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Na het antwoord , dat de heer V. gaf op mijne kritiek van zijn
artikeltje over absolute naamvallen , acht ik het noodzakelijk , nog
even op dit onderwerp terug te komen. a)
De heer V. begint met te zeggen, dat het voor hem blijkt , dat
ik zijn schrijven niet geheel heb gelezen en niet alles begrepen heb,
wat ik las. De heer V. schrijft voor hem , en dit m. i. zeer te
recht , want het is anderen misschien nog niet gebleken. b) Ik wil
dan ook verklaren , dat ik wel degelijk alles gelezen heb, wat de
heer V. schreef, en dat wel herhaaldelijk. Wat het begrijpen betreft , moet ik eerlijk bekennen , dat ik alles niet volkomen begrepen

heb, wat ook reeds een noot in mijn vorige schrijven bewijst. De
heer V. vermoedt dan ook zelf reeds , dat hij niet duidelijk genoeg
zou geweest zijn. Toch geloof ik , wel zooveel begrepen te hebben
als noodig is , om de opvattingen des heeren V. in dezen te begrijpen. Wat eindelijk het aantrekkelijk zijn betreft, zoo vete de
heer V. , dat weinig onderwerpen voor mij zooveel aantrekkeljks
hebben , als het door hem gekozene.
Nu is mij echter tot mijn leedwezen uit het antwoord van den
heer V. gebleken, dat mijn schrijven hem zeer boos heeft gemaakt. c)
Tot mijn leedwezen , omdat het volstrekt niet mijne bedoeling was ,
den heer V. iets onaangenaams te zeggen of hem persoonlijk te
kwetsen , maar ook , omdat hij hierdoor verhinderd is geweest, alles
te begrijpen, wat ik schreef. Dit toch bewijst mij zijne verdediging
tegen iets , wat ik hem volstrekt niet te laste gelegd heb.
Ik heb - beweerd , zoo begint de heer V. , dat hij eene vraag had
behandeld, die reeds lang opgelost is. Later verandert hij deze
woorden d) en zegt : „eene stof ex professo en in haren omvang 2)
schetsen , die slechts in sommige boeken , al zij het ook vele , gedeelteljk en naar eene andere opvatting behandeld is, heet voor
den heer F. gedaan werk herdoen." Ja , de heer V. kan deze vermeende beschuldiging maar niet vergeten , zoodat hij er nog tweemaal met ironie op terugkomt.
-

1) Zie N. en Z. IX, 92.
1 ) Indien zij in eenen omvang moest geschetst , als de heer V. dit ingevolge zijne opvatting gedaan heeft , had dan den dativus ethicus , die toch

ook in onze taal voorkomt , geen plaatsje behooren ingeruimd te worden? e)
.Noord en Zuid , .10e Jaargang.
1
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Nu heb ik echter geschreven, dat zijn schrijven in dit opzicht
overbodig was. In dit opzicht, d. i. wat le betreft. En dit le was,
dat de heer V. meende bewezen te hebben , dat er in onze taal
absolute naamvallen bestaan. Maar meent nu de heer V. in allen
ernst , dat waar de hoogleeraar Verdam en zoo vele andere Nederlandsche taalgeleerden, ik zeg niet het bestaan der absolute naamvallen in onze taal bewezen hebben , veelmeer reeds over deze
naamvallen spreken als zulke, waarvan het bestaan reeds lang vaststaat, dit bestaan nu nog eerst dient bewezen te worden en de
genoemde hoogleeraar liever eerst voor dit bewijs eene lans had
moeten breken , alvorens hij over deze naamvallen als bij ons bestaande gaat spreken ? En stel al eens , dit bestaan moest nog bewezen worden , dan had mijn geachte defendent mij als antwoord
moeten aantoonen , dat het bestaan der abs. naamv. bij ons nog
niet vaststond , in plaats van de onwaarheid neer te schrijven , dat
ik „eene stof ex professo en in haren omvang schetsen" zou noemen
„gedaan werk herdoen". Ik verklaar hier den heer V. , dat ik zijn
opstel, in alle andere opzichten dan het door mij bedoelde , niet
overbodig vind f) maar integendeel de wrijving der meeningen over
een onderwerp als dit zeer nuttig acht , en mag voorts hopen , dat
hij de juistheid van mijn beweren weldra erkennen zal.
Eene andere vraag doet zich hierbij voor, n.l. deze, of het bewijs,
dat de heer V. voor het bestaan bij ons van abs. casus heeft geleverd , wel een bewijs mag genoemd worden. Men mag niet-eerstbeginnenden (welke toch de heer V. als de lezers van Noord en
Zuid" veronderstelt) niet afschepen met een onwetenschappelijk betoog. Waarin bestaat nu echter het bewijs van den heer V. ? Zie,
zoo zegt hij , hier hebt ge Benige zinnen van Nederlandsche en andere schrijvers, die volgens het oordeel van verschillende grammatici abs. c. bevatten , ergo : er bestaan in het Nederlandsch abs. casus.
Mij dunkt, de heer V. had eenen gansch anderen weg moeten inslaan. g) Voorop had moeten gaan een onderzoek naar het wezen
der abs. naamvallen, gesloten door eene scherpe definitie, waarin
duidelijk de algemeene kern wordt omschreven , die in alle absolute
naamvallen aanwezig moet zijn ; dan eerst had met voorbeelden uit
goede schrijvers moeten aangetoond wordrn, dat dit algemeene begrip van abs. naamv. aan eene constructie eigen is , die goed Nederlandsch mag genoemd worden. Heeft de heer V. met die algemeene
kern van den abs. naamv. misschien stilzwijgend het buiten het
zinsverband staar" bedoeld ? Men zou haast geneigd zijn , dit te geboven. Maar dan moet de eigenlijk abs naamv., do abs. naamv.
bij uitnemendheid, buitengesloten worden, tenzij de heer V. eerst
duidelijk aantoon e , dat deze naamval buiten het zinsverband staat,
iets wat m. i. onmogelijk is. h)
Voorts zegt de heer V. , dat mijn beweren , in zijn tweede op,
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merking vervat, op een citaat uit Goszrau steunt. Dit is echter
alleen waar voor het eerste gedeelte dier opmerking; het tweede en

belangrijkste heeft met dit citaat volstrekt niets te maken.
Nu volgen zeven citaten , j) waardoor de heer V. wil toonen , dat
in alle gevallen , die hij besproken heeft , reeds voor hem door anderen de naam van abs. naamv, is aangewend , maar die geen van
alle j) zijn definitie van den eig. abs. naamvr steunen, daar in al
deze citaten van moderne abs. naamvallen sprake is en bovendien
nog slechts alleen van zulke , die niet naar analogie van de klassieke abs. casus gevormd, maar geheel heterogeen zin. Hierop
maken alleen uitzondering j) het citaat van Grimm en dat van Kern.
Dat van Hoffmann blijft om het woord deutlich buiten rekening.
Maar al zou men geneigd zijn , die naamvallen , welke wel naar
analogie van de oude abs. c. gevormd zijn , als buiten het zinsverband staande te beschouwen , dan ligt hierin nog niet het geringste bewijs voor de definitie van den heer V. van de klassieke
of eig. abs. casus zelf. Laat de heer V. aantoonen , dat de Latijnsche ablativus absolutus geen abi. modi is en ik geef hem alles gewonnen. k) Maar doet hij dit niet , dan blijf ik dezen abl. wel
terdege voor een abl. modi beschouwen, en dat zulk een abl. noch
buiten het zinsverband staat noch de waarde heeft van een volzin ,
zal de heer V. niet willen ontkennen. Doch zien wij even , welken
steun de heer V. ontvangt door de aangehaalde citaten.
In het citaat van Grimm komen deze woorden voor : „solche absolute casus haben die natur des adverbs". Hieruit blijkt terstond,
dat als Grimm van abs. casus spreekt, hij slechts eene soort kent 1 )
en wel die, welke naar analogie van de klassieke abs. naamvallen
gevormd zijn, en dus niet vier l), zooals de heer V. Waarom de woorden
„jedwedes adverb könnte in einen selbstiindigen') satz entfaltet werden"
1) Evenzoo de hoogleeraar Verdam , hetgeen kan blijken uit de noot,
die de Redactie van dit tijdschrift aan mijn eerste schrijven heeft toegevoegd en waarvoor ik haar mijn dank betuig. Overigens moet ik bekennen , dat deze noot zeer ad rem is. Intusschen geldt het hier eene geheel
subjectieve meening over eene zaak van geheel ondergeschikt belang en
zou ik mij • er ook wel mee kunnen vereenigen , dat de abs. c. in het Nederlandsch eene afzonderlijke paragraaf in de spraakkunst krijgen. Slechts
moet ik hierbij opmerken, dat het opschrift van mijn schrijver, daarom
niet minder zijn raison d'être blijft behouden, daar in dit opschrift natuurlijk sprake is van zulk eene paragraaf, als de heer V. voorstelt, d. i., waarin
heel de door hem verzamelde materie opgenomen wordt. Het zou mij
ten zeerste verwonderen, zoo ik vernam, das de heer V. hierin van eenig
Ned. taalkenner van naam bijval vond.. m)
2) Waarom de heer V. achter het woord selbstindigen een sic plaatst,
is mij ook een raadsel. Dat selbstandigen2 satz hier toch iets geheel anders
is, als wat in onze grammaticas zelfst. zin genoemd wordt, kan den heer
V. niet zijn ontgaan.
1*
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cursief zijn gedrukt, begrijp ik niet, daar deze volstrekt niets zeggen,
waarop de heer V. zou kunnen steunen , want zij noemen geen
eigenschap van de abs. naamvallen , maar van jedwedes adverb",
en ja , elk bij woord zou kunnen uitgebreid worden tot een zin,
ofschoon dit in zeer vele gevallen niet gemakkelijk is , maar is dit
hetzelfde, als wanneer ik zeg : elk biwoord heeft de waarde van
een volzin" ? n) Voorts spreekt Grimm hier zichzelf tegen , daar hij
eerst zegt : „Wenn ein casus weder abhiingig zu machen ist e. q. s."
en dan „solche absolute casus haben die natur des adverbs". Maar
staat dan een adverbium buiten het zinsverband , staat het geheel
onafhankelijk ? Uit Grimms woorden blijkt dus 1° dat hij slechts ééne
soort abs. casus kent , 2`' dat zij de natuur van een adverbium hebben en dus in het zinsverband staan , 3'° dat elk adverbium niet
de waarde heeft van een volzin , maar tot een zin zou kunnen uitgebreid worden , hetwelk geen kenmerk is van het adverbium (evenmin als het een kenmerk is van een hond , dat men hem een schop
kan geven) en dus nog minder van de absolute casus. Hieruit
blijkt dus, dat ik in Grim een verdediger mijner opinie vind en de
heer V. juist een bestrijder. o)
In het 2e citaat spreekt Diez van abs. casus , maar toegegeven,
dat hij het recht heeft , dezer. t naam te gebruiken , dan nog verandert de naam , dien men aan een zaak geeft , haar wezen niet en
blijft het hier besproken geval geheel heterogeen p) aan de eigenlijk abs. casus des heeren V. En wat de opmerking betreft, die
aan het citaat is toegevoegd , zoo maakt schrijver zich hier voor•
eerst aan een te mijden chiasmus schuldig en ten andere komt hij
hier in tegenspraak met alle hoogleeraren in de logica. q) Dat een
verbum finitum soms niet uitgedrukt is, bewijst niets, wij moeten
het dan in de gedachte aanvullen.
In het citaat uit Brill hadden alleen de woorden als ware het
cursief moeten gedrukt wordlen. Wat als ware het zoo is , is zoo
nog niet in werkelijkheid. Wanneer dit als ware het op een volgende pagina weggelaten wordt , bewijst dit slechts , dat Dr. Brill
zich niet gelijk is gebleven. ' ). De heer V. schrijft , dat „Brill zeker
niet heeft voorzien , dat de heer F. hem eens zou zeggen , dat de
taal, waarvoor zijne uitleggingen gemaakt zijn , onzin is." Neen ,
dit heeft Brill zeker niet voorzien , en dat zou Brill nog niet opmaken uit mijne woorden, als ik zei , dat onze Ned. taal een zeer
schoone taal is , en de zin in het citaat uit zijn grammatica een
schoone zin. r) Maar , wat Brill zeker ook niet voorzien heeft, is,
dat er ooit iemand zou opstaan , die de stof, in het citaat besproken, met de eigenlijk absolute casus onder eene paragraaf in de
grammatica zou willen brengen. s)
1)

Overigens heeft dit geval niets met absolute casus te maken. s)
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Omtrent het citaat uit Blatz geldt mijn eerste opmerking bij
het citaat uit Diez. Het beziehungslose is ook hier m. i. slechts
schijnbaar. t)
Het citaat uit Kern bewijst, dat ook hier slechts van die ééne
soort sprake is , die naar analogie gevormd is van de oude absolute
naamvallen. Ook is het onafhankelijke eerst dan hier bewezen,
als dit van de Latijnsche abs. ablatief bewezen is.
De woorden uit Hoffman leggen weinig gewicht in de schaal, daar
hij abs. casus noemt die, welke niet deutlich geregeerd worden. Als
iemand niet duidelijk spreekt of schrijft, spreekt of schrijft hij dan
in het geheel niet ?
Wat eindelijk het citaat uit Gesenius betreft, zoo wil ik aan elk
gevraagd hebben , of mijn citaat uit Goszrau tot de conclusie noopt,
dat absolut en voran hetzelfde is. u) Overigens verwonder ik mij
ten zeerste over de wijze van citeeren v) des heeren V. , daar het
woord absolut in het geheel niet in de door hem aangehaalde zinsnede voorkomt, zoo min als het woord voran. Ik zal de bedoelde
plaats uit Gesenius daarom hier in zijn geheel laten volgen. Gesenius , Hebr. Gramm. , 23e ed. , 1881, pag. 316 , 2e: „Die kraftigste
Hervorhebung eines Substantivs (bes. des Subjects, doch auch des
Objects oder einer .Nebenbestimmung) erfolgt in der Weise, dass es
(nach unserer Sprachlogik absolut) x) an die Spitse des Satzes gestellt , in dem nachfolgenden selbstiindigen Satze aber in Gestalt
eines Pronomen wiederholt wird (vergl. c'est mol , qu'on a accusé).
Z. B. Ps. 18, 31 : Gott — unstrflich ist sein Weg f.
Gottes Weg ist unstriiflich. Fur das semitische Sprachgefuhl ist
jedoch in diesem Satze keineswegs ein Anakoluth enthalten; vielmehr bildet das Ganze einen susammenges. Nominalsatz , in welchem
das Prid. nicht durch eiven Verbalsatz (§ 144a, 1, b) , sondern
wiederum durch einen selbstiindigen Nominalsatz vertreten wird ;"
e. q. s. Absolu t staat dus tusschen haakjes geplaatst en hoort bijgevolg niet in den zin. ') Ook blijkt nu, dat juist door Gesenius
al zeer weinig onderscheid werd gemaakt tusschen absolut en an die
Spitze des Satzes, daar hij hier het een met het ander verklaart. y)
Ook beveel ik het laatste gedeelte van dit citaat (Für das semitische
Sprachgefiihl e. q. s.) nog eens den heer V. ter aandachtige
lezing aan. z)
Dit met betrekking tot de door Schrijver aangehaalde citaten.
Ten slotte nog dit. De geachte defendent schrijft dat een woord,
i) Het hier gezegde vervalt natuurlijk v), wanneer in de editie van den
heer V. , die ouder is dan de mijne, de door hem aangehaalde plaats er
letterlijk zoo staat, als zij overgenomen werd, wat echter niet waarschijnl ijk is. Zoo ja , dan is bij het bezorgen van den nieuwen druk zeker al het verkeerde van de oude zinsnede gevoeld , dat zulk een doorgrijpende verandering noodig werd geoordeeld.
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hetwelk gezeid wordt buiten het zinsverband te staan , er toch beter
gekomen is dan een hond in een kegelspel." Het kleine woordeke
er kan nergens anders opslaan dan op het zinverband, zoodat men
berechtigd is, in de plaats van er te lezen : in het zinsverband en
de heer V. dus nu op eens volens nolens het „buiten het zinsverband staan" laat vallen. a ' )
Nog schrijft de heer V. : „Ik deed niets anders dan de § schetsen;
ik stipte het onderwerp slechts even aan , zooals de heer F. mij dan
ook toegeeft." Dit was de bedoeling mijner woorden niet. Ik
schreef ze alleen met betrekking tot mijn eigen opstel.
Eindelijk , en hiermede wil ik besluiten , schrijft de heer V., dat
ik vergeet te zeggen , dat de absolute nominatief geen abs. naamval is. Dit vergat ik niet te zeggen. Integendeel , waar deze constructie (die eigenlijk geen constructie is) , voorkomt , is een abs.
naamval b ') maar een , waarvan het gebruik niet gewettigd is. 1 ) c ' )
Amsterdam , 15 Maart 1886. F. F. C. FISCHER JR.

tQ hvo p)a,r af
J

De vraag hernemen waarover tusschen den heer F. en mij spraak
is, is overbodig, daar dit zijn tweede artikel den toestand der
zaken niet gewijzigd heeft.
Ik zal mij dus bij eenige opmerkingen bepalen , met verwijzingen
naar en in de volgorde van de tegenwerpingen des heeren F.
a) „terugkomen op dit onderwerp ," d. i. op de absolute naamor.,
en niet op mijn artikeltje, noch ook op mijn antwoord , tenzij voor
wat de citaten betreft.
b) model van redeneering van iemand , die sterk is in de logica:
de hr. F. bekent niet te weten , wat anderen van zijne opvatting
van mijn schrijven gebleken is , dus, zegt hij , heb ik volkomen
gelijk met te beweren , dat hetgeen mij er van gebleken is , voor
mij alleen waar is.
Hierbij wil ik nog opmerken , dat „niet alles lezen en niet al het
gelezene begrijpen" wel kan beteekenen : niet van al het geschrevene
rekenschap houden."
c) Zeer boos ? Wel , in 't geheel niet boos ! Ook , waar er mijn
1) De fout , die de heer V. m. i. maakt (ik bedoel het in ééne paragraaf
brengen van zoo heterogene stof), komt hier vandaan, dat hij, om eens
een paar termen uit de logica te gebruiken, niet subordineert , maar
subsumeert, m. a. w , dat hij niet de nota generalis voorop plaatst en
daaronder de notae speciales, maar verschillende zaken onder een toevallig gemeenschappelijk kenmerk (en dit nog slechts schijnbaar !) rangschikt.
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antwoord galachtig uitziet , kan ik mij in 't geheel niet inbeelden.
Ik kan heel wel lijden , dat ik tegengesproken word en ongelijk
krijg , omdat het mij niet om mijne opinie , maar om waarheid te
doen is.
Maakte mij de eerste kritiek van den hr. F. niet boos, zooveel
kan niet zeggen van deze tegenwoordige, voor het gedeelte althans
dat mijn citaat uit Gesenius beoordeelt, waar de heer F. mij met
Lapalisse-argumenten van oneerlijkheid en leugen beschuldigt, —
en dit alleen ware genoeg om alle verdere di cus5ie af te breken,
indien ik slechts boos wilde zijn. Maar, daarover op de gepaste plaats.
d) ik verander niets : met den eenen zin herhaal ik wat volgens
den heer F. de waarde . is *van mijn opstel; — met den anderen
druk ik uit , wat die waarde volgens mij is.
e) -van den dativus ethicus sprak ik niet, omdat die volgens mijne
opvatting niet een absolute naamval is ; den datief zou ik willen
bepalen : den naamv. van het voorwerp dat aan de werking belang
heeft of er belang in stelt. Brill [Spraakl. II , 42 (1863)]
stelt den ital. echter met den possessieven datief en den dativus
commodi et incommodi tegenover den datief die afhankelijk is van
een bepaald rededeel , en noemt ze alle drie : den zelfstandigen
datief, (d. i. wel, geloof ik, onafhankelijke datief).
f) die verklaring is mij welkom , maar tevens begrijp ik de
waarde van de andere niet meer, volgens welke mijn opstel onder
het eerste opzicht wel overbodig is. Mijn eerste conclusie, waarvan
er de hr. F. twee maakt , was dat er absol. naamvallen bestaan,
dat ze van vier soorten zijn ; hetgeen wil zeggen , geloof ik : er bestaat meer dan de Bene algemeen aangenomen absol. naamval , er
zijn er vier verschillige. De eerste soort werd, ik herhaal het,
slechts vermeld, opdat haar plaats in de opsomming niet open blijve.
g) Alvorens mij aan te toongin , wat ik had moeten doen, diende
de heer F. na te gaan , wat ik heb willen doen. Het slot van mijn
artikel, namelijk dat ontwikkeling en gebruik der absolute naamv.
nog te bepalen bleef, toont genoeg , dat ik slechts tot doel had an-regend te zijn. Wat ik deed, komt hierop neer : eenige voorbeelden
au hasard vereenigen , en er een conclusie uittrekken, niet echter
degene, welke de hr. F. veronderstelt, maar deze: Dunkt u niet,
lezer , dat deze voorbeelden moeten opwekken tot dieper studie
eener spraakkundige vraag, namel. de absol. naamv. ? Er was dus
geen sprake van betoog, noch wetenschappelijk, noch ander.
Hier en herhaaldelijk elders wordt mij verweten niet alleen korrekte voorbeelden opgenomen te hebben, alsof ik niet uitdrukkelijk
gezegd had , dat ik niets aangaande het gebruik der wendingen
bepaald had , en alsof kritiek nog noodig is , wanneer zifting van
't goede en 't slechte voor 't begin van alle onderzoek moet gedaan zijn.
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h) Een abt. absol. bestaat uit twee deelen : een naamw. (subsi. of
pron.) en de aanduiding van een toestand voor hetzelve (deelw.,
bijv. nw. of anders). Alles komt hierop neer , te weten in welke
betrekking die twee deelen tot elkander staan.
Is de betrekking attributief, dan is het geheel in den zin een
omstandigheidsbepaling, een ablat. modi.
Is de betrekking praedikatief, dan hebben we te doen met een
verkorten participialen zin : een adverbialen bijzin, wiens onderwerp
geene bediening heeft in den regeerenden zin.
In dit geval wordt door middel van den ablat. de betrekking
uitgedrukt van dien adverbialen bijzin met den zin, waar hij van
afhangt , niet de betrekking van een regeerend zindeel tot het
regeerende deel : dus staat het niet in het verband van een zin ,
waar het geen deel van maakt; hetgeen niet wil zeggen dat er
geen verband is tusschen dien verkorten partic. zin en den regeerenden zin, het verband van onderschikking namelijk.
In Appio Claudio console incceptum est, enz. is consule niet
attribuut, maar praedikaat van Appio Claudio ; wij hebben te doen
met een bijwoord. partie. zin die in de betrekking van onderschikking staat tot den ' hoofdzin incoptum est , en niet met een omstandigheidsbepaling, die deel zou maken van den hoofdzin.
Dat die opvatting de ware is, blijkt uit de wijze van behandeling
der verkorte participiale zinnen , wier onderwerp eene bediening

in den regeerenden tin uitoefent, als dit van onderwerp of voorwerp,
Draeger insgelijks (citaat van den heer F.) spreekt van das absolute particip durch ein praedicatives adj. oder subst. vertreten.
Wij gelooven dat Brill (1863) II, 270-81, vooral 280 en 281,
ook (1871) I, 383-84 en Diez, Gr. d. 1. Rom. (trad. Paris 1876)
III , 244-252 iedereen moeten overtuigen; ook Blatz § 403, vooral
blz. 673-76.
Nu bepaal ik den absol. naamv. dengenen, die in geene betrekking
met een zindeel staat of deze betrekking niet uitdrukt. De eerste
helft dier bepaling past» op mijn rubr. 1 en 2 , de tweede op rubr.
4; onder beide kan rubr. 3 komen.
i) men merke op, hoe de hr. F. omspringt met Grimm, Diez, enz.,
enz., en wat eerbied hij verlangt voor Goszrau en Draeger.
j) geen van alle .... drie van de zeven maken uitzondering,
Grimm , Kern en Hoffmann. -- Hoe kan men dan zeggen : geen
van alle? Logica ! — Ik denk, dat Diez en au besoin Blatz nog
bij deze drie kunnen , zoodat v * f van de zeven uitzondering maken.
Daarover verder.
k) Zie bij g).
1) niet vier: dat weet ik; ten andere , ik heb hem in mijn 2de
stuk niet genoemd onder degenen, die de expletieve (mijn rubr. 3)
en de abstrakte naam (mijn rubr. 4) ook absoluut noemen ; —

maar niet slechts mijn rubr. 1, ook mijn rubr. 2 heet absoluut
bij Grimm.
m) ik dank den heer F. voor zijn voorspelling .... seul, avec son
cleshonneur! — Son is natuurlijk voor mij.
Terwijl hij in zijn lste art. zei dat „de abs. gen. geenszins een
afzonderlijke paraar. in de spraakl. eischen ," verklaart hij nu, dat
hij er zich wel mee' kan vereenigen , dat ze een krijgen.
n) ik beken ootmoedig, dat ik „heeft de waarde van een volzin"
opvat niet als „is een volzin ," maar als „is zooveel als een volzin," „kan door een volzin vervangen worden."
o) Zie bij g) — Na selbst. staat sic , om te doen opmerken , dat
de thans officiëele spelling van dat woord reeds deze van Grimm
is , ofschoon selbststindig nu nog veel voorkomt.
p) geheel heterogeen ! — In den tekst van Diez staat (II, 111) :
mis i l'acc. absolu qui en ce cas répond à l'ablatif latin. Wien
moet men gelooven , den hr. F. of Diez ? Ten andere , ik wilde
wel weten , hoe de voorbeelden van Diez anders dan met een absol.
abl. in 't Latijn zouden overgebracht worden. In plaats van il
vint , les bras étant nus , verstaat de hr. F. misschien avant les
b. n., wat onjuist is. Diez III , 251.
g) in tegenspraak met alle hoogleeraren in de logica ! Hier is
geen kwestie van logica , maar van spraakleer ; geen kwestie van
een oordeel te vormen , maar van hetzelve uit te drukken ! Omdat
een oordeel uit these, antithese en synthese bestaat, volgt daaruit
dan, dat de taal ieder dier deden afzonderlijk moet uitdrukken,
zooals de synthese door een verbum finitum ? ware de congruentie
van antithese met these daartoe niet voldoende ? Men zie B. Schmitz,
Encyclopádie I, 2: Wer noch eine „Copula" und ein Pridicat
annimmt , der musz Manches anders ordnen , als wer die copula
für ein non-ens hult.
r) Verba ! Dit schreef de hr. F.: (het is) noodzakelijk, dat dit
verband in de neergeschreven gedachten , in de zinnen teruggevonden worde, daar wij anders niet meer met taal te doen hebben,
maar met onzin.
Zoo spreekt Brill: In levendigen stijl wordt somwijlen een zelfst.
nw..... als ware het buiten het zinverband geplaatst , en dan een
pers. of aanw. voornw. gebezigd , hetwelk in het zinverband de
plaats van het zelfst. nw. vervult (II , 145.)
De lezer make de gevolgtrekking zelf op.
s) Steeds dezelfde gewilde verwarring ! Dat Brill's voorbeeld
niets met de absol. casus (mijn rubr. 1) te maken heeft, heb ik
zelf reeds herhaaldelijk gezegd , en heb het in mijn rubr. 3 geplaatst. — Of ik niet mocht opstaan (!) om die twee rubrieken met
twee andere nog onder een paragraaf te brengen, wordt beantwoord
door mijn uitleggingen in ieder rubriek en door de in mijn 2d0
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artikel opgesomde spraakkundigen die aan deze gevallen den naam
absoluut gaven , zoodat er voor hen toch wel iets absoluuts in was.
Zie ook g).
t) bij Blatz is beziehungslos slechts schijnbaar ! Gemakkelijk middel
om niet te moeten aannemen wat niet aanstaat. -- Men heeft
bij Blatz : XXIII , absolut : abgelóst , beziehungslos , für sich da

stehend. Absoluter Accusaiiv : der nicht regierte 4te Fall. i1 bsolutes Particip : das beziehungslos stehende Mittelwort. — 573 id. -673 : absolut , d. h. obne jede Beziehung auf einee Satztheil. -- 763:
wer beziehungslos gebraucht, -- verwandt damit der absolute gebrauch van was.
u.) Ik heb openhartig bekend, dat ik het citaat van Goszrau niet
verstond. De hr. F. blijft mij de verklaring schuldig. Absolute
naamv. beteekent losstaande naamv. , waarom ? omdat ze onafhankelijk zijn , of omdat hun plaats vrij is ? Dat is mij in Goszrau niet
duidelijk. Door het citaat uit Gesenius blijkt, dat absoluut voor
hem niet vrijheid van plaats beteekent.
v) Niets gaat boven de lichtzinnigheid van den heer F. in zijne
houding tegenover dit citaat uit Gesenius. Hij bekent eerst te geboven, dat ik het vervalscht heb ; in nota zet hij, dat hij zou ophouden te gelooven , dat ik het vervalschte , indien ik het werkelijk
niet vervalscht heb , — maar hij haast zich er bij te voegen , dat
het niet waarschijnlijk is , dat ik niet vervalscht heb.
Dat alles omdat mijn citaat uit de 22ste uiig. van 1878 , zooals
ik aanduidde, niet letterlijk voorkomt in de 23ste van 1851. Dus
indien er verschil is tussche^n twee uitgaven , is dat de schuld der
gebruikers , pardon , van den gebruiker der eerste , door wien ze
vervalscht werd.
Niemand is er, die niet aal de kracht van die logica gevoelt, en
tevens den eerbied van den heer F. voor zijn tegenstrever; daarom
noemt hij mij onmiddellijk na dit compliment den geachten de fenden t , en heeft hij voorop bekend , nooit de bedoeling gehad te hebben , mij iets onaangenaams te zeggen.
Hij wete dus, dat ik de gewoonte heb eerlijk te citeeren.
x) De uitdrukking „nach unserer sprachlogik absolut" zegt nog
duidelijker dan het enkele woord absolut, dat voor Kautsch de gevallen van mijn rubr. 3 door ons slechts als absoluut kunnen op-

gevat worden.
v) ik zie hierin het tegendeel: An die spitze des satzes zegt, dat
zoo een naamval een vaste en niet een vrije plaats heeft; - nach
unserer sprachlogik zegt, dat; absolut betrekking heeft op de waarde
en niet op de plaats van den naamv.
z) ik dank voor de aanbeveling , ofschoon ze beter voor een Israëliet
zou passen, daar de uitlegging geldt voor het Semitisch spraalcge-

voel en niet voor onze spraaklogie1. — Toch zal ik zeggen, dat ik
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ze zoo wel kende, dat ze reeds in mijn eerste artikel onder de uitleggingen in rubr. 3 voorkomt. Ik twijfel niet of, de heer F. heeft
ze daar gelezen.
a') Zie g).
bi) Zoo schreef de hr. F. in zijn eerste kritiek : „(dat) in de
gevallen sub. 2, 3 en 4 van den heer V. geen absolute naamvallen voorkomen , enkele voorbeelden sub. 2" genoemd , die daar niet
op hun plaats zijn , uitgezonderd." (Welke ? Er zijn er maar twee
voor een soort van absol. nom. en één voor een ander soort). Kan
hij dan nog van absol. nomin. spreken?
c') moet ik nog eens herhalen, dat van het eerste artikel af het
al of niet korrekte van de voorbeelden buiten sprake gesteld werd?

Gent, 22 Maart 1886.

Tv

J. VERCOULLIE.

o T,oiUt

Uit mijn artikel in het laatste no. van den vorigen jaargang
blijkt , dat er twee middelen zijn , om het taalbederf te keer te
gaan. Wijs de indringers aan, brandmerk ze, maak ze belachelijk.
In het voetspoor van Van Lennep is dit reeds door menig schrijver,
somtijds zeer geestig gedaan. „L'a.rme du ridicule" — wij weten,
dat het een schrikkelijk is, en vinnig kan vlij men ; doch alleen den
ontwikkelde kan het de huid doorboren , die van het volk is er te
dik voor. Als ik Jan Alleman den zin onder de oogen breng:
„Apperpoo, weet je dat Tampers gerinneweerd is ?" zal hij niet
„oei !" roepen en lachen evenmin. Wat hij misschien wel zal doen?
Die woorden onthouden en voortaan juist zoo spellen. ' )
De slagen van dit wapen zullen dus den ontwikkelden man alleen
rechtstreeks ten goede komen. Maar leert deze zich daardoor over
zijne na iperij schamen , dan zullen de goede gevolgen voor het volk
in zijn geheel niet achterwege blijven. De toevoer is dan afgesneden, de aanwezige voorraad ontbindt langzamerhand of vereenzelvigt zich met de Nederlandsche grondstoffen , waartusschen hij geschoven is. Aan dit van het volk u*tgaande en naar 't volk genoemde veranderingsproces dankt onze taal reeds honderden van
woorden, die we noode zouden missen. Wat vingen we in deze
1)
Zoo spreken de Meierijers en schrijven ook van protsendieren. viezentieren, alla bene,ir, avverkaat, kenriek, ferntuus, pretes van balen, krampieren.
geprombierd , kïenel, veezier, kardootje, rooiendendrum enz. enz. ; en de
Betuwnaars van mneziekkersetten, bekanter-ig. fiezelemie , simomblê , een harlozie met zilveren sienjetten , sjenie voor iemand hebben , e. dgl. m.
,
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eeuw van vooruitgang zonder treinen , trams , stations 1 en telegraaflijnen aan ? Hoe zouden onze teekenonderwijzers het aanleggen,
als ze zonder liniaals, figuren en modellen les moesten geven?
Van vele dezer woorden zoekt men den oorsprong in een wetenschappelijk brein; doch onze ledikanten , ons massepein , onze banjerheeren en spitsboeven , onze zalen en bestekamers danken we
eenig en alleen aan het volk. (De „banjerheeren" en „spitsboeven"
zijn van Nederlandschen oorsprong en bewijzen , dat Jan Alleman
zijn stelsel van woordvorming niet uitsluitend op vreemdelingen
toepast.)
Voor hen, die zich tot een kruistocht tegen taalverbastering aangorden of. 't reeds gedaan hebben , bevatten de aangehaalde woorden
een nuttigen wenk. Men wete te schiften , te geven en te nemen !
Wat verdietscht is en sinds jaren het burgerrecht heeft verworven,
blij ve onaangeroerd ; wat beslist vreemd is, doch onmogelijk door
Nederlandsch kan vervangen worden , worde geduld zoolang men
't nog niet missen kan ; voor het overige toone men zich zonder
medelijden , men trekke dat onkruid uit met steel en wortel en vervange het door inheemsch gewas.
Hier vangt het dankbaarst gedeelte aan van de taak , die ik mij
in dit artikel op den schouder heb gelegd. Na het wieden komt
het planten; de truffel vervangt het breekijzer, regen den zengenden
zonnebrand. Ik mag planten aandragen , nog nieuw of weinig geteeld , steenen , pas door ervaren mijnwerkers uit de schachten onzer
taal opgediept. Gevoeglijk laat zich deze dankbare bezigheid in
drieën splitsen. Vooreerst kan er eene bloemlezing gegeven worden
worden van verouderde woorden , door bekwame „meesters" aan eerre
verjongingskuur onderworpen , of anderszins de welwillende aandacht
der lezers waardig. Ten tweede zouden er enkele grepen kunnen
gedaan worden in den oogst van gelukkige vertalingen , waardoor
onze beste pennen den vaderlandschen woordenschat hebben verrijkt.
En het derde dezer goede dingen mocht een strooptocht zijn in de
hoven, waar onze gezagvolste pennevoerders hun plantsoen hebben
aangelegd, met het doel om er de vruchten te kapen , die ons óf
geheel nieuw zijn, óf zoo zeldzaam voorkomen, dat wij geneigd zijn, ze
als pas gekweekte aan te zien. Doch wil men geen gevaar loopen
kwalijk te slagen , dan moet men zich spenen van de eerzucht en
ij verachtigheid , die altijd prikkelen tot arbeid boven de juiste maat.
De taalbeweging is bovendien tot nog toe bijna uitsluitend eene
voorwaartsche geweest. Wij zijn kiesch , weifelend , bij uitstek bezorgd voor onzen goeden naam.
)

,

') Toch benijd ik den Duitscher zijnen Bahnhof. Winklers' „spoorhalle"
zal, geloof ik, zich nooit in het gezelschap onzer koren-, visch.-, vleesch-

en boterhallen op hare plaats gevoelen.

Pats stopt zijn ooren toe , wanneer een oud woord hem bereikt,
omdat het zoo hard , zoo stroef, kortom , zoo „aardig" klinkt. Pels
zou er zielsgaarne eenige twaalftallen in omloop brengen : hij
benijdt den Franschen den moed , waarmede ze hun perkamenten
en veljnen folianten plunderen , doch mist hem zelf en kan hem
maar niet beetpakken. Pils deelt het stille verlangen van Pels,
doch deinst voor de bevrediging terug , daar de seherptongige nijd
dan eerlang aan zijn naam zou knabbelen. 't Is ook mogelijk , dat
de vele mislukte of misplaatste pogingen , door mevrouw BosboomToussaint (in haar geschiedkundige romans) en Hofdijk aangewend,
dit gedeelte van het verrijkingsproces in een kwaden geur hebben
gebracht. De ruggelingsche bewegingen zijn dan nog ook schaarsch;
van tijd tot tijd wordt er toch eene uitgevoerd , en keert men
terug met een buit, waarin allicht iets bruikbaars is. Aan
zulke zwenkingen achterwaarts neemt echter niet de geheele legermacht deel ; 't zijn tochten , door enkele strijders , in wie een Theseus-hart klopt , ondernomen. Vandaar , dat de oogst nog schraal
is , het kaf buiten aanmerking gelaten. Een beroep op allen , wie
de ontwikkeling onzer moedertaal lief is , om zich aan het binnenhalen van dien oogst te zetten, en de lezers van dit tijdschrift op
de vruchten van hun arbeid te vergasten , is hier zeker niet misplaatst. Een tweede beroep op hun toewijding , teneinde ook persoonlijk aan enkele afgeleefden de voorrechten der jonkheid te hergeven, heeft evenveel reden van bestaan. Mocht het door niet een
misprezen , door velen gehoord , door sommigen behartigd worden 1
Eene taal te bezitten , zoo zuiver van klank als kristal , zoo rijk
als de gezamenlijke brandkasten onzer oude koopmansfamiliën , zoo
krachtig als de eiken onzer vaderlandsche bosschen , zoo tierig en
levenszwanger als de klei onzer lage landen , zoo geur- en kleurenrijk als onze bloemtuinen in het midden van Mei , zoo kneedbaar
als het was onzer honigbijen ; eene taal zoo mild , zoo rijk, zoo
smeedig , dat zij ieder begrip , ieder gevoel , iedere waarneming kan
vertolken , en onze geheele ziel met al haar denken en kennen,
verbeelden en begeeren , lijden en verblijden , vreezen en hopen,
haar liefde en heur haat er zich getrouw , treffend , sprekend in
afspiegelt , kortom eene
Tael ongelooflick soet , princes van alle taelen,
Gheboren om de croon van anders hooft te haelen ' )
dat is immers het lichtbeeld , waarnaar wij met den glimlach der
geestdrift opzien ? waarvoor wij ons desnoods vleugelen zullen aanbinden om het te bereiken ? De studie der middeleeuwsche en
zeventiendeeuwsche letterkunde is reeds lang onder ons herboren;
doch zij openbaart haar bestaan nog te eenzijdig. Maken wij haar
1)

Sc iverius.
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Yneer dienstbaar aan het doel , dat ons hier voor oogen zweeft,
dan tot heden geschied is! Zou men woorden als de volgende,
bij Vondel, Hooft, Huygens en Brederoo geborgd, niet mogen
verjeugdigen ?
vermooien — aan mooie dingen verspillen. De mannen verpooien
het geld, de vrouwen vermooien het.
vromen — baten.
aftouwen — klaarspelen.
ranken --- streken.
tuilen — verbeuzelen. (Vgl. Eng. toil : speelgoed).
bedoven -- verborgen:
.

Siet daar Aurora zelfs bedoven in de Rosen
Stuyft uyt het pluymig bed. (Boertig Liedeboek)
boogje — klein huisje (oorspronkelijk onder de bogen der stadsmuren).
uitkippen — uitbroeden:
Nog steent het (vogelkijn) om te syn
By 't lieve nesje , daer het uitgekipt is. (Vondel).
wangen --- met de wangen werken , eten.
frons — rimpel , plooi in 't voorhoofd.
rozig en blozig.
verspaden — verlaten.
verkeien -- versteenen.
ongevoel — gevoelloosheid.
voetreppend.
verhangen — zijn ziel aan iets verhangen, d. i. hechten in meer
dan gewone maat.
misloonen — slecht beloonen.
grondeeren
peilen.
wrevelmoed — euvelmoed.
Nog nietiger is de oogst op het tweede terrein ; dat hij echter
rijk kan worden en zal, de artilleristen, stenografen, velocipedisten,
chirurgijns, stucadoors, philosofen enzoovoorts, enzoovoorts, die voor
en na in stukkenr j ders, snelschrijvers, wielrijders, heelmeesters, stukwerkers en wijsgeeren herdoopt zijn, treden als levende bewijzen
voor deze bewering op. Laten wij ons met het vooruitzicht vleien,
dat er allengskens meer areinlezers dit dubbel veld zullen betreden.
De Genius onzer dierbare moedertaal bewerke zulks!
Blijft dus voor ditmaal in hoofdzaak het derde veld, het vruchtbaarste
misschien. Groot is hier de oogst. Of men dit ook van de arbeiders
kan zeggen , is mij onbekend.. Ik veronderstel het echter , en hoop het
in ieder geval. Wat hiervan zij , in aansluiting met het gegevene
in een vorig opstel , volge hier eene tweede, uitvoeriger lijst van
nieuwe of aan velen wegens zeldzaam gebruik onbekende woorden
.
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en uitdrukkingen. Van volledigheid is , den hemel zij dank , geen
spraak : mijn oogst vertegenwoordigt misschien 1 '/ van den ge-

heelen voorraad . Ik wensch er mij zelven geluk mede, wanneer
deze schatting eer te groot dan te klein is.
De geheele lijst wordt met warmte in de belangstelling mijner
vakbroeders, vooral van hen, die zich geroepen achten ook met het
geschreven woord voor de school werkzaam te zijn, aanbevolen.
Laten zij haar meteen als eene inteekenlij st beschouwen , aangelegd
om ieders bijdrage te ontvangen , tot gemeenschappelijk nut en tot
groei en bloei der geliefde , der eenige moedertaal!
Mijn eerste bijdrage splits ik in:
A. Woorden.
B. Beeldsprakige uitdrukkingen.
C. Gedachten en Spreekwoorden.
-

en open haar met een motto, aan Hugo de Groot ontleend : ' )
't Gebruik beheerscht de Woorden, wij het Gebruik.

A.
sparkelen
uitmelken
holbollig
verslikdorpen (B. T.)
dorpen
bofferd
kilkoud
gevatsel
verbeenen
hompelen
morrelen
soebatten
besputten
zwalm
karren
afneuzen
blekstil

2)

het vuur sparkelde hem uit de oogen (Soli.).
eene zaak uitmelken.
de holbollige Pair, leeghoofdig.
op iem. verslikdorpen, verslingerd raken.
voor zijn gezondheid gaan dorpen (op een
dorp gaan wonen).
wat een bofferd ! (geluksvogel).
pleonastisch (reduplicatie).
de gevatsels (sponningen) der ruiten (B. T.).
verbeend merg (B. T.).
strompelen.
aan een slot morrelen.
wat sta je daar te soebatten ? (zaniken).
het staal besputten met zijn zweet (Sch.).
hem was een geduchte zwalm van het hart.
naar den akker karren , vgl. sjeezen , dros •
sen, sporen.
de politie , die alles wil afneuzen.
't was blekstil op zee, (ook : blakstil, van
bladstil P)

1) Busken-Heet, Bosboom-Toussaint, Schimmel, Otto, de oude heer
Smits, Mensing en Laurillard (of de vertaler van Olie I(areilen) zijn de
peters van 't meerendeel dezer woorden. De spreekwoorden heeft Fritz
Reuter, de geestige schrijver van Gedroogde Kruiden", bijna alle ten
doop gehouden.
2) Of met het bekende: Verba valent usu de woorden worden geldig
door het gebruik,

=

enkeldiep
uitschuieren
veteren (ib.)
onbelompen
smoezelig
mieserig
twijfelaar
poenig ')
vergroofd
smijter
dotje toertje

,

gej oechj ach
knoerpen (Otto)
knierpen (B. H.)
knarpen (Cremer)
knirpen (Terburgh)
fiets
maltentig
hokken
hardleersch

inluisteren
verhanseld
glunder
inkruipsel
lapzalver
ellejonker
peperhuisdraaier
stroopprins
vertuien
vermokken
fniezen

enkeldiep door 't slijk baggeren.
negeren roskammen (fig.)

,

een onbelompen kinkel (B. H.)
smoezelige folianten (0. H. S.).
schrepel (ib.).
een soort jas half lang (ib.).
er poenig, opgedirkt, kranig uitzien. (Vgl.
poen geld Om den poen is 't al te doen.)
vergroofde driften vgl. grof. (T. K.).
ophakker grootspreker opsnijder.
een dotje, toertje krulletje valsch haar
(Beets).
onomatopeia van 't lachen (Beets).
van 't kraken van een rad enz.
ib.
in 't zand.

,
:

,

,

,

,

,

=

rij wiel. ('t Woord wint veld en
ib.
dreigt „rijwiel" te overvleugelen.)
een maltentig paard is gauw moe.
wonen.
de hardleersche Markenaren (hard in 't leeorthodoxie.
ren niet: stijf in de leer
(Beets).
zich iets laten inluisteren (B, H.). (verdacht.)
verhanselde dametjes. (vertroeteld.)
de glundere (aardige schalksche) boerin.
(Beets).
de marchand de contremarques dat inkruipsel onzer schouwburgen. (B. H.).
zalfverkooper. (Vgl. kwakzalver de oude
oliekoop.)
bediende in een lakenwinkel.
kruidenier.
ib.
zich aan iets vertuien, vergapen (B. H.)
zijn tijd vermokken.
fniezende vrouwen (fniezen, prot. van niezen,
fig. vervelend).

,

,

,

-

,

1) poen en ploert zijn niet volkomen gelijkbeduidend, maar beteekenen
beide een man , die uiterlijke of innerlijke beschaving of beide mist en
dat door vertoon zoekt goed te maken of te bemantelen.

RED.
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de bazigheid eener vrouw (B. H.).
over eene erfenis krieuwen.
toen bruide het niet anders dan tegenwoordig (B. H.).
(B. H.)
schijnstrijdigheid
illustreerder van boekwerken. (ZieVosmaerin
verluchter
Vogels van diverse pluimagie).
een gelijkvloersch moralist.
gelijkvloersch (fig.)
de spinrokvertoogen van Luther over het
spinrokvertoogen
stelsel van Kopernicus.
jufferen
een beetje scheef dat juffert goed.
Koning Milan van Servië is eene stuwstuwkracht
kracht voor zijn volk.
terugkaatsen (B. H.).
terugkeilen
klakkelings
klakkeloos (B. H.).
bungelen
bengelen.
uilenvluchtje
een uilenvluchtje komen buurten (Otto).
grissen (plat Amster- iem. het goed uit de handen grissen (Otto).

bazigheid
krieuwen
bruien.

damsch).

groezelig
vermaken

groezelig in de kleeding, slonzig. (Otto).
zijn geld maken en vermaken (Otto).

B.
Een hark van een vent.
Houterig zelf behagen.
Den draad volgen tot het kluwen.
Het naadje van de kous willen weten.
Hoe zit de knoop aan de broek ?
Dat is 't haakje waar de kan aan hangt.
(Vier nevengangers van den bekenden vorksteel.)
Fonkelnieuw van den naad.
Heet van de naald .
Boter karnen zonder room.
Er uitzien als de geletterde misdaad.
Een gezicht als een gerimpelde pippeling.
Een oorwormsgezicht.
De mok zal wel opklaren.
Hut en mud, kot en keuvel geven (of : hutje met mutje, kap en
keuvel, bed en bulster) .
Een manus van alles.
Ik wil er haring of kuit van hebben.
Schepters die zotskolven gelijken.
Uit zijn lood geraken.
Iemand een bril van schoenzolen opzetten .
Stom als een trommel met een gat er in.
Noord en Zuid, 10e Jaargang.

2
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Den duim op het laadgat houden.
Gepoetste knapen. (gladde jongens).
Ik ken het brood dat ze daar bakken.
Indringend als een schroefboor.
Stook niet te hard onder zijn ketel.
In een afgezakten staat vert.eeren.
Hij zat er als - een kikker op het ijs.
Met een gouden spons een smet uitwisschen.
Op zijn achtersten zolder zijn.
De Mode , de altijd wisselende Proteus.
Zoo was tusschen hen het ei gekneusd.
God Terminus (De dood).
De beste haan uit den korf (De knapste vrijer).
Zijne oogen in den zak houden.
Zich iets op den voet zetten (,Zich iets voornemen).
Kapiteins op het kleed getreden door zendelingen (gevolgd door).
Een kasteel van stavast.
Bij menig ander klein volk (dan het onze) zat de speelman minder
lang op het dak.
Mannen , blijven we ons zout waard (blijven we hartig, degelijk).
Iemand in den wagen nemen.
C.
Beleefdheid is geen stapelartikel in eene handelsstad.
Twintigduizend pond heeft nooit rood haar.
Het leven brengt rekeningen en misrekeningen mede.
De menschen zijn niet noodzakelijk bullebakken omdat zij rijk zijn.
In den naam steekt alles , inzonderheid voor het oor der smalle gemeente.
Het gerucht gaapt altijd wijeer dan de daad.
Menschelijk gevoel is niet op de kermis te koop.
De liefde begint te huis , de rechtvaardigheid naast de deur.
Wijntje en Trijntje zijn nog altijd de godinnen der schaar. (Vgl.
Kaars , keurs en kan Bederven menig man)
Grjsaards berekenen slechts met hun wit hoofd en vergeten het
zwarte, dat zij in hunne jeugd gedragen hebben , mede in rekening te brengen.
Het ware vaderland der kunst is het land waar zij bemind wordt.
Wachten doet achten.
Hij slaat op den zak en meent den ezel.
Jonge honden krijgen eens oogen.
Uit één gat moet de vos komen.
Met een klein vezeltje kan enen een geheelen pot melk verzuren.

Wie geen kuiten heeft, moet geene nauwe broek dragen.
Is een slechte vogel die zijn eigen nest bemorst,
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Uit een glad ei kruipt menigmaal een basiliscus.
Het noodlot heeft een wonderlijken heilige tot peetoom.
Er zijn veel wegen naar Rome en nog • meer naar de bruiloft.
Ongegund brood maakt vet.
De ruigste veulens worden de gladste paarden.
„Gehad" daarvoor geeft de Jood niets meer.
Als elke borrel een steen was, zou menigeen in zijn eigen huis wonen.
Verwacht geen oud hoofd op jonge schouders.
Hier sluit ik mijne bijdrage af. Ze is klein genoeg, om niemand
voor inteekening bevreesd te maken.
Meer dan eens werd in dit opstel een krijgsroep, een wachtwoord
vernomen , laat het er ook mede sluiten : Mannen der Wetenschap,
mannen der School, mannen der Pers , op ! Ten strijde tegen
taalbederf, voor taalverrijking! Reeds is menige overwinning bevochten, menige verovering gedaan. Doch de vijand ligt nog altijd
op de loer : een onbewaakt oogenblik en hij zal onze taal met
verdubbelden overmoed bespringen. Onze volksaard , heeft Johan

de Witt gezegd, is zoodanig, dat we ons niet tot waakzaamheid
aangorden , zoolang de nood en de gevaren ons niet daghelder voor
oogen staan.
Toegegeven.
Maar als het eenmaal zooverre is P

Vae Gallicis! 1
Utrecht.

)

JOH. 0. A. FRANKEN.

2)

III.
In de twee vorige artikelen heb ik mij beziggehouden met fouten
tegen de spelling en het gebruik der woorden en de aandacht op
eenige barbarismen gevestigd. Thans wensch ik enkele oogenblikken stil te staan bij feilen tegen de woordvoeging. Ook hier is het
vooral mijn doel er op te wijzen , hoe vaak de voorschriften onzer
taalkundigen worden overtreden 8 ). Op hun gezag zal ik mij zoo') Wee den Franschen!
21 In het eerste gedeelte van dit opstel gelieve men op de 2e bladz.
voor male te lezen malum.
3 ) Men houde het mij ten goede, als ik mij in dit artikeltje, evenals in de
beide vorige, niet streng bepaal bij geschriften van den jongsten tijd , maar nu en
dan ook voorbeelden aan werken van vroegere dagteekening ontleen.

2*
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veel mogelijk beroepen. Immers als handhaver van hunne wetten
en verordeningen treedt ik op en oefen ik deze taalpolitie uit.
33. Een fout , die zeer dikwijls voorkomt , bestaat daarin dat men
het betrekkelijk voornaamwoord op een verkeerd woord laat terugslaan.
Onder het loffelijke dat Bakhuizen van den Brink gedurende zijn
gansche leven kenschetste , behoorde eene groote piëteit jegens elk
diergenen van zijne leermeesters, w e 1 k e zich meer aan zijne ontwikkeling 1 i e t gelegen liggen, dan, enz.
POTGIETEF&. Leven van Bakhuizen van den Brink, blz. 75.
Is het niet vreemd .... lat de heer De Beaufort , een der weinige
Kamerleden , d i e in de algemeene achting hoog s t a a t aangeschreven .... bij de bespreking van de onderwijs-quaestie zekere voorzichtigheid in acht neemt.
De Tijdspiegel , 1885, TII , 118.
Daarop volgde een voortrukken der Russische troepen , d i e de
Afghanen -- terecht of ten onrechte — als een aanval opvatten.
De Gids, 1885, II , 370.

Men behoeft slechts even na te denken om in te zien , dat in
het eerste voorbeeld welke .... liet moet zijn welke .... lieten,
daar welke niet op elk , maar op Biergenen, dat anders buiten het
zinsverband zoude staan , betrekking heeft ; om te gevoelen , dat in
het tweede de woorden der weinige Kamerleden de vraag zoude doen
rijzen : „welke weinige Kamerleden ?" als het betrekkelijk voornaam-

woord daarop niet terugsloeg; om eindelijk te bespeuren, dat in het
laatste voorbeeld die door dat (immers het voortrukken niet de
troepen) vervangen moet worden.
34. Bij de volgorde der woorden hangt veel van de bedoeling des
schrijvers af. De woorden, waarop de nadruk gelegd wordt, schuiven
wij vaak naar achteren. Ook doet de welluidendheid soms hare eischen
gelden. Toch bestaan er zekere regels — waarvan niet dan om
zeer geldige redenen mag worden afgeweken. Een dier regels is,
dat de datief aan den accusatief behoort vooraf te gaan. BILDERDIJK
laat zich -- zooals in zijne natuur lag — daaromtrent nog al heftig
uit: En* dan dat achter aan zetten van den Datief voor den Accuu„satief 1 Jammel j ker wanspraak is ten aanzien van ons taaleigen
„niet te bedenken." 1 ) Prof. CosIJx verklaart op stelligen toon : „De
„datief gaat aan 't rechtstreeksch voorwerp vooraf : ik geef mijn
„broeder dit boek." ?) Dz GROOT minder stellig en voorzichtiger:
„Heeft het gezegde twee voorwerpen; dan staat gewoonlijk de datief
„voor den accusatief." 3 ) 'Prof. BRILL zegt, na eenige voorbeelden
gegeven te hebben , het volgende:
„Uit de volgorde der woorden in deze voorbeelden blijkt , dat de
') Vart VLOTEN. Bloemlezing, le uitg., blz. 350 (noten bij de vertaling van
P erzius , hekeldichten.)
2 ) Nederlandsche Spraakleer, 4e dr. § 121.
3 , Nederlandsche Spraakkunst, § 669,
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„datief den accusatief voorafgaat, door dezen, als het ware, wordt
„omsloten , en zoodoende in den zin geïncorporeerd wordt. Bij het
„gemis , namelijk , van een duidelijk onderscheiden vorm voor den
„datief moet de plaatsing van een woord in den zin aanwijzen, dat
„het in den datief staat. Wordt nu een woord, hetzij door het
„regeerende woord , hetzij door eene bepaling van hetzelve, als het
„ware , omvat en omsloten , dan blijkt het daardoor in een af han„kelijken naamval te staan. De accusatief echter heeft eene onafhankelijker plaats in den zin, daar hij, meer gewoonlijk voorkomende, ook lichter als zoodanig erkend wordt. Om nog een
„voorbeeld aan te voeren : men zal zeggen : Ik schrijf mijnen 1
„broeder een brief, niet een brief mijnen broeder. Hij zeide zijnen ' )
zoon de waarheid; niet de waarheid zijnen zoon." 2)
Waar de datief met aan omschreven is, geldt deze regel echter niet ).
Zoo ik mij niet vergis , wordt de hier aangewezen fout meer begaan in de schrijftaal dan in de spreektaal. Dringen trouwens niet
de meeste fouten door de schrijftaal de spreektaal binnen ? Barbarismen althans hoort men zelden, maar ziet men vaak. Ook is
soms in den deftigen stijl te dulden , wat in den gemeenzamen
stijl verwerpelijk is.

)

... dan vergunne men ons des te meer het gezegde tijd
a 1k den romanschrijvers aan te bevelen.
R. C. BAKHUIZEN VAN DEN BRINK. Vondel met Roskam
en Rommelpot , 's-Grav. 1886 , blz. 3.
De corporatie zelve heeft slechts een vaste opbrengst te betalen en
een bepaalden dienst den landheer te bewijzen.
Nieuwe Bijdr. voor IReehtsgeleerdh. en Wetg., 1884, blz, 325.
Ook mocht geen burger zijne wapenen een buitenman
ten gebruike geven om daarmede te Middelburg strijd te maken.
ald., blz. 334.
.... dat hij in bedekte termen d e grievendste h a t e tij kheden zijn tegenstanders kon toevoegen.
De Gids, 1883, 1, 143.
Hoe trotsch vertoont het zijn bloeiend stamhuis den
vreemdeling.
ald., 1882, IV, 398.
1 ) Neen, dat is boekentaal; alleen op den preekstoel wordt dat gezegd. In de
spreektaal bezigt men niet mijnen maar mijn. Ook in den derden naamval meervoud.
Een reden te meer om ook in het meervoud den datief voor den accusatief te plaatsen.
a) Nederlandsche Spraakleer ten gebruike bij inrichtingen van hooger onderwijs. IIe deel,
Leer van den volzin (syntaxis). Derde uitgave, Leiden, E. J. Brill, 1881.
3
DR. NASSAU. Geschriften, oron. 1879, III, 105: >Komt d'accusatief vóór den
> datief, dan is aan volstrekt noodwendig : > De natuur heeft sterkte aan den leeuw
> gegeven." Dit is eene onveranderlijke wet in onze taal, niet door deze of die gram, matica voorgedragen, maar in 't spraakgebruik van allen, tot één toe, gevestigd, eene
> wet, waaraan niemand denkt, maar die allen houden : > Geef 't kind eenen appel,"
> geef eenen appel aan 't kind ; > we zonden hem den brief," we zonden den brief
waan hem. Een regel zonder uitzondering."
)
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Met een ijskouden, trotschen oogopslag reikt hij Nathalie's g eschenken zijn vriend toe').
ald., 1886, III 27,

Maar hoe , wanneer het: eene woord een substantief het andere
een voornaamwoord is ? Dan staat , zegt BRILL, het substantief, al
is dit ook een datief, als het sterkst geaccentueerd , achter het
voornaamwoord. 2) Ook VAN BEERS wijst hierop in zijne NedeNlandsche Spraakleer (§ 155). Om eene onaangename herhaling van
den zelfden klank te vermijden wordt van dezen regel wel eens afgeweken. . Als voorbeelden hiervan haalt BRILL aan : „Hoe gij uw
volgend en maatschappelijk leven u voorsteldet" (Van de Palm),
voor hoe gij u uw volgend enz. ; „om zelf haar lot haar bekend te
maken" (de zelfde) ; „Laat m' even aan uw haard mij warmen"
(Tollens). Den dichters komt natuurlik in dit opzicht grootere
vrijheid dan den prozaschrijvers toe 3 ). VAN BEERS merkt nog op , dat
vooral het wederkeerige zich , door den invloed van het Fransch , bij
sommige schrijvers van gezag van zijne natuurlijke plaats wordt
afgerukt.
Zijn hoogste doel is, (lezen jongen man in staat te stellen, om met
behulp van vaders kennis en vaders ervaring , een plaats in de
wereld zich te veroveren. De Gids , 1885, I, 517.
... , dat de volksvertegenwoordiging nog i e t s a n d e r s tot
taak z i e h behoort te stellen dan ... ,
De Nieuwe Gids, Oct. 1886, blz. 24.
Walpole .... nam er genoegen in, dat Townshend d e a m b a s a d e naar Holland h e w aanbood.
De Gids, 1885, 1, 557.
,

Diep heeft zijn beeld zich in de harten zijner kinderen afgedrukt,
wien hij op dubbele wijs ten zegen was, door e e n g e 1 u k k i g e
j e u g d h u n te bereiden, (enz.) De Gids , 1885, II, 198.
Beets en van Lennep wisten dikwijls onnauwkeurigheden
h a a r aan te wijzen. De Gids, 1886, afl. 5, p. IV.
Slechts door groote behendigheid en handigheid weten zij d e n
schijn van onmisbaarheid zich te geven, All. III, 66.
Bovendien valt men een meisje, dat na korte kennismaking h a a r
liefde ons schonk, daarom nog niet dadelijk om den hals.
De Ned. Speet., 1885, blz. 114.

35. Over den zoogenaamden ablativus absolutus is in de vorige eeuw
veel te doen geweest. Het gold daarbij echter alleen de vraag : of het
zelfstandige naamwoord in den nominatief of in den ablatief moest
staan. BALTHAZAR HUYDEC OPER 4 ) hield het laatste vol tegenover
MATTHAEUS en JUSTUS VAN LEEUWARDEN. Thans heeft het gebruik
(ik zeide haast het wangebruik) ten gunste van den nominatief
J) Ik vind deze fout bij schrijvers als POTGIETER, BUSBEN HUET, A. PIERSON, CONSCIENCE.
2) t. a. p. blz. 172.
3) Ook elders, waar de welluidendheid het niet eischt, komt deze woordschiklin ; ;
bij VAN DE PALM VOOr. Men vindt haar ook bij WOLFF en DEKEN. Sara Burgerhart
(1879), blz. 265.
4

) Proeve van taal- en dichtkunde, blz. 572-576, 642.
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beslist. In het algemeen is de zoogenaamde ablativus absolutus
met ons taaleigen in strijd. WEILAND heeft er reeds tegen gewaarschuwd ; later is dit ook geschied in het Magazijn van Nederlandsche Taalkunde ' ). Evenwel is deze vorm in enkele gevallen te verdedigen , voornamelijk dan , wanneer het verleden deelwoord min of
meer de kracht heeft eener praepositieve uitdrukking (uitgenomen
mijn broeder, de kinderen niet medegerekend, gesteld dat, toegegeven
dat, enz.) 2) Sommige voorzetsels waren oorspronkelijk deelwoorden;
gedurende de vacantie is eigenlijk een ablativus absolutus ; 1 ) verg.
staande de vergadering. Algemeen, maar niet fraai, is het opschrift
op kantoordeuren : gesloten zijnde, brieven en boodschappen hier
onder (of hier boven, of om den hoek).
D e o n g e s t e 1 d h e i d, in Januari 1618, door zijn ijstocht veroorzaakt,
m e d e w e r k e n. d e met zijne diepe teleurstelling, bleef h ij lijdende,
trouw verzorgd door zijne arme moeder, wier hart verbrijzeld werd
van smart bij dit langdurig ziekbed. Brederoo-Album, blz. 25.
Tot d e conversie b e s l u i t e n d e, kon deze slechts geschieden
in 3- pCts.
De Economist, 1886, blz. 530.
Neen, eene rentebesparing van 1f pCt. door conversie nog niet verkrijgbaar zijnde, verdiende het geene
aanbeveling aanstonds tot conversie met iets mindere rentebesparing
te besluiten, deze verkregen moetende worden door de
uitgifte van het 32 pCts, fonds bene den pari. 4 ).
Ald., blz, 531.

36. De verkorte bijzin behoort in onze taal een woord tot onderwerp te hebben, dat in den hoofdzin, liefst als onderwerp, voorkomt. 5 ) Zinnen als de volgende zijn uit een taalkundig oogpunt niet
te verdedigen. Streng grammaticaal opgevat, zeggen zij geheel iets
anders , dan door den schrijver bedoeld is., Zijn zij al niet onduidelijk, de vuurproef der ontleding kunnen zij niet doorstaan.
Diep in de veertig jaren oud, klein en mager van
gestalte, bijna tandeloos, diende een half grijze en
half zwarte baard, .:. tot kenteeken , dat hij sterk op zijne
Neérl. Bibl. VII, 345.
godsdienst gesteld was.
Op de inrichting van mijn werk hebben intusschen die veranderde
omstandigheden geen invloed uitgeoefend. 0 n d e r n o ni e n met het
doel om het onderwijs te dienen , ben i k aan dat doel getrouw
gebleven. J. T. B. De Grondwet, I, blz. V.
1) 1V, 280.
Zie BRILL, t. a. p. blz. 295.
) Zie over gedurende het Woordenboek der Nederlandsche Taal, Sde reeks, Ede afl.
kol. 648 ; verg. Eng. during, Hoogd. wáhrend, Fr, durant. Oudtijds zeide men niet
1)
3

gedurende het leven, maar het leven gedurende,
a) Het valt niet te ontkennen, dat de abl. abs soms aan den stijl eene zekere
levendigheid bijzet: 9 Dan gingen zij, hun maal gedaan, en de werklieden vertrokken,
zich nederzetten in den tuin op eene bank, onder het lommer van eenen boom." Ned.
Museum, 1886, blz. 312.

&) BRILL, t. a, p. blz, 294-295,
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Door het huis van landverraad b e t i c h t, werd z ij n s c h u 1 (Z
bewezen en Sir Balam moest hangen. De Gids, 1885, 111, 193.
Ten bloede toe v e r v o 1 g d door eene overheid die aan den leiband
der geestelijkheid liep en een god op aarde vereerde in den paus,
brandde in hun binnenste de dorst naar vergelding.
Cd. B, H., Land v. Rembrandt, II'. 25.
G r ij s g e w o r.d e n in de dertig-jarige dienst op koopvaardij
schepen hadden t e l e u r s t e l l i n g e n zijn leven verbitterd.
W. A. v. R. Herin,n. uit de loopb. v. e. Ind. off 4e dr. I, 42.
Nog ellendiger was echter de toestand der belegerden. In hei;
kleine fort opgesloten, begon weldra nijpende hongersn o o d zich te doen gevoelen. Eigen Haard, 1886, blz. 463.

Vatten wij deze zinnen streng grammaticaal op, dan wordt er
in den eersten gesproken van een baard , die diep in de veertig
jaren oud , klein en mager van gestalte en bijna tandeloos is ; in
den tweeden, niet van een ondernomen werk, maar van een ondernomen schrijver ; in den derden van een schuld , van landverraad
beticht ; in den vierden van een ten bloede toe vervolgde dorst naar
vergelding; in den vijfden van grijs geworden teleurstellingen; en
in den laatsten van een opgesloten hongersnood. ' )
37. Een fout die eveneens zeer dikwijls begaan wordt, is het
gebruiken van zijn in plaats van hebben , bij de hulpwerkwoorden
van wijze kunnen , mogen , moeten, willen, waar deze gevolgd worden door de onbepaalde wijze van een werkwoord , dat met zijn
vervoegd wordt. 2)
Als men zich herinnert, dat de liberalen 't nooit in de Kamer eens
z ij n k u n n e n worden over de meest bescheiden uitbreiding van
het stemrecht binnen de perken der Grondwet.
De Tijdspiegel, 1886, 1, 21.
Tot nog toe echter i s men het over de beantwoording der vraag
niet eens k u n n e n worden.
MR. A. BOGAERS, Taal- en Letterbode, I, 8.
Wie een zwaard w a s k u n n e n magtig worden , had de gelegenheid niet verzuimd.
Cd. B. H., Het land van Rembrandt, 1, 40.
Maar hij was zoo algemeen bemind dat hij niet ongelukkig i s
kunnen zijn.
Nederland 1885, I, 147.
1

' ook hier zou men zich weder op VAN DER PALM kunnen beroepen. Deze
schrijft in zijn beroemd geschied- en redekunstig gedenaksclarift van Nederlands Jierstelling
in den jare 1813. (Schiedam, 1863, blz. 73) : > Door Engeland erkend veer eene vrije
natie, de keus van ons opperhoofd in Londen met gelijke geestdrift gebillijkt, als in den
Haag, was aan alle Bondgenooten de leus gegeven, om den Nederlandschen grond te
ontzien, Nederlands onafhankelijkheid te achten en te eerbiedigen." Deze zin zondigt
bovendien door den abl, abs, Ziehier nog een voorbeeld : > De resident was een
>allerbeleefst en vriendelijk man. S t e e d s e r o p u i t om ons een dienst te bewijzen, kon ook de uit zoovele bestanddeelen samengestelde m a a t s c h a p p ij der
s hoofdplaats

zijn tact om orde en vrede te bewaren, niet genoeg waardeeren." Eigen

Haard, 1886, blz. 501.
s)

Hier wordt o. a, op gewezen door Puor.

VERDAM

in zijne uitgave van Huygens'

Coslelick Mal en Voorhout, 2e dry (Ned. klassieken, III, 57).
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Dat geheele geding , dat in eene reeks van jaren niet tot beslissing
i s k u n n e n komen .... liep — over een kleermakersrekening.
LOD. MULDER , De Gids , 1886 , III , blz. 428.
Dit i s niet m o g e n gebeuren.
G. K., Flikkerende Vlammen, IÍ, 58.
Het overvoeren en plaatsen der schilderijen i s op [sic] weinige
De Gids, 1885, III, 285.
weken m o e te n gebeuren.
Zelf i s hij er, met eenige regenten m o e t e n verschijnen om te
hooren wat men begeerde.
A. Ising., Haagsche schetsen, 1885, 300.
Doch het is ook waar, dat . ... de behandeling der wet door de
Eerste Kamer i s uitgesteld m o e t e n worden.
De Economist, 1886, blz. 529.
.. en aanstonds i s zijn beeld voor 's lezers geest m o e t e n
rijzen, toen (enz.)
Cd. B. H., Het land van Rembrandt. I, 5.
Er i s geen nederlandsche taal w i 11 e n ontstaan wier geslachtsregister , om zoo te spreken , wij van toen tot heden onafgebroken
volgen kunnen. Ald. II 1 , 39.
I s Willem I11 koning van Engeland w i 11 e n worden , het was
in de eerste plaats ten einde den franschen vijand van het kalvinisme des te beter te kunnen wederstaan. Ald. II', 105.

Omgekeerd wordt blijven somtijds te onrechte met hebben vervoegd.
Na op een degelijke doch eenvoudige schaal gewoon lager onderwijs genoten te hebben, trad hij in het plat getreden spoor der
gewone kantoornamen en h e e f t zich daarop b 1 ij v e n bewegen.
Eigen Haard , 1886, blz. 258.
Falstaff,, die ons in Koning Hendrik 1V, ondanks alles , door zijn
onverstoorbare luim had blijven boeien, wekt in de Vroolijke
vrouwtjes van Windsor louter weerzin. De Gids, 1886, 11I, 1838.

38. Straf bedreigen is eene uitdrukking, die, ofschoon in strijd met
den aard onzer taal , dikwerf gebezigd wordt , maar die toch , dank zij
de waarschuwing van PROF. DE VRIES , niet in het nieuwe Wetboek
van Strafrecht voorkomt. ' )
Eerst hielden zij zich nog voor Goedereede op , en daar maakte
schipper Joachim Wendelman van de gelegenheid gebruik , om 't
as
galjoen te verlaten en de straf te ontgaan , die bij 't plakkaat was
bedreigd. J. t. G., Geschiedenis van Amsterdam, IV, blz. 54.
Die rechtsgemeenschap of staat verzekert de rechten en vrijheden
') MR. H. J. SMIDT, Geschiedenis van het Wetboek van Strafrecht, I, 200. In het
Ontwerp werd het woord bedreigd altijd gebezigd. Om verschillende redenen meende
PROF. DE VRIES dat het vermeden moest worden. Hij achtte den vorm verkeerd
gebezigd en het woord slecht gekozen, omdat dreigen altijd hartstocht of toorn onderstelt , en omdat hij die dreigt zijne bedi - eiginnng desverkiezende buiten gevolg kan
laten. Ten aanzien van bet eerste punt schrijft bij : >Vooreerst is de vorm des
woords, wanneer het in deze toepassing genomen wordt. zeer zeker grammatisch niet
te rechtvaardigen. Bedreigen heeft een persoon als object : men bedreigt iemand. Maar
iets bedreigen, een sb af bedreigen is met de spreektaal in strijd Men dreigt iemand
met iets, men bedreigt hein daarmede; maar datgene waarmede men iemand bedreigt,

kan onmogelijk zelf het object van bedreigen zijn."
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der leden o. a. door wetten , welke s t r a f b e d r e i g e n tegen hen,
die zich boven en dus buiten die gemeenschap plaatsen.
Mr. J. D. N., De gevangenisstraf, enz.
Gevangenneming, of, zoo de verdachte voorloopig is aangehouden,
gevangenhouding, kan bij het verleenen van regtsingang, worden
bevolen indien tegen het misdrijf als maximum e e n e gevang enisstra f van vier jaren of meer is bedreigd.
Wetb. van Strafvordering, art. 86.

S t r a f f e n werden b e d r e i g d tegen hen, die aan de toen nog
van hout opgetrokken stedelijke omheining , de „stads stakettinge"
schade deden door het uitbreken van palen en planken.
De Gids , 1886, Iii, 272.

39. Van af mag nooit ongescheiden worden gebezigd I ). „ Van af
het huis ," „van af den 17d.en ," van af zijn geboorte" is allemaal
ellendige wanspraak — zegt VAN LENNEP in zijne Alledaagsche
bokken , en het Woordenboek der Ned. Taal (I , 831) verklaart , dat
het meer veldwinnende van af lijnrecht tegen ons taaleigen aandruischt..
,, Van af staat volkomen gelijk met tot toe en met mede , onge„rij mdheden , waaraan men zich nog wel niet schuldig heeft ge,maakt, maar die op den duur niet kunnen uitblijven , wanneer
„het dwaze van af niet bijtijds geweerd wordt. Wie van af mijn
„huis zegt, behoort om consequent te zijn, ook te zeggen: „Ga met
„mede mij van af mijn huis tot toe de poort." -- „Wat Nederlandsch
„zou het zijn" -- vraagde reeds bijna veertig jaren geleden het

Koninklijk Instituut 2 ) — „te zeggen van af meet aan , tot toe het
„het einde ? Of wie zou ooit in plaats van ten voeten uit, van
„stonden aan , zeggen en schrijven ten uit voeten, van aan stonden ?
Het laatste zou echter niet verwerpelijker zijn , dan dat men b.v.
„Badeloch in de Gijsbrecht van Aemstel , naar de tegenwoordge
„verkeerde schrijf- en spreekwijze , liet zeggen:
„ „Als ik den ganschen tijd mijns levens overreken,
,,.,, Van af mijn bruiloftsdag , van dat ik zat verloofd."
Niet minder sterk is Beets in zijne afkeuring , als hij zegt:

„ Van af" is meer dan schennis van een wet .
„Door taalgeleerden ingezet;
„Moedwillige verkrachting mag het heeten
„Van taalgevoel en taalgeweten." 3 )
Eindelijk wordt in het Magazijn van Nederl. Taalkunde (1, 42)
van de jeugdige onderwijzers ;, die deze misgeboorte huldigen, gezegd,
dat zij misschien met dichterlijke vervoering in gedachten uitroepen:
1) Mag, van Nederl. Taalk I , 42. Nieuw Nederl. Taalmagazijn II , 92. Archief voor
Nederl. Taalk. I , 84 , 282 , 1II. 897. JONCKBLOET in den Nutsalma^zak voor 1862, blz. 33.
DR . BEETS spreekt in zijne Verscheidenheden meest op letterkundig gebied. I, Haarlem,
Erven Bohn , 1858 , blz. 8 , van het > afgrijselijk van af."
2) Archief voor Noden. Taalk. 1, 283.
3

) Dichtwerken [kleine] volledige uitgave . IV , 45.
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„Zij van af aan deez' stond
„Van af dit oogenblik
„Tot toe het nageslacht,
„Hem die 't van af uitvond , —
„Ach, waarom was 't niet ik ! —
„Steeds hulde toegebracht."
Door de uitoefening van het compensatie-recht is echter v a n a f
het oogenhlik dat [enz.], zijne schuld vernietigd.
Rechtsgel. Magazijn , 1885, 20.
Om half-elf is een bataillon infanterie en have geschaard v a n a f
de sluiswacht tot aan het Groote Huis.
W. A. v. R., Herinneringen uit de loopbaan. van een Indisch
Officier, I, 169.

40. In zijn Nederlandsche Spraakkunst (§ 632) wijst Prof. Cosijn er
op , dat de uitlating of ellips slechts dan geoorloofd is , wanneer
de woorden , die de volzinnen gemeen hebben , in de zelfde beteekenis en den zelfden vorm voorkomen , en dat alleen het werkwoord in
persoon en getal mag verschillen. Hij keurt daarom volzinnen af
als deze : De vriend , dien ik lief had en mijn vertrouwen schonk,

verried mij", omdat dien niet tegelijk in dativo en in accusativo kan
staan. Eveneens : Het boek , dat ik gelezen heb en mij zeer geboeid heeft , zend ik terug", omdat het zelfde woord niet te gelijk
onderwerp en voorwerp kan zijn ' ).
In die dagen zijner droefheid had het F e 1 i x aan de noodige wilskracht ontbroken om de erfenis te beheeren en zulks opgedragen
aan zijn zwager Nederland, 1885, I, 319.
En, wat nog erger is, i e d e r, die eene vergoelijkende houding tegenover het Naturalisme tracht aan te nemen, v e rp 1 e t t e r t in e n onder
eene algemeene minachting , en s t a a t onmiddelijk b l o o t behagen
te scbeppen in het vuile schuim eener buitenlandsche letterkunde.
Ald. 1885, II, 434.
Zij werden bang voor die altijd gesloten luiken, voor die deur,
die niemand binnenging en niemand uitliet.
De Tijdspiegel, 1886, I, 115.
Ook Mevrouw Van Balen schreef zijn opgewonden taal toe aan
de neiging naar het dichterlijke , die zij zoo dikwijls in haar zoon
had bewonderd en steeds voedsel gegeven had.
Ald, 1886, IE, 46.

-

„Ook mag een substantieve zin , zoo hij aan twee hoofdzinnen
„gemeen is , niet tot den éénen in de betrekking van een anderen
„naamval staan , dan tot den anderen. Hiertegen zou zondigen:

„Dat hij zich niet heeft laten overhalen , doet' u genoegen , maar be„ j ammer ik. De substantieve zin geldt hier in betrekking tot doet
„u genoegen voor subjekt, en tot bejammer ilk , voor objekt." 2).
1) Zie ook D. DE GROOT , Nederl. Spraakl. 4e dr. § 87 ; JAN VAN BEERS, Nederlandsche Spraakleer , § 167 , en vooral BRILL Nederl, Spraakleer, II blz. 238-239.
2)

BRILL,

aangehaald werk, blz. 239/240. Zie J.

VAN BEERS,

aangehaald werk, § 168.
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Dat de bijdrage van Z. M. den Koning .... wisselv a 11 i g i s, heeft de ondervinding reeds vroeger geleerd en vloeit
voort uit de onmogelijkheid om [enz.] De Tijdspiegel, 1885, II, 224.

41.
Zeer zelden" zegt Prof. Brill in zijn meermalen aangehaald
werk (blz. 135) — „doet zich het geval voor, dat een adjektief in
„het praedikaat met het lidwoord een (en dus in het meervoud
„zonder lidwoord) voorkomt. Uitdrukkingen als : zijne keus was
„eene gelukkige (hetgeen in het meervoud zou moeten zijn : hunne
„keuzen waren gelukkige); zijne stemming was eene geduldige hebben
„in onze taal iets gezochts. Wij zeggen liever : hij deed eene ge„lukkige keus , hij onderscheidde zich door eene geduldige stemming,
„en schroomen niet het zelfst. nw. te herhalen in zinnen als : een
„onderhoudend boek is daarom nog geen nuttig boek, in plaats van
„is daarom nog geen nuttig." En na opgemerkt te hebben , dat
goede schrijvers deze constructie soms niet vermijden (een voorbeeld
ontleent hij aan BEETS) , voegt hij er bij : „Voorts dient men wel te
„zeggen : deze hoek is een rechte; deze lijn is eene kromme; min„der geschikt toch ware: deze hoek is recht , deze lijn is krom,
„vermits men hier geene toevallige eigenschap eens hoeks of eener
„lijn opgeeft, maar eene bijzondere soort van hoek of lijn bedoelt,
„welke door de attributieve verbinding dier adjektieven met deze
„substantieven aangeduid wordt." Dit laatste is volkomen juist,
maar kan men zich meestal niet evengoed aldus uitdrukken : dit
is een rechte hoek , dit is eene kromme lijn ? — BEETS zelf keurt
de hier gewraakte zinwending af, als hij -- ironisch -- VAN DER PALM
„bekrompen genoeg" noemt om te schrijven : „De onderneming tegen
„Woerden was niet onberaden : ' zij was mogelijk," in plaats van de
onderneming tegen Woerden was geene onberadene ; zij was eene
mogelijke 1 ). Dat deze fout dikwerf begaan wordt, kan uit de
volgende voorbeelden blijken ).
De agitatie was e e n e tamelijk kunstmatige geweest.
De Gids, 1885, I, 182.
Is de motie van afkeuring , welke Sir Stafford Northcote heden
zal voorstellen , eene ernstig gemeende. Ald., 1885, I, 612.
De indruk, dien zij wederkeerig op haar onderdanen maakte, was
evenmin een onvoorwaardelijk gunstige.
Ald. 1885, II, 204.
De stelling door Boileau ingenomen was een veel. zuiverde r
Ald. 1885, III, 196.
dan die van Pope.
Welnu , die waarschuwing is e e n o n n o o d i g e, die vrees e e n
o n g e g r o n d e.
Nutsalmanak, 1886, 88.
1) Nieuwe verscheidenheden meest op lellerkundig gebied (iste stuk, Haarlem, de Erven
Bohn, 1885, blz, 117, 118.)
2) POTGIETER , goed stylist maar niet altijd vrij van gemaaktheid , schrijft in zijn
Leven van Bakkuizen van den Brink (uitgave van 1885) : „tot in de navolgingen van
vreemde dichters toe, waren de schreden der voorloopers o n z e k e r e" (blz. 1 9), die
eisch is geen g r 1 11 1 g e" (blz. 29.)

29
Want de natuur van prinses Alice was g e e n w ij s g e e r i g e.
De Gids, 1885, II, 221.
De vraag : Prins of Koning ? die zijn oom hem gesteld had,
mocht voor haar een o n v e r s c h illi q zijn. Ald. 1885, 1, 60.

42. Niet van gemaaktheid vrij te pleiten is ook eene zoodanige
wijze van uitdrukking , waarbij men om te doen uitkomen , dat de
meerderheid eene zekere eigenschap mist , die eigenschap aan de
minderheid t o e k e n t.
De m i n s t e n hunner , durf ik beweren, paarden aan af keer voor
„de droeve kwestiën van den dag" veerkracht genoeg om uit hunne
antipathie of hunne apathie zich op te heffen zooals Kiliaen en hij.
Cd. B. H. Het land van Rembrandt, I, 674.

Waarom hier niet eenvoudig gezegd : de meesten paarden aan
[enz.] .... geen veerkracht genoeg ?"
Thomas van Cantrimpré is slechts apostel met de pen; maar de
minste kanselredenen zijn zoo fraai als zijne beschrijving van den
stervenden Vlaming op het slachtveld van Westkappel. Ald. I. 638.

Waarom niet de meeste kanselredenen zijn niet zoo fraai?"
Ware dit niet eenvoudiger en duidelijker geweest ? Bij de minste
kanselredenen denkt men allicht, dat de slechtste bedoeld zijn.
.

Prins Lodewijk is niet rijk, gelijk d e minste Duitsche vorsten.
De Gids , 1885, II, 203.

Zal men dat ooit — ik bedoel niet in de preektaal -- maar in
de spreektaal zeggen ? Waarom niet liever : „Evenmin als de
meeste Duitsche vorsten is Prins Lodewijk rijk ?"
Mij dunkt , de les , waarmede VAN LENNEP zijne Alledaags che
bokken besluit , kan wel niet te vaak worden herhaald.
Geen mensch, hoe geleerd , spreekt of schrijft er ooit goed,
Dan die het natuurlijk en duidelijk doet?
MR. C. BAKE.

(Wordt vervolgd.)
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ct Qncwiij fl ü
Drama in vijf Bedrijven en een Voorspel.
vo0RSPEL.

Huiselijk Leed en voor den Storm.
Mijn vriend D e c e m (ik noem hem bij zijn academischer alias)
heeft jaren lang aan de H. B. S. de lieve jeugd onderwezen in de
geheimenissen der .... taal. Zijne oudste zuster is eenige malen
geëxamineerd en met haar bundeltje diploma's is zij geplaatst als
2e hulponderwijzeres aan eene openbare school. Zijne jongste zuster
heeft gelijke examens gedaan en gelijke plaatsing gekregen. Decem's
elfjarig dochtertje zit haar taalwerk te maken en papa en de tantes
zitten bij haar. Zus kan niet voort. Papa kan uit de terminologie
niet wijs worden en verwijst haar naar de tantes. Tante A zegt:
„ja , zoo doen wij 't !" Tante B antwoordt : „Neen , wij doen 't zoo !"
en de tantes besluiten , nichtje maar niet te helpen ; want denkelijk
zou nichtje 't wel op een derde manier doen.
Juffrouw D. is geëxamineerd Hoofdonderwijzeres en heeft acte
voor drie talen en handwerken en is eerste onderwijzeres aan eene
Openbare School te Amsterdam , haar petekind is tien jaar, maar
juffr. D. waagt het niet ; haar naamgenootje te helpen aan haar
taalwerk, vast overtuigd , dat de Juffrouw het wel weer anders zal
doen dan zij , en dat het kind knorren zal krijgen , als ze 't werk
net maakt, zoo als eene dertigjarige voor hoofdonderwijzeres geëxamineerde dame het zelve aan hare leerlingen zou onderwijzen.
Dr. C., die zich èn als phillosoof én als Schrijver naam heeft gemaakt, klaagt zijn nood, dat hij niets begrijpt van het werk, dat
zijne kinderen moeten maken tot oefening in de moedertaal. Hij
kan niet nagaan of 't goed is , hij kan 't ook niet uitleggen , als
ze iets niet begrijpen. Bij vreemde talen komt het hem voor , dat
er veel noodelooze omhaal gemaakt wordt , maar hij begrijpt toch,
wat men wil en kan verklaren en uitleggen , wat zijne kinderen
daarvan niet begrijpen.
Mr. D. geroemd als een man die kunst en letteren waardeert en
beoefent , heeft zich genoodzaakt gezien in onpleizierige stemming
een bezoek te brengen aan het Hoofd der Meisjesschool, waar zijne
meisjes schoolgaan : Zijn twaalfjarig dochtertje moest nl. uit haar
leesboek zes voorbeelden zoeken van elke soort van datief en daarbij
opgeven , hoe die datief heette en waarom. De heer D. meende,
dat zulk een opgaaf minder geschikt was , maar de juffrouw beweerde, dat dit in haar Stelsel van Onderwijs" haar ,,Methode"
pastte en de vader moest voor zulk een gewichtig argument er zich
bij neerleggen , dat zijn twaal f arig dochtertje straf kreeg omdat zij
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fouten had gemaakt in oefeningen in de moedertaal , die hij zelf
geen kans zou gezien hebben te maken.
Deze feiten, bij welker vermelding alleen de namen verzwegen

zijn , komen overeen met de verklaring van F 1 a n o r in de Spectator van 13 November 1886 , dat hij van al deze — op school
hooggeprezen — zaken niets begrijpt. Men mag aannemen, dat
een kind onmogelijk met vol begrip en met lust zal bewerken , wat
voor een geleerd en smaakvol auteur als F 1 a n o r onbegrijpelijk is.
Het onderwijs in de moedertaal is en blijft bij de ouders van
schoolgaande kinderen een waar kruis : de kinderen weten geen
raad met de opgaven , de ouders begrijpen ze niet en kunnen er
niet aan helpen en waar drie kinderen op verschillende scholen gaan,
is bij den een goed , wat juist fout is bij den ander.
Men neme de proef bij een dozijn ouders, die zorgvuldig belangstellend en met kennis • van zaken het onderwijs hunner kinderen
gadeslaan en onderzoeke of er daarbij drie te vinden zijn , die niet
dezelfde ervaring opdeden , als waarover we boven spraken.
Maar niet minder groot waren - de klachten van aanstaande hoofdonderwijzers en hoofdonderwijzeressen over de moeite die ze hadden

aan de gestelde eischen te voldoen. Beschaafde ontwikkelde dames,
die zich met groot gemak van vier talen bedienden , die lazen,
spraken en schreven bij 't examen voor hoofdonderwijzeres, werden
voor het Nederlandsch afgewezen.
We zullen gelegenheid hebben, te zien, waarom over deze feiten
nooit openlijk werd geklaagd.
Dat er reden toe was , bewijzen vele leerboeken , waarop wij in
No. 5 en 6 van den vorigen jaargang de aandacht vestigden ; dat
bewijzen voor den deskundige eveneens de vragen , die in de schoolbladen worden vermeld , als op de examens opgegeven.
Aangaande vergelijkende examens werd eene klacht uitgesproken
door den Weledelen Heer X. ('t verdient opmerking maar geen lof,
dat er in de schoolbladen zoo veel stukken met een letter of met
een pseudoniem geteekend zijn) in Het Nieuwe Schoolblad van 16
Juli, welk stuk we hier laten volgen:
-

ge wederf an a50h0 taal o de TOPCC -^ ken io o arn en 05
Geweldig is er al storm geloopen tegen het zoogenaamde „sommen maken" op de vergeijjkende examens ; maar naar mijn inzien
wordt het hoog tijd eens te spreken over de richting, die de opgaven over Nederlandsche taal behoort te kenmerken. Het vergelijkend examen moet zooveel mogelijk geregeld zijn naar de behoeften
van de vacante school. De opgaven over Nederlandsche taal dienen
ook aan dien eisch te beantwoorden, d. w. z. ze moeten practisch
zijn en dus z66 ingericht wezen, dat er uit kan blijken, wie der

sollicitanten het best dat leervak in de school zal onderwijzen,
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Iet hoofddoel van het taalonderwijs zal wel zijn, dat de leerling
het geschrevene leere verstaan, en dat hij zijn gedachten schriftelij k
leere uitdrukken, voor zoo ver zyn ontwikkeling dat toelaat. Oin
dat doel te bereiken wordt een niet geringe mate van kennis vereischt, namelijk:
1o. kennis van de eigenlijke beteekenis der woorden;
2o. kennis van de kracht van ieder woord in uitdrukkingen;
30. kennis van de kracht der uitdrukkingen in zinnen;
40. kennis van het zinsverband;
5o. kennis van de figuurlijke taal.
Een cursus te leveren voor de eigenlijke beteekenis der woorden
zal bezwaarlijk gaan. Hij zou uitloopen op de bestudeering van
een woordenboek. De dagelijksche omgang , het geheele onderwijs
en speciaal het leesonderwijs moeten onophoudelijk samenwerken ora
den woordenschat der leerlingen uit te breiden. Op het vergelijkend
examen behoort de woordverklaring ook bij het onderzoek in het
lezen te worden ingelijfd ; te meer , daar die woordverklaringen
schriftelijk te veel tijd zouden rooven.
Dat de leerling kennis noodig heeft van de kracht der woorden.,
uitdrukkingen en zinnen wordt door weinigen ontkend. De Heer
Molenbroek heeft reeds voor jaren een voorbeeld gegeven van een
methode, die op dat beginsel gebouwd is. Hoewel die methode
niet algemeen bekend is, blijft zij een prijzenswaardig voorbeeld van
de consequente toepassing van een uitmuntend beginsel. De methode
van den Heer Ykema, die op verscheidene plaatsen gevolgd wordt,,
berust in vele opzichten op denzelfden grondslag. Die heergin zijn
er diep van doordrongen, dat ontleden de eenige weg is om tol;
degelijke taalkennis te . geraken. Al onze kennis berust trouwens
op ontleden. Onderwijs zonder ontleding kweekt babbelende eksters;
door ontleden kan men denkende menschen vormen. Wat nu voor
den leerling noodig is, zou men dat ook niet van den onderwijzer
mogen eischen ? Moet het „ouderwetsche" ontleden van de vergelikende examens worden geweerd ? Had Roorda ongelijk , toen hij
het ontleden de logica voor den onderwijzer noemde ? Een proeve
van ontleding voor leerlingen is op een vergelijkend examen volkomen op haar plaats. ) Ik wensch echter geen ontleding van ingewikkelde stukken van Vondel, Hooft, Bilderdijk, Potgieter of Vos,

1) De Heer M. J. K o e n e n citeert evenwel in De Schoolwereld van 18
Nov. jl. met bijzondere voorliefde de woorden : „Wij zijn gelukkig den
tijd te boven van die geestdooclende redekundige ontleding , die zoo lang
als een vloek op onze lagere school rustte. Men begint het doel en de
strekking van het taalonderwijs beter te begrijpen.
Dr. M. DE VRIES, Inleiding Woordenboek."

Zonder nadere toelichting, van wat X. door ontleding verstaat, zal niemand bovenstaande lofrede kunnen onderschrijven.
RED,
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maer, die den sollicitant reeds doen duizelen, voor hij ze nog ten
einde heeft gelezen. Die stukken mogen groote letterkundige waarde
bezitten ; maar zij kunnen niet dienen om te onderzoeken , of de
sollicitant bekwaam is, om het onderwijs in de Nederlandsche taal
aan een lagere school te regelen en te leiden. Een eenvoudig versje
of een gewone zin uit een goed leesboek, dat op de school gebruikt
wordt, kan daartoe beter dienst doen. Ik beweer niet , dat de onderwijzer geen litterarische ontwikkeling behoeft te bezitten; integendeel, voor zijn beschaving is hij verplicht, onze letterkunde nauwgezet te bestudeeren; maar het is een eisch der practijk , dat
ingewikkelde en diepzinnige stukken van de vergelijkende examens
worden geweerd. Die letterkundige producten hooren thuis op
examens voor middelbaar en hooger onderwijs. De opgaven voor
Nederlandsche taal op vergelijkende examens moeten berekend zijn
naar de behoeften van het lager onderwijs.
Zonder kennis van de figuurlijke taal is het verstaan der taal in
de meeste gevallen onmogelijk. Zeer terecht treft men dan ook op
de meeste vergelijkende examens opgaven aan, die op beeldspraak
betrekking hebben. Het is hier echter maar weer de vraag , welke
opgaven men daartoe kiezen zal. Vele examinatoren nemen een
letterkundig product, dat met mythologische of historische beelden
overladen is. Van de mythologie zijn wij wel eenigszins verlost;
maar stukken van Da Costa en Potgieter vormen een onuitputtelijke bron om quasi-geschiedenis onder de vlag der letterkunde op
de vergelijkende examens binnen te smokkelen. De eigenlijke geschiedenis is op de meeste vergelijkende examens in den ban gedaan;
maar des te gretiger maakt men gebruik van geschiedkundige toespelingen , die in Da Costa of Potgieter voorkomen en waarvan
alleen die dichters zelf ons in vele gevallen de juiste bedoeling
zouden kunnen omschreven hebben. Die toespelingen hebben dikwijls betrekking op zulke particulariteiten, dat het een wonder is,
als de sollicitant de bedoeling van den dichter dadel;jk vat. • Van
de tien keeren komt dan ook de verklaring negenmaal neer op een
praatje.
Alleen hij , die een stuk vroeger bestudeerd heeft , kan het voldoende verklaren. Nu en dan geeft men ook puntdichten van
Staring op, die het in raadselachtigheid van de „onmogeljkste"
som verreweg winnen.
Dergelijke opgaven zijn op een vergelijkend examen misplaatst,
omdat zij niet kunnen dienen om te onderzoeken, wie der sollicitanten het onderwijs in de beginselen der Nederlandsche taal aan
een lagere school het best zal inrichten.
Nu rest mij nog de beantwoording van de vraag, hoe de opgaven
over Nederlandsche taal op een vergelijkend examen behooren gekozen te worden.
Noord en Zuid, 10e Jaargang.
3
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Eenvoud . en practijk moet de examinator bij die keuze steeds in
het oog houden. Zooals ik boven reeds heb opgemerkt , kan de
woordverklaring het best bij het lezen worden behandeld.
De schriftelijke opgaven moeten met het oog op de practijk steeds
bestaan in een proeve van behandeling.
Om de kracht en beteekenis van de woorden , uitdrukkingen en
zinnen te begrijpen moet de leerling taalkundige begrippen hebben.
De onderwijzer moet weten, hoe hij die begrippen aanbrengt. Daarvan moet hij een proeve leveren door de behandeling van een bepaald begrip.
Als voorbeelden kunnen dienen:
Hoe geeft gij uw leerlingen een begrip van lijdend voorwerp?
Hoe verklaart gij voor leerlingen den derden naamval ? ' )
Hoe leert men kinderen een bijwoord van een voorzetsel onderscheiden ?
Hoe geeft men leerlingen een begrip van bijzin ? 2)
Hoe krijgen de leerlingen inzicht in het zinsverband ? 3 ) enz.
De toepassing van de taalkundige begrippen, die de leerling langzamerhand verkrijgt, geschiedt door ontleding. Ook daarvan moet
de onderwijzer op het vergelijkend examen een proeve leveren.
Van een niet te moeilijken zin moet het zinsverband en de spraakkunstige betrekking en beteekenis van de uitdrukkingen en woorden

worden opgegeven niet alleen ; maar dat alles moet nauwkeurig met
redenen worden omkleed, opdat het bljjke, of de sollicitant in staat
is, zijn leerlingen een juist inzicht te geven in de functie, die ieder
deel van den zin vervult.
Daar kennis van de figuurlijke taal voor het verstaan der taal
onmisbaar is, moet de sollicitant ook een proeve van behandeling
der beeldspraak leveren. De examinator moet hier met zijn opgave
vooral voorzichtig wezen, wil hij niet van den weg der practijk
afdwalen. Een eenvoudig versje zal het best aan het doel beantwoorden, en uit de behandeling daarvan zal kunnen blijken, of de
sollicitant in staat is, zijn leerlingen er toe te brengen de figuurlijke
beteekenis van een woord uit; de eigenlijke af te leiden. De beelden
1) 2 ) 3) De strekking van dit artikel en vooral de zes slotregels juichen
wij toe , maar hoe deze vragen beantwoord kunnen worden , zonder dat
de sollicitanten bijna eene handleiding voor taalonderwijs schrijven , zal
velen met ons niet duidelijk zijn. Vooral de laatste is vrij zonderling gesteld. Aangaande den datief merken wij ter loops op , dat P o p p er een
heel boekdeel aan wijde.
De datief is zeker de moeielijkst te verklaren naamval en of de volledige
verklaring zonder behulp van vreemde talen mogelijk is , zijn we zoo vrij
te betwijfelen. Men zie bijv. M a x M u 11 e r , Lectures I, 229 en230,
(London, 1891), waar nog maar éeiie moeielijkheid genoemd wordt; dergelijke gevallen, voor zoover dit de onderlinge betrekking der woorden (niet
den vorm) betreft , zijn ook in de nieuwste talen waar te nemen. RED,
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in het versje moeten van dien aard wezen, dat het gebied, waaruit
zij genomen zijn, niet geheel en al buiten den gezichtskring der

leerlingen is gelegen. Om die reden zijn stukken van filosofischen,
mythologischen en historischen aard geheel en al verwerpelijk.
De examinatoren mogen niet uit het oog verliezen , dat de richting van het examen van grooten invloed is op de studie der sollicitanten. Is die richting verkeerd, dan zullen vele onderwijzers bij
hun studie van den rechten weg afdwalen. Zijn de opgaven practisch, dan zal de studie der onderwijzers de school ten goede komen.
Rotterdam, Juli 1866. X.
Ie B e d r ij f. in het Gymnasium.
Na dit artikel scheen Het Nieuwe Schoolblad zich ten taak te
stellen , voor het onderwijs in de moedertaal voor zoover het nog
niet volmaakt was , die kleine wijzigingen en toevoegingen voor te
stellen, die het de volmaaktheid zouden doen bereiken. In allen
gevalle toonde gemeld blad alle neiging , om geen aanmerkingen
op het taalonderwijs of op de bekwaamheid der onderwijzers toetelaten.
Althans toen de heer F r a n t z e n de bekende rede hield, waarvan wij in den aanhef van ons laatste artikel in No. 5 van den
vorigere jaargang gewaagden, en de Arnh. Ot. daarover de regels
schreef, die wij in gemeld artikel uit de Arnh, Ut. overnamen , las
men in H. N. S. van 23 Juli:

®g eeg u Wal Ta de Arre oL
In de Arnh. Ct. van 16 Juli leest men het volgende
„Toen wij indertijd klaagden over de wijze waarop de Nederlandsche jeugd hare moedertaal op de scholen leerde , kwamen verscheidene onderwijzers ja zelfs het onderwijzersgenootschap er tegen op.
Wij hadden ons , ongelukkig ! tegenover hen, die zóó het Hollandsch
onderwezen den naam van „schoolmeesters" laten ontvallen , omdat
men het geen onderwijzen heeten kon , en dit had kwaad bloed zelfs
bij goede harten gezet. Wij lieten daarom de zaak maar rusten.
Trouwens andere deskundigen namen onze partij op en leverden
vele bijdragen tot bewijs onzer bewering.
„Thans is de zaak van het taalonderwijs ter sprake gekomen in
het Genootschap van leeraren aan de Gymnasia naar aanleiding der
vraag : in hoeverre de lagere school mede schuldig is aan de veelal
onbevredigende resultaten van het gymnasium.
„De heer Frantzen toonde met sprekende voorbeelden , op eerre
negenjarige ervaring als leeraar en examinator gegrond, aan, hoe
allerjammerlijkst het omtrent de kennis onzer moedertaal bij het
gros der jonge onderwijzers en bij de leerlingen der lagere school
gesteld is. Hij wees er op hoe een deel der schuld van dezen beklagenswaardigen toestand moet geweten worden aan den verkeer-
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den ijver , die de schrijvers van spraakkunsten in het classificeeren

aan den dag leggen. De zucht om het aantal indeelingen te vergrooten, om ongewenschte onderscheidingen aan te brengen en de meest
onverstaanbare nomenclatuur in te voeren, is daaraan mede schuldig.
„Algemeen was de vergadering van oordeel , dat het peil van
kennis der Nederlandsche taal in de lagere school , in de laatste
jaren niet stijgende is.
„Juist tegen dat eindeloos uitpluizen en uitrafelen van de grammatica waren we opgekomen , waardoor zoo ten volle wordt ver -•
kregen ce qui fut blanc au fond rendre noir par la forme."
De Arnh. Ct. vergeet hierbij te meiden , dat zij indertijd klaagde,
niet over een bepaalde methode , maar over ons geheele taalonderderwijs en dat op een wijze, die duidelijk deed zien , dat ze niet
op de hoogte was van den toestand. Ze heeft dan ook niet de zaak
maar laten rusten, zooals ze zegt, maar zoo duidelijk als men dat
van de „koningin der aarde" mag verwachten, erkend , dat ze niet
op de hoogte was.
Nog onlangs kregen we opeens van de Arnh. Ct. te lezen , dat
de algemeene invoering van teekenonderwijs op de lagere school
niet gewenscht was , omdat er reeds leerstof genoeg was op de
lagere school.
Met zulk een zwakke argumentatie meent de Arnh. Ct. licht tE^
ontsteken in een kwestie, die voor ons vaderland van zoo groot
gewicht is en tegenwoordig zoo vele gemoederen in beweging houdt..
Of er op de lagere school ook zaken behandeld worden , die voor
de overgroote meerderheid der leerlingen van veel minder gewicht
zijn dan het teekenen, roert het blad niet aan , ofschoon dit in de
eerste plaats ' noodig zou zijn, als men een gemotiveerd oordeel
wilde uitspreken.
Wat -door de Maatschappij van Nijverheid wordt gedaan, schijnt
hare aandacht ontsnapt te zijn. En dat er in verschillende groote
steden ernstig naar wordt gestreefd het teekenen meer algemeen te
maken , en dat daarbij zeer afdoende argumenten worden aange •
voerd, schijnt de Arnh. niet te raken. Zij heeft zooveel omslag
niet noodig om een oordeel -uit te spreken.
Wat zou men 't zich ook lastig maken , als het onderwijszaken
betreft, waarvan iedereen naar het schijnt van nature verstand heeft 1 1 )
1 ) Met groote handigheid wordt tot een ander onderwerp overgegaan.
Of de Arnh. Ct. eene gegronde meening heeft of niet, is zonder invloed
op de bewering, dat er aan ons taalonderwijs wat hapert. De Arnh. Ct.
is medeplichtig aan de misdaad van den Heer Frantzen; ze heeft volstrekt
objectief en ongekleurd de beschuldiging van den Heer Frantzen helpen
verspreiden. Is er een argument tegen die beschuldiging aantevoeren?
Daarover zwijgt H. N. S. de Arnh. Ct. is stout geweest en moet de plak

hebben, daarmede uit.
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De heer X. beweerde in het boven aangehaalde stuk, dat de
richting van het examen van grooten invloed is op de studie der
sollicitanten"; we meenen daarbij te kunnen voegen „en op het
onderwijs, dat de geëxamineerden geven.
Dat nu die studie der moedertaal niet in alle opzichten te prijzen is , blijkt wel duidelijk uit een officieel stuk van zeer jongen
datum, namelijk het:

Versgag aangaande den uitslag van Ie In hot V®®r-^
en t

daar van, 1880 geh®u ^
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„Bij het onderzoek naar de kennis der candidaten in de Nederlandsche taal moest de commissie tot de treurige ervaring komen ,
dat velen een of ander handboekje gememoriseerd hadden , zonder
zich rekenschap te geven van het geleerde.
„Vooral bij dit vak heeft de commissie gemeend , dat er meer
dient te worden gelet op grondig weten , dan op veelheid van kennis
in den vorm van werktuigelijk opgenomen taalregels. Het schriftelijk
werk was bij de meesten zeer onvoldoende. Niet alleen dat de zinbouw vaak getuigde van gebrek aan het vermogen om het logisch
verband juist uit te drukken , maar zelfs tegen de eenvoudigste regels
voor geslacht , getal en naamvallen werd herhaalde malen dermate
gezondigd , dat de vraag gewettigd was, of de candidaat ooit iets
aan Nederlandsche taal gedaan had. Bij herhaling werden in hetzelfde werk zoo dikwijls dezelfde fouten aangetroffen dat er , met de
meeste toegevendheid niet aan eene vergissing kon worden gedacht,
te minder , waar bij het mondeling examen veelal naar aanleiding
van zulke fouten gevraagd werd. Het gepaste gebruik van eenige
bekende Nederlandsche woorden , door ze in zinnen te brengen,
liet bij verreweg de meesten zeer veel te wenschen over. Een enkel
voorbeeld moge dit staven.
„Beslommeringen. De maan verborg zich buiten beslommeringen
achter de dikke wolken , waaruit telkens vuurpijlen op het aardrijk
schoten.
„Heusch. De heusche beleediging welke Floris V. in het oog der
De bewering „niet op de hoogte van den toestand" is een gewoon redmiddel bij gebrek aan bewijs.
Toen de Min. van Marine geïnterpelleerd werd over de examens voor
het Inst. v. d. Marine, die o. a. afgenomen werden door personen vreemd
aan alle onderwijs, gewaagde Z. Exc, van ,,de belangen van den dienst",
die dat zouden medebrengen , eene fraze evenals de bovenstaande „niet
op de hoogte van den toestand" althans zoolang het onjuiste der bewering niet is aangetoond .
RED
.
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edelen , hen had aangedaan , door een veertigtal edelen van alle
slaafsche diensten te ontslaan , was oorzaak dat hij later op laaghartige wijze werd vermoord.
„Paars. Zij liepen paars (-gewijze) achter elkander.
,,Kortswijl. Ik zal kortswijl spoedig bij u aankomen; wees gij
dan zoo goed bij de andere vrienden de boodschap rond te brengen.
„Het overbrengen in proza van een couplet uit „de St. Nicolaasavond" van de Genestet was bij minstens 75 pet. hoogst gebrekkig.
Nu ligt het in den aard der zaak , dat men van den woordenschat en den zinbouw van ;jongelieden van 18 à 20 jaar niet al te
veel mag verwachten ; doch de cacographieën, die de commissie in
antwoord op deze vraag te zien kreeg , waren soms al te treurig.
„Over het geheel heeft de commissie van het schriftelijk taalwerk
den indruk gekregen , dat men bij het beoefenen van dit vak te
weinig gewicht had gehecht aan schriftelijke taaloefeningen.
„Het mondeling examen was , behoudens eene enkele uitzondering,
vrij wel in overeenstemming met de schriftelijk geleverde proeven van
bekwaamheid. Behalve bij enkele candidaten , die door hun schriftelijk werk blijken hadden gegeven - van zeer voldoende kennis,
hield de commissie zich hierbij nauwgezet aan het programma , en
wel in dien zin, dat zij de eischen zoo laag stelde als doenlijk was.
„Toch was het resultaat bij een groot deel der candidaten slecht.
„Eersen zin ui U den lijdenden in den bedrij venden vorm overbrengen , het opgeven van zeer bekende synoniemen , het aanwijzen der
naamvallen , spellen , vervoegen , verbuigen , rede- en taalkundig
ontleden , het verklaren van woordvorming , — dit waren de onderwerpen- waarover het examen liep , en waarbij zich de examinator,
voor zoover daarvan sprake kan zijn , steeds bepaalde bij de grondbeginselen.
„Verwarring van het onderwerp met het voorwerp , zelfs in hoogst
eenvoudige zinnen , (bij v. Een ieder gunde Hendrik zijn bruid;
Hendrik onderwerp , bruid lijdend voorwerp , een ieder belanghebbend voorwerp) behoorde niet tot de zeldzaamheden ; terwijl de
kennis der spelregels zich gewoonlijk beperkte tot het opnoemen
van een enkelen regel omtrent het gebruik der zacht- en scherpheldere e en o van ei en ij.
„Meer voorbeelden van onvoldoende antwoorden op te sommen
zou te ver leiden."
Het scheen , dat de treurige resultaten in zake Nederlandsch , op
de examens verkregen meer dan gewoon de aandacht der deskundigen begon te trekken. Het aantal taalboeken nam bijna wekelijks,
zeker maandelijks toe en elk boekje heette in eene dringende behoefte te voorzien en beter te zijn dan alles wat voorafging. We
hebben de verschillende uitgaven nauwlettend onderzocht en van
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de uitkomst onzer bevinding verslag gegeven. Aan weinig boeken
konden we hooger lof, zelf zoo hooggin lof geven , als aan Onze taal,
taal- en steloefeningen voor de lagere school door de HH. C. H.
den Hertog en J. L o h r. Het was naar aanleiding van deze
werkjes dat 23 Juni '86 te Dordrecht eene vergadering werd gehouden,
waar ze besproken werden door den heer C. v a n R i e t te Katendrecht. Van die vergadering werd door den Heer J. P e t i 11 o n M z.
het volgende verslag uitgebracht:
Spr. wenscht eenige eenvoudige , losse opmerkingen te maken,
die niet alleen een practisch- maar ook een theoretisch-paedagogischen geur zullen hebben ; want , als men hier dit onderwerp niet
op deze wijze behandelen kan, waar dan wel ? Niemand zal het
tegenspreken , dat het onderwijs in de Moedertaal het eerste en
belangrijkste middel is tot alle menschelijke beschaving.' De richting
van het onderwijs in een leervak moet aangewezen worden door
het doel , dat men zich voorstelt daarmee te bereiken. Dat doel
is hier:
lo. het verstaan der taal ;
2o. het gebruiken der taal;

dus spreken , lezen, schrijven.
Ook komt in annmerking de aard der school. Waar de lagere
school moet dienen tot voorbereiding voor voortgezet onderwijs,
waar over langer leertijd kan beschikt worden , kunnen de grenzen
wat verder getrokken worden dan daar , waar de leerlingen , om
met Brugsma te spreken , den teerkost opdoen voor het geheele
leven ; doch overal moet men streven naar natuurlijkheid, waarheid
en eenvoud. Het taalonderwijs moet vormende kracht hebben ; het
moet liefde voor de moedertaal opwekken.
Fichte zegt : de volkomenheki der aanschouwing moet aan de
kennis voorafgaan.
Von Turk beschouwt de zinnelijke waarneming als den grondslag van het onderwijs in de moedertaal. Graszman noemt denken spreekoefeningen d& natuurlijke grondslag ook van 't eerste
taalonderricht in de volksschool.
Diesterweg zegt: de aanschouwings- en spreekoefeningen maken
den grondslag van geheel het elementair onderwijs uit.
Aanschouwing ga dus het denken vooraf : eerst de zaak, dan het
woord. Staat de eisch van aanschouwing ook in verband met het
onderwijs in de Moedertaal ? Ja, want kinderen leeren door aanschouwing van heel wat voorwerpen den naam , de namen der
deelen, het doel enz. Maar zoo leeren ze niet alle woorden; het
hooren uitspreken der woorden doet ook tal van voorstellingen in
den kinderlijken geest geboren worden. Uitdrukkingen zooals : ik
wil niet , ik mag niet , leert een kind uit den beschaafden stand
spoedig gebruiken. Een groot aantal voorstellingen wordt eerst door
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de taal aangebracht. Woorden worden dikwijls onbegrepen nagesproken en langzamerhand krijgt het woord eene meer gemarkeerde beteekenis.
Er is eigenlijk maar ééne goede methode : de natuurlijke methode,
die , welke gegrond is op den ontwikkelingsgang van het kind.
Bij al het streven, al hei; zoeken naar methoden , door serieuse
mannen, is het dezen te doen om het natuurlijke. Laten we ons,
zoo spreken zij , verplaatsen in den toestend van het kind.
Het komt Spr. voor dat het spreken het natuurlijk aanvangspunt
bij het taalonderwijs is.
Dat spreekt van zelf; zal menigeen zeggen ; maar zulke waarheden zijn er zooveel , die iedereen erkent , maar die niet iedereen
in 't oog houdt. Geregeld spreken moet voorafgaan aan geregeld
schrijven. Er moet op het spreken gelet worden bij alle vakken.
Elke les moet tevens eene les in het spreken zijn. En toch dat
vergeten we zoo licht.
We zijn zoo ingenomen met het onderwerp , dat wij behandelen,
dat wij den leerling, die ons begrijpt, maar zich niet goed uitdrukt
te hulp komen met een : Ja , je wilt zeggen. We willen te graag
vooruit en vergeten, dat de leerling altijd zijne gedachten goed moet
uitdrukken.
Denken over de taal is eerst mogelijk als het kind reeds eenigermate geoefend is in het denken in de taal. Het is voor het kind
moeilijk de gedachten tot voorwerp van zijn denken 'te maken. Men
klaagt soms over de slechte resultaten , die men in de hoogste
klasse verkrijgt, b. v. bij het maken van opstellen. Men staart dan
op die klasse en vergeet , dat men de oorzaak moet zoeken in de
vorige klassen.
Voor eenige jaren is er gezegd , dat slechts 5 percent van de
leerlingen , die de volksschool verlaten , konden lezen. Die uitspraak
moge overdreven zijn ; maar al ware het 20 of 25 percent, zou het
dan nog niet veel te weinig zijn ? In de • eerste plaats is noodig:
vlug en gemakkelijk werktuigelijk lezen. -- Dit is weer eene waarheid , die niet altijd in 't oog gehouden is. Men heeft den nadruk
gelegd op het verstaan van het gelezene. 't Is waar , daar komt
het tevens op aan , maar wanneer men hen , die zich aanmelden
voor de normaallessen , ja zelfs voor de hulpacte laat lezen , valt
het altijd tegen. De oorzaak daarvan zit in 't onderwijs in de
school. Daar vergeet men , dat men bij het lezen moet kunnen
vooruitzien , wat er komt.
Hoe moet een leesles gegeven worden.
Eerst de les behandelen , van alle zijden goed bezien, dan lezen.
Dus meestal eene les in twee beurten , althans in de hoogste klasse.
Na het bespreken , het nauwkeurig vaardig en natuurlijk lezen.
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Den Hertog en Lohr geven in hunne handleiding eenige vragen
aan , die men zichzelven stellen kan bij de behandeling van
lessen in hoogere klassen. Vragen als deze b.v.: moet de onderwijzer eene leesles voorlezen of niet ? — door welke middelen leert
men kinderen het best het haastige lezen af? — op welke wijze
moeten fouten in den leestoon verbeterd worden ? -- moet elk der
leerlingen eene leesbeurt krijgen ? -- wat is het algemeene plan bij
de bespreking van eene leesles ? -- hoe wordt de verklaring van
onbekende woorden of uitdrukkingen het best ingericht ? -- in welke
verhouding moet de tijd aan de verklaring besteed, tot den tijd
staan aan de eigenlijke oefening in het lezen gewijd enz. enz.
Herhaaldelijk lezen , bespreken en memoriseeren van goede stukken proza en poëzie , die binnen den geestelijken horizon van de
leerlingen liggen , is een uitstekend middel tot verstandelijke en
aesthetische vorming, hoewel het veel tijd eischt en nu en dan eene
uitweiding noodzakelijk maakt.
De opmerkingen bij 't lezen moeten slechts weinig van grammaticalen aard zijn. Daarentegen moeten op den voorgrond treden:
de beteekenis van woorden en uitdrukkingen; het vervangen van
woorden door andere van gelijke of bijna gelijke beteekenis ; de
beeldspraak (fig. taal) en de constructie; het gelezene in verband en
samenhang doen verklaren -- ook weer als spreekoefening. Goede
leesboeken blijven dus steeds uitnemende hulpmiddelen , maar men
moet zich wachten voor occasioneele taalkundige praatjes, voor wat
men wel eens genoemd heeft de ik-grijp-maar-wat-methode.
Het is af te keuren het grammatisch taalonderwijs aan het leesboek vast te knoopen. Die meening heeft eene heele geschiedenis.
Reeds in 1823 liet Jacotot een boek verschijnen : - de Moedertaal
vastgeknoopt aan het leesboek. Dit denkbeeld werd later uitgewerkt
o. a. door Kellner , Otto , Kehr , maar alle drie zijn langzamerhand
tot eene andere meening gekomen. De methode is in Duitschland
gevallen.
Ook in ons land is er voor en tegen de methode gestreden. Men
herinnert zich dat er tusschen 1877 en 1881 telkens stukken in
den Schoolbode verschenen over den grammatischen grondslag van
het taalonderwijs. Spr. zelf heeft de methode verdedigd -- maar
is nu ook tot eene andere meening gekomen. De stukken, die gelezen worden , zijn niet ter wille -v an eenigen taalkundigen regel
gemaakt. Verlangt men zulks , dan wordt het taalonderwijs gebrekkig en het lezen gebrekkig. Het taalonderwijs moet niet occasioneel , het moet systematisch zijn.
Spr. haalde daarop uit de Genestet's gedicht Anni's Taal de volgende coupletten aan:
Ge kunt me , zoo zonder grammatica,
Verbuigen en vervoegen,
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Dat ik betooverd te luisteren sta,
Schier met jaloersch genoegen.
Wie leerde u dat ? Dat leerde u voorwaar
Geen kitt'lig taalgeleerde,•
Geen preeker of geen redenaar,
Wien Siegenbeek bekeerde!
Dat leerde u de goede moeder Natuur,
Die ook de vogels leert zingen !
Haar lessen zijn , voorwaar , niet duur,
Doch schraal heur volgelingen.
Laat dat tot ons allen gesproken zijn ! Camphuyzen heeft gezegd:
„Al wat van zelver wast , behoeft men niet te zaaijeu."
Men kan deze woorden toepassen op het grammatisch taalonderwijs. Veel wast er van zelf , als men steeds behoorlijk op het
spreken en het lezen let.
V a n L e n n e p sprak indertijd van Schoolmeesters Hollandsch.
Dat geeft ons ook wat te denken. Zeker is daarin de stem der
„natuur, die ook de vogels leert zingen," niet te vinden.
Het onderwijs ' in de grammatica werd door Spencer een ,,krankzinni ge gewoonte" genoemd. Maar Spencer dacht aan Engeland
met zijn vervelend vormelijk taalonderwijs. Hij vond dat het te
abstract was en geen waarde genoeg had voor het leven. Spr. kan
dit niet toegeven , maar -- de waarneming moet op den voorgrond staan.
Lang en veel is er gestreden naar aanleiding der vraag : Is het
wenscheljjk , • is het noodig, dat op de lagere school de spraakleer
systematisch worde behandeld ? Het maatschappelijk leven eischt,
dat men schrijve zonder grove taalfouten. Taalfouten maken een
onaangenamen indruk. Zoudt ge dulden dat uw zoon , bij het soliciteeren naar de eene of andere betrekking, een brief met taalfouten schreef? Spr. ontving eens van een geneesheer , dus van
iemand, die tot den beschaafden stand behoort, een briefje met
twee of drie grove taalfouten. 't Was me , voegt hij er bij , alsof
ik een leeljjken trek in het karakter van dien man ontdekt had.
Ook de scholen , die voorbereiden voor het voortgezet onderwijs,
moeten taalregels behandelen.
Gememoriseerde spelregels , machinaal geleerd , hebben alles tegen;
maar het geven van eenige regels , die weinig of geene uitzondering
toelaten en dan in beknopten vorm, nadat ze eerst door bespreking duidelijk gemaakt zijn ., daarin ziet Spr. geen bezwaar.
Denken wij aan de schoolboekjes over grammatica , dan denken

we o. a. aan de „Practische :Taalmeester" v a n B r u i n s -- algemeen
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bekend : het werkje heeft reeds een gen of 10en druk beleefd. De
stof is goed , maar het boekje is vermoeiend, soms dor, geeft hier
en daar aanleiding tot werktuigelij khei d o. a. door het invullen van
al die streepjes. Dat is niet de stem der natuur". Laat toch ons
taalonderwijs niet zoo dor en onverkwikkelijk zijn; laten wij geen
steenen voor brood geven. Men denke b.v. aan Bruins' 45 regels
voor de geslachten ! Toch is er , om met Ledeganck te spreken,
een heil bij de ramp ; de hagedoorn draagt de roos , de bergrots
heeft de bron. In sommige van die regels vindt men, wat men met
Vondel zou kunnen noemen een poeëtischen geest , Zoo b.v. Regel
6. Diernamen met de uitgangen ing , ling , el en er zijn mannelijk.
Uitz. hommel , horzel , mossel , tortel,
Zijn van 't vrouwelijk geslacht.
Neem bij adder , oester , lijster,
Ekster , wezel , ' t zelfde in acht.
of wel Regel 8. De meeste stofnamen zijn onzijdig. Als een
stofnaam niet onzijdig is, dan is hij vrouwelijk, doch
Vergeet niet, dat alcohol , wijngeest en wijn,
Ook ether en honig , inkt , nektar , azijn,
.Brt , draf , mos en mosterd toch mannelijk zijn.
Zie , dat vergoedt nu weer veel
Wat is nu bij het taalonderwijs de stem der natuur , de natuurlijke methode?
Feiten of verschijnselen zijn de uitgangspunten voor ons weten.
Om algemeene waarheden te vinden , vatten wij de gelijksoortige
kenmerken van vele dingen of werkingen samen. Uit eene reeks
van voorbeelden moet de spraakkunstige regel langs inductieven
weg gevonden worden. ') Van 't bijzondere moet men komen tot het
algemeene : uit de voorstellingen moeten de begrippen ontstaan.
Men moet eene reeks ,telkens eene gelij ksoortige reeks van taalverschijnselen beschouwen.
Men kan niet de taal opbouwen door of
uit taalregels ; men moet d3 regels doen vinden in de taal. Dit nu
is m. i. de hoofdverdienste van Den Hertog en Lohr ; dit deden zij
beter , frisscher , aangenamer dan hunne voorgangers. In andere
werkjes vindt men losse zinnen , waardoor ze in een anderen zin
wel eens „gemaakt" zijn. Den Hertog en Lohr hebben honderden
boekjes doorgelezen : zoo hebben ze b.v. stukjes gevonden, waarin
alle mogelijke genitieven voorkomen. Zij geven stukjes, die geschikt zijn om gelezen te worden en tevens uitstekend om de . taalregels er uit te vinden. Hunne werkjes zijn frisch en aangenaam,
wat zij geven is een gedeelte van dien echten natuurlij ken weg. —
')

a) We juichen die uitspraken van een erkend deskundige ten warmste
toe, vooral ook omdat men hier de lagere school op het oog heeft.

RED.
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Geheel zonder aanmerkingen laat Spr. die werkjes evenwel niet.
Hier en daar had wel eenige verandering in de overgenomen stukken kunnen gebracht worden. Als voorbeeld haalt hij aan, het
overigens lieve versje, waarmee het lste stukje, bestemd voor de
leerlingen van het 2de schooljaar begint:
Neem wit uit een pak , enz.
eindigende met:
Die is een profeet.
Het woord profeet is een minder verstaanbaar woord en dus af
te keuren, al moge men dar ook instemmen met de schrijvers, die
meenen , dat men tusschenbeide wel eens woorden mag geven , die
wat moeieljjker zijn.
Wij hebben ons lang verhoovaardigd op het rapport door de
Heeren C u v i e r en N o ë 1 in 1811 uitgebracht.
Die bluf heeft veel kwaad gedaan. Zij vermeldden in hun rappert over de eerste Nederlandsche lagere school , die zij bezochten
(of het de eerste was in kwaliteit of in volgorde is niet duidelijk!):
„Deze school kan bogen op leerlingen die met eene volkomene
zuiverheid van spelling schreven."
En wat zegt nu de Heer 1C o e n e n 70 jaar later in zijn voorbericht - van Het nieuwe Taalboete?
„l3e klacht is thans algemeen , dat de leerlingen vrij slordig en
onzuiver schrijven , slecht spellen en achteloos omspringen met het
kleed waarin z ij h u nne gedachten steken.

„En aan wie , aan wat de schuld?
„Wij gelooven door niemand van overdrijving beschuldigd te worden als wij beweren : de schuld ligt in de eenzijdigheid der heerschende taalmethode .
„Men is niet op den gulden middelweg. Van 't eene uiterste
verviel men in 't andere."
Wat was het geval met die eenzijdigheid ? „Denken en schr * * ven" een vroeger werkje van denzelfden schrijver was eene reactie
geweest op het eenzijdig grammatisch taalonderwijs. Men wilde
vooral letten op de gedachte , • niet zoo zeer op den vorm ; op de
ziel en niet op het lichaam. Dat duurde tot het lichaam vreeselijk
leelijk geworden was. Nu was het weer : laten we toch op de
spelling letten !
De vraag is niet zoo gemakkelijk te beantwoorden : Wat kunnen
we van de school verwachten , wat eischen ? Eenige jaren geleden
werd een rapport over de scholen in den Haag, door den Heer
W a 1 t h e r uitgebracht. Daarin werd ook de vraag gedaan en als
eisch gesteld : het vermogen om werktuiglijk te kunnen lezen zonder te groote inspanning -- het begrijpen en het weergeven van
het gelezene. Spr. raadt de lezing van dat rapport aan , daaruit
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is veel te leeren. Hij leest een paar opstellen van leerlingen voor
om te bewijzen, hoe moeilijk het juist schrijven voor kinderen is.
Het gebruiken van iederen vorm afzonderlijk behoort het resultaat
te zijn van het volgen van eenige redeneeringen , het maken van
eene sluitreden.
De taalvormen staan voor de kinderen nog grootendeels buiten
het leven. Rekenen en kennis der natuur zijn voor hen meer
plastisch. Het verwaarloozen doet dikwijls geen nadeel aan 't verstaan van den geschreven zin , (1 of - t , dt , de of den doen op zich
zelf niets af : het zijn vormen ; maar in te zien , te weten waar en
waarom die vormen gebruikt worden en dat weten te kunnen toepassen , dat is de verlangde ontwikkeling. 1 ) De beelden der taalvormen ontstaan in de ziel op dezelfde wijze als alle andere zielebeelden : door eene nauwkeurige en herhaalde opvatting der samenstellende deden , door oog en oor. Ze moeten eene voorstelling geven
van de juiste spelling. Dit reeds veroordeelt het gebruik van foutieve opstellen. Die voorstelling helpt evenwel niet bij naamwoorden en werkwoorden; daar is het noodig op betrekkingen te letten
en dit juist maakt het onderwijs zoo moeilijk. Correct naschrijven
van een goed stuk naar de ontwikkelingshoogte der leerlingen -'t riekt wel wat naar de oude school , maar 't is inderdaad een
nuttig werk.
Dicteeren is bevorderlijk aan het zuiver schrijven — maar de
voorkeur verdient: het van buiten geleerde te doen opschrijven. De
leerling dicteert dan zichzelven : woordklank en woordbeeld worden
zoodoende vereenigd.
Als de leerlingen het in de hoogste klasse zoover kunnen brengen , dat zij de volgende zinnen goed kunnen onderscheiden en
verklaren:
1o. Den bevelhebber, dien de vijand versloeg, zette de vorst af.
2o. De bevelhebber, dien de vijand versloeg, zette den vorst af.
3o. Den bevelhebber , die den vijand versloeg, zette de vorst af.
4o. De bevelhebber, die den vijand versloeg, zette den vorst af.
— laat hen dan , na het afleggen van zulk eene proef , van school
afgaan. En zoo zou 't moeten zijn!
Thans gaat Spr. over tot de Steloefeningen en wijst er op, hoe
hij reeds gesproken heeft over reactie tegen het dor grammatische.
In dien eersten reactie-tijd verscheen Denken en Stellen van S t e 1 1w a g e n. Van dit werkje, dat in October 1877 verscheen, waren in
Juli 1878, dus nog geen 10 maanden later, reeds 15000 ex. verkocht en thans beleeft het reeds een 10en druk. Het bevat heel
veel goeds ; toch maakt het bij nadere beschouwing hier en daar
') Bravo ! Ziedaar een motto voor elke handleiding voor taalonderwijs,
REU.
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den indruk van wat haastig geschreven te zijn. Spr. haalt eenige
opgaven aan ten bewijze, dat deze voor kinderen uit de middelklasse
te moeilijk zijn ; dat niet steeds bij 't stellen der vraag aan de beantwoording gedacht is.
Voor steloefeningen is mondelinge voorbereiding telkens noodig.
Wij kennen de stereotype uitdrukking : de kinderen moeten hunne
gedachten leeren uitdrukken ; maar — hebben ze wel gedachten?
Men verlangt soms van nog jonge leerlingen productie, terwijl men
met goede reproductie tevreden moest zijn. Het is te vergeefs te
zeggen : Vlieg ? tot hem, die geen vleugels heeft. Vroeger begon
men met het einde. Stellwagen heeft een langen , maar zeer geleidel jken weg gegeven om tot uitdrukking der gedachten te komen.
De leerling moet het reeds door anderen onder woorden gebrachte
in andere woorden en vormen leeren overbrengen. Ook moet men
den leerling gelegenheid geven onder woorden te brengen , wat hij
waargenomen heeft.
V a n D u y 1 beoogt in zijn Eerste Trap van het Taalonderwijs"
het zuiver schrijven der taal. Voor de architect bouwkundige is,
moet hij werkman zijn. Voor de leerling zijne gedachten nederschrijft, moet hij vertrouwd zijn met het materiaal, dat hem daartoe
van dienst zal zin."
't Klinkt mooi maar . .. ...
Het heeft den schijn, alsof taal- en speloefeningen voorbereiding
voor steloefeningen zijn.
Zonder het uitdrukkelijk te doen uitkomen, heeft Spr. thans de
boekjes van Den Hertog en Lohr besproken ; want al, wat door
hem is aangegeven, wordt daar in toepassing gebracht. Zij staan
z. i. het naast aan de natuurlijke methode. Wel heeft hij eenige
aanmerkingen en dewijl hij meent, dat men hier op den goeden weg
is, kan het meedeelen van op - of aanmerkingen zijn nut hebben en
is derhalve gewenscht. En (lat is het o. a. de terminologie; waarop
hij wijzen wil. Dat ze daaraan hebben getornd ! D r. N a s s a u waarschuwde er reeds tegen, taal en ontleding onder een vloed van nieuwe
kunsttermen van eigen vinding te begraven ;_termen , onvruchtbaar
voor de eigenlijke wetenschap, tijdroovend en verwarrend voor den
onderwijzer, doodelijk voor het aanvankelijk taalonderwijs der lagere
school.
Men zou soms wenschen , dat alleen de Latijnsche benamingen
gebruikt werden. Nu tracht men de namen te verklaren en daar
de benaming soms verkeerd is, bouwt men daarop eene eenzijdige
verklaring. Zoo heeft men om eenenkel voorbeeld te noemen voor
den 3den naamval de benamingen: doel der handeling, persoonlijk
voorwerp, belanghebbend voorwerp, meewerkend voorwerp. Den H.
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en L. hebben aan de verklaring van deze laatste benaming bladzijden gewijd. Welk nut geeft het ? En hoe het begrip overeen te

brengen met den naam in uitdrukkingen zooals : dat is mij schadelijk, het been doet hem zeer, smeer mij eene boterham , hij geeft
hem eenen slag enz.
Wat zegt de Nestor onzer taalkundigen Prof. D e Vries , in
zijne Inleiding van het Woordenboek.
„Wij hebben ons toegelegd op eene vaste en duidelijke spraakkunstige terminologie : altijd dezelfde naam voor hetzelfde begrip.
Het ware wel te wenschen, dat men voortaan deze terminologie ook
in het onderwijs volgde. Eenparigheid in dit opzicht is het beste
middel om elkander wel te begrijpen. En de zeer gewone en eenvoudige termen, door ons gebezigd, verdienen zeker verre de voorkeur boven die telkens nieuwgesmede willekeurige kunstbenamingen,
die er schuld aan zijn, dat thans wel eens een ervaren taalkenner,
bij het inzien van kinderschoolboekjes, ronduit bekennen moet :_dat
gaat boven mijne bevatting !"
Laten . we daarom dat zoeken naar andere termen toch nalaten.
Als men u zoo op den man af vraagt : wat is „benoemd" onderwerp ?Kunt ge dan een antwoord op die vraag geven ?
In 't onderwijs ligt de toekomst der natie en bij dat gewichtigste
aller volksbelangen staat het onderricht in de Moedertaal op den
voorgrond, want daarin ligt het krachtigste middel tot ontwikkeling
van den geest, tot waarachtige vorming van den mensch. Maar
het is, helaas ! niet te ontkennen, dat het taalkundig onderwijs hier
te lande niet altijd is , wat het behoorde te wezen. We zijn
gelukkig den tijd te boven van die geestdoodende redekunstige ontleding," die zoo lang als een vloek op onze lagere scholen rustte.
Men begint het doel en de strekking van het taalonderricht beter
te begrijpen. Doch hoe dikwijls sukkelt men nog voort in de oude
sleur ! Dorre spelregels en spraakkunstige voorschriften, stijve vormenleer en verwarrende cacographieën maken nog een al te groot
deel der lessen uit. Er moet in dat onderwijs meer natuur, meer
eenvoud, meer leven komen ; het moet, van den geest der taal zelve
doortrokken, meer liefde voor de Moedertaal wekken, meer bewijzen
geven van de vormende kracht, die het, goed aangelegd, in zoo
hooge mate bezit.
Mogen de lessen der wetenschap vruchten dragen in het leven,
door dienstbaar te worden aan de opvoeding en beschaving van het
Nederlandsche volk !"

48
Deze geheele rede werd in H. N. S. opgenomen , als advertentie,
om de aandacht te vestigen op de werkjes van den Hertog en
Lohr, die bij den uitgever van dat blad, den heer W. Versluys
zijn uitgegeven.
Hoewel de beschuldigingen tegen den hedendaagschen toestand
van het onderwijs in de moedertaal, zoowel in het verslag der
Examen-Commissie (bl. 37) als door den heer v. Riet, door dr.
Nassau (bi. 46), den heer Koenen (bl. 44) en prof. d e Vries
(bl. 47) bona woordelijk dezelfde waren , als die door den heer
F r a n t z e n uitgesproken ;, achtte H. N. S. het toch gelijk we
zagen, noodig, de beschuldigingen van den heer F r a n t z e n tegen
te spreken. Men beschouwde den leeraar aan het gymnasium als
staande buiten den kring van het onderwijs , waarvan hier sprake
is, en il faut laver jon lin,ge sale en famille.
Zoolang alleen de schoolbladen en de officieele verslagen van
dien treurigen toestand gewag maakten, werden de klachten niet
tegengesproken, maar nauwelijks is ook de buitenwereld er mede
gemoeid , of er verschijnen lange artikelen , pleitredenen van den
een of anderen , den beschuldigde ambtshalve toegevoegden verdediger of wel , we zien den beschuldigde zelf in een mantel gehuld
en den sombrero diep in de oogen, met een knuppel om zich slaan
of met een schermmasker voor en schermhandschoenen aan, naar
enkelen steken , die hij voor zijne persoonlijke vijanden houdt.
Vrij onvolledig had men de meergemelde rede (improvisatie) hier
en daar weergegeven , een enkele maal wat tegengeprutteld , tot 25
Juli en 1 Aug. '85 mijne bekende artikelen verschenen in het weekblad de Amsterdammer.
Ons Recht had het stuk in de Amsterdammer bijna geheel overgenomen , het Dag b 1. v. Z: Hou. had er een artikel aan gewijd,
maar eindelijk begrepen de schoolbladen, vooral toen vele couranten
een gedeelte uit het Dagblad overnamen , dat ze op dien aanval,
zoo in 't openbaar, waarop men blijkbaar niet gerekend had, moest
antwoorden en hoewel alle scholen vacantie hadden , bevatten de
schoolbladen toch weldra grootere en kleinere artikelen over de
meergemelde improvisatie, waardoor de aandacht van mijn artikel
kon worden afgeleid.
Het Nieuwe Schoolblad was echter vooraan onder de bestrijders
en het No. van 20 Augustus '85 bevatte een zoogenaamd antwoord
op de vraag : schuldig of niet ? in de volgende bewoordingen.

h 1 e va?
Er is eene klacht opgegaan tegen de lagere school in de laatste
algemeene vergadering van het Genootschap van leeraars aan de
Nederlandsche gymnasiën en hoogere burgerscholen, en die klacht
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is nader uitgewerkt in No. 15 van „De Lantaarn". Naar aanleiding van die klacht en van het stuk in de De Lantaarn wensch ik
het een en ander in 't midden te brengen.
Vooraf een enkel woord. Ik onderteeken mijn stuk niet, want
de persoon, van wien dan ook, komt bij de bespreking van zulk
een belangrijke zaak niet in aanmerking. ) Maar opdat men wete,
dat ik niet in den blinde oordeel, deel ik mede, dat ik bij het lager
onderwijs ben opgegroeid , daar alle rangen heb doorloopen van
kweekeling tot hoofdonderwijzer , dat ik jaren lang aan het hoofd
eener school heb gestaan, en nu sinds eenige jaren leeraar ben bij
het middelbaar en bij het gymnasiaal onderwijs en wel in het vak,
waar tegen men zulke gewichtige aanmerkingen heeft, in de Nederlandsche taal en letterkunde.
De grieven van den heer Frantzen, leeraar aan het gymnasium
te Amsterdam , die in genoemde vergadering de volgende vraag
besprak : „In hoeverre is de lagere school mede schuldig aan de
meestal onbevredigende vruchten van het Gymnasium ?" komen hierop
neer : De jongere onderwijzers bij het lager onderwijs weten weinig
van en gevoelen nog minder voor hunne moedertaal: onkunde van
de grammatica in het algemeen en van het idioom in het bijzonder
zijn regel. — De leerstof deugt niet : bijna alle leesboeken vloeien
over van het quasi grappige, van het valsch sentimenteele; terecht
hebben Hemkes en De Lantaarn hierop gewezen. De onderwijzers
schijnen er stomp voor, ze voelen het niet. -- Vrij wat beter dan
hier is het in Frankrijk, Duitschland en Engeland met het onderwijs in de moedertaal gesteld. Spreker heeft zich hiervan persoonlijk mogen overtuigen. In Frankrijk kent een leerling van den
leeftijd van onze gymnasiasten zijne moedertaal intiem."
Zooals men ziet, de akte van beschuldiging is nogal van belang:
eerst worden de jongere onderwijzers beschuldigd van een groote
onwetendheid; daarna zijn alle onderwijzers stomp en gevoelloos
voor een der belangrijkste vakken van onderwijs ; en eindelijk het
bewijs: in Frankrijk, Duitschland en Engeland kennen de leerlingen
van den leeftijd van onze gymnasiasten hunne moedertaal intiem,
wat er bij ons op verre na niet op lijkt.
Mij dunkt, dat er op het bewijs met betrekking tot de stellingen
nogal wat valt af te dingen, en dat de Heer Frantzen de oorzaak
van de weinige bekendheid onzer gymnasiasten met hunne moedertaal dáar zoekt, waar hij ze niet kan vinden. Wanneer hij er over
geklaagd had, dat men een groot aantal leerlingen, die zich op
') Een mensch met gewoon verstand zou zeggen , dat bij belangrijke
zaken juist het gewicht valt op de vraag „Wie zegt het". De Schr. kent
zeker de bekende regels niet:
„Was von mir ein Esel spricht
.Das achte ich nicht."

Noord en Zuid, 10e Jaargang,,
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elf- of twaalfjarigen leeftijd aangeven voor het admissie examen
moest afwijzen, omdat ze te weinig blijken gaven van de kennis
onzer taal, en hij had die klacht met cijfers gestaafd, dan was zijne
redeneering logischer geweest. 1 ) Maar van die klacht wordt niets
vernomen, en te recht : de meeste leerlingen, die zich aanbieden
voor het admissie-examen , slagen. Alleen van de groote gymnasiën,
waar het aantal adspiranten vrij groot is, te groot om in één of
twee dagen een grondig onderzoek te doen naar den stand hunner
kennis, hoort men wel eens van een aantal afgewezenen; maar de
oorzaak daarvan zoek ik minder in het slechte onderwijs der lagere
school, meer in de haast, waarmee het examen wordt afgenomen. 2)
Als de Heeren, die een zeventig of tachtig leerlingen moeten examineeren, daaraan een paar weken in plaats van een paar dagen
besteedden , zou de uitslag gunstiger zijn. 3 ) Immers op de kleine
gymnasia , waar men tien tot twintig adspiranten heeft, en het
onderzoek, gedurende een paar dagen, iets kan beteekenen, worden
maar weinig afgewezen en van hen , die men afwijst, blijkt het
veelal, dat de ouders het een jaar te vroeg hebben gewaagd naar
de meening des onderwijzers. Ook is het mij meermalen (?) voorgekomen, dat een leerling, die aan een der groote gymnasia was afgewezen, bij het toelatingsexamen aan een kleiner gymnasium ruim
voldoende kon krijgen en later de lessen met vrucht kon volgen. 4)
)) De schr. volgt getrouw de taktiek van H, N. S. — hij bewijst niet , dat
de aanklacht ongegrond is; dat de onderwijzers bij het L. 0. en de examencommissiën juist het tegendeel bewezen (want die zeggen hetzelfde) maar
alleen: gij hebt de leerlingen aangenomen en dus waren ze voldoende onderwezen. — Maar voor dat éerie vak kan men ze toch niet afwijzen! En
over de andere vakken wordt niet geklaagd.
') Nog mooier : als er al afgewezen worden, is 't omdat leeraren zich
den tijd niet geven, rustig te onderzoeken. — Welke onnoozele wezens
moeten de docenten wel zijn , die de schr. hier op 't oog heeft , die ook
zelfs in der haast niet kunen beoordeelen , of een jongen van een jaar of
elf met oordeel des onderscheids heeft leeren lezen èn wat inhoud , èn wat

taal aangaat!
3 ) Derde beschuldiging. Ook hier ontbreekt het bewijs bij den lasteraar,
die zich wel gewacht zou hebben zijn collega's in 't gezicht te slaan , als
hij niet voorzien was van den , hier wel wat bezoedelden , ring van Gyges.
Wanneer de voldoende taalkundige ontwikkeling bij kinderen van 11
jaar niet blijkt uit eenvoudig schriftelijk werk, waarvoor gewoonlijk een
uur gegeven wordt en uit een mondeling examen , beter nog : een gesprek
over taal, dat licht een kwartier duurt, dan zal dat toch ook niet blijken
uit een langer onderhoud. Ik neem daarbij aan , dat de leeraar den aanstaanden scholier in de vereischte stemming weet te brengen of te houden.
Dat is mijne ervaring sedert 1868.
") Te Goes heb ik zes jaar aan de H. B. 5 Duitsch en Engelsch gedoceerd en 't aantal afgewezenen was daar in evenredigheid kleiner dan te
Breda (waar ik twee jaar doceerde) , maar verreweg kleiner dan te Amrterdam en geen wonder, De leerlingen te Goes kwamen bijna alle van
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De Heer Frantzen legt dan ook den nadruk hierop, dat in Frankrijk, Duitschland en Engeland de leerlingen van den leeftijd onzer
gymnasiasten hunne moedertaal veel beter kennen dan bij ons. En

daarin ben ik het volkomen met hem eens. De schuld ligt echter
niet bij het lager, maar bij het gymnasiaal onderwijs. Wat de Heer
Frantzen zegt van de gymnasiasten is ook waar van de leerlingen
onzer hoogere burgerscholen. En de oorzaken van dat verschijnsel
aan beide inrichtingen zijn volkomen dezelfde, en wel deze : het
onderwijs in het Nederlandsch, in de moedertaal der leerlingen, is
geheel onvoldoende , want het aantal uren, dat er voor aangewezen
wordt, is veel te klein. 1 )
Het beste bewijs voor de klacht van den Heer Frantzen kan men
vinden in de academische proefschriften, waarvan taal en stijl veelal
te wenschen overlaten. Wanneer men ze leest, vraagt men zich
onwillekeurig af: behoort iemand, die zoovele blijken geeft. van
een degelijke kennis, niet beter thuis te zijn in zijne moedertaal? 2 )
En de oorzaak daarvan is de inrichting van het gymnasiaal onderwijs, waaraan de uitstekendste leeraar al even weinig kan te gemoet
komen als een goed ingerichte lagere school. In de zes klassen

van het gymnasium wordt 12 uren les gegeven in de Nederlandsche
taal en letterkunde, tegen 42 uren in het Latijn en 36 uren in het
Grieksch; -- in het programma van een ander gymnasium zijn die
cijfers 12, 40 en 34 uren. -- En nu moeten die leerlingen in hun
volgend leven hunne moedertaal met de juistheid kunnen gebruiken
van een logisch denker, hunne vaderlandsche letterkundigen kunnen
genieten, de velerlei gevoelens, die opwellen in hoofd en hart, in
het Nederlandsch kunnen weergeven, terwijl het Latijn en Grieksch,
dezelfde school , de ouders spraken meerendeels alle leeraren en de eischen
van 't examen waren den ouders en den onderwijzers tot in de kleinste
bijzonderheden bekend. Er werd over en weer gesproken en ik herinner mij
niet, dat er ooit klachten van afgewezenen zijn ingekomen. Die afgewezen
werden , waren zich inderdaad te vroeg komen aanmelden. Red.
') Maar in gemelde landen zijn ook de leerlingen der L. S. oneindig
beter met hunne moedertaal bekend , dan bij ons.
2 ) Worden onze schoolbladen dan in zulk keurig gestijleerd Nederlandsch
geschreven, dat men daaruit kan afleiden, dat het onderwijs in het Nederlandsch op de L. S. zoo bijzonder goed is?
En hoe zien de brieven en verslagen er uit van hen , die niet gewoon
zijn in de schoolbladen de pen te voeren ? Men leze de verslagen van
feestvieringen in de Wekker!
Maar van de talrijke dessertatiën , die oud-leerlingen en anderen mij
zenden, kan ik niet getuigen , dat „taal en stijl veelal te wenschen overaten" ; de klacht is mij nieuw ! Zijn onze Studenten-almana1 ke.n niet in
meerendeels zeer goed Nederlandsch geschreven ? is het Nedealandsch van
de Vox en de Minerva niet minstens zoo goed als dat onzer schoolbladen? Ziedaar een middel om te onderzoeken , wat er waar is van die

plompe en onbewezen beschuldigingen. Red.
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na eenige jaren werkzaamheid in de practijk, geheel of gedeeltelijk
vergeten is, zonder vele sporen na te laten van hun zoogenaamden
veredelenden invloed. Het Nederlandsch blijft voor onzer gymnasiasten het voertuig van hunne ontwikkeling en beschaving in
hun volgend leven , en het is onverantwoordelijk voor de toekomst
onzer schoone moedertaal., dat ze er zoo weinig van leeren kennen.
En dan komt daar nog bij, dat aan menig gymnasium het Nederlandsch nauwelijks als een leervak wordt beschouwd, dat eenig gewicht in de schaal legt: Nederlandsch kennen de jongens toch, zegt
men gewoonlijk ; als ze maar wat lezen, dan komen ze wel op de
hoogte; en de leeraars in de vreemde talen, oude zoowel als nieuwe,
zijn immers telkens in de gelegenheid hun op fouten en tekortkomingen in hunne moedertaal te wijzen. Onder opmerking, dat
het laatste slechts tot zekere hoogte waar is , zal een ieder toegeven , dat het eerste niet bevorderlijk is voor het onderwijs in het
Nederlandsch , terwijl ieder leeraar , die les geeft in de nieuwere
talen , kan weten , dat de jongens veel te veel met werk overladen
zijn om iets meer te lozen , dan voor de les wordt opgegeven. i )
Wanneer men onderzoek doet, naar hetgeen een gymnasiast heeft
gelezen, dan blijkt veelal , dat de meeste werken, als die van Van
Lennep, de Camera en sommige van Bosboom-Toussaint en Oltmans, zijn gelezen toen de leerling nog op de lagere school ging.
Menigeen, die dit toen verwaarloosde, weet op zijn 16de of 17de
jaar nauwelijks , dat er een Camera of een De Genestet is. Laten
de commissiën voor de eindexamens eens spreken over de Neder1 ) De schr. heeft gelijk als hij beweert , dat de nieuwere talen op het
gymnasium achter staan bij de oude, evenals ze dat op de H. B. 5 doen
hij de wis- en natuurkundige wetenschappen, maar het hangt ook veel
van den docent af , in hoeverre dat achterstaan geduld wordt. Hoewel er
in ons land niet veel van te merken is , bestaat er eene algemeene spraakkunst, en waar de gymnasiasten degelijk en wetenschappelijk onderwijs
krijgen in de Latijnsche en Grieksche spraakkunst, kunnen zij á van de
spraakkuust' der moedertaal gerust missen. Schrap uit de dikste Nederlaudsche spraakkunst weg , wat den leerling der zesde klasse van 't gyí aaciurn uit de oude talen bekend is , en er zal een zeer dun boekje overblijven. Maar als men hem vraagt: „Geef eens een voorbeeld van een
uitgebreide, bevestigende, stellige, eenvoudige, bedrijvende tijdbepalende
bijwoordelijke zin; ondergeschikte zin van den eersten graad"; dan bestaat
er kans , dat hij het antwoord zou schuldig blijven. Maar dat is zoo erg
niet. Wie bovendien, om bij 't eenvoudigste te blijven, een hoofdstuk uit
Caesar degelijk kan lezen en verstaan, kan lezende elk Nederlandsch schrij
ver van de 18e en de 19e eeuw verstaan en het meerendeel der gymnasiasten zal 't toch wel zóover brengen.
1)at de arme jongens zoo met werk worden overladen, dat hun geen
tijd overblijft om te lezen , blijkt niet uit den bloei van wieler-clubs,
lawn-tennis-clubs, cricket-clubs , roei-clubs , ijs-clubs , gymnastiek-clubs,
debating-clubs en derg. die in de groote steden bestaan , enkele letterkundige vereenigingen zelfs net medewerking en onder leiding van leeraren.
-
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landsche opstellen. Menig geslaagde krijgt voor Latijn en Grieksch
als eindcijfers eene 5, en haalt voor het Nederlandsch eene 3 ; en
bij het toekennen van het laatste cijfer moet men nog veel door de
vingers zien. ' )
Hierin zal wel niet spoedig verandering komen : in het gewijzigde
leerplan , dat besproken is op de vergadering van rectoren van
gymnasia en progymnasia , blijft het cijfer der lesuren in het Nederlandsch 12, maar in het Grieksch en Latijn respectievelijk 32
en 40. Ik schrijf deze opmerkingen dan ook niet neer in de hoop,
dat ze voor het onderwijs in de Nederlandsche taal spoedig vruchten zullen opleveren, die men na eenige jaren zou kunnen genieten
in den vorm van academische proefschriften, die onberispelijk zouden
zijn, wat betreft taal en stijl ; maar om er op te wijzen, dat men
in de jongste algemeene vergadering van het genootschap van leeraren aan de Nederlandsche gymnasium en hoogere burgerscholen,
zich door een gids heeft laten leiden, die den weg niet weet. 2
Hij zocht het pad buiten den kring zijner waarnemingen en het
ligt er binnen ; het ligt daar waar men onze „moedertaal niet radbraakt", waar de onderswijzers niet „stompzinnig" zijn of » gevoelloos voor de mannelijke schoonheid hunner moedertaal."
De zeer gegronde klacht maar ongemotiveerde beschuldiging van
den Heer Frantzen heeft den Heer H. L. Berckenhoff, schrijver in
„De Lantaarn" eene „Onuitgesproken interpellatie over het Lag€
Onderwijs in de Tweede Kamer" in de pen gegeven , die zooals ze
daar ligt, naar wij hopen, vooreerst wel onuitgesproken zal blijven. 1
De inhoud der interpellatie is zeer overdreven en wel in zulk eene
mate, dat er uit blijkt, dat de interpellant het recht niet heeft in
zake van het lager onderwijs mee te spreken, voor hij zich beter
op de hoogte heeft gesteld. ') En als hij er dan alles van weet, moet
)

- )

') Indien werkelijk het cijfer voor 't Nederlandsch op de eindexamens
zoo laag is, ligt het dan alleen aan de onvoldoende kennis of misschien
ook aan de wijze van examineeren? Is daar soms schoolboeken-spraakkunst, als boven bedoeld werd, gevraagd, dan is de candidaat m. i. te
verontschuldigen , als hij 't niet weet.
V o 1 t a i r e had toch wel een zekere mate van kennis en ontwikkeling,
maar hij beweerde toch, dat hij nooit had geweten, wat een vocatief is.
2) Zie de noot op blz. 37.
3) De sch. staat in dien wensch niet aan de zijde van bijna alle ouders
van leerlingen, die ik sprak, sedert gemeld geestig, pittig en degelijk artikel
in de Lantaarn verscheen. Dat schr. dkt artikel niet prettig vindt, kan
men na 't voorafgaande wel vermoeden. Hij neme er de proef van en
vrage aan ouders van schoolgaande kinderen , hoe die er over denken.
Die zullen -toch wel iets mogen zeggen.
4 ) We meenden , dat de heer B e r c k e n h o f f inderdaad herhaaldelijk
bewezen had , op de hoogte te zijn en er ook alle gelegenheid toe gehad
had. Hoe kont de schr. tot een tegenovergesteld beweren ? Waaruit blijkt
hem dat?
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hij zich niet zoo opwinden, want daardoor geeft hij zich te veel
bloot ; dit is nu wel niet erg , maar hij bederft er de zaak van het
volksonderwijs mee, die hein, daarvan overtuigt mij zijne interpellatie, even na aan het hart ligt als mij. Wanneer hij zegt : „Ik
heb mij niet tot woordvoerder der ontevredenen opgeworpen , alvorens na een langdurig en gezet onderzoek tot de overtuiging gekomen te zijn, dat inderdaad de toestand, gelijk hij nu is , niet
bestendigd mag worden !" dan aarzel ik niet , hem toe te voegen:
zet uw onderzoek voort, want zoolang uw resultaat niets anders is,
dan dat gij de overtuiging hebt opgedaan dat „de Staatsschool slechts
is : Slecht en duur !" hebt ge niet goed onderzocht. De staatsschool
is niet slecht , maar door den invloed van de wet van 1878 is ze
onpractisch ; — ze is niet duur : er wordt in het algemeen veel te
weinig geld besteed aan de school; maar voor het volk is ze veelal
te duur; — als de onderwijzers in 't gemeen niet verstandiger
waren dan de wet, zou ze in vele streken onbruikbaar zijn; nu
zijn die onderwijzers met vrucht werkzaam aan de ontwikkeling van
het volk , al moet men erkennen , dat de vruchten rijker en veelvuldiger konden zijn ; — de grootste grieve tegen ons onderwijs —
hooger, middelbaar en lager -- is , dat het ja , wel staatsonderwijs,
maar geen volksonderwijs is , d. i. de ontwikkeling en beschaving
van het Nederlandsche volk niet naar vermogen bevordert.
Als de interpellant zijn onderzoek op het gebied van onderwijs
wil voortzetten, geef ik hem in bedenking, bewijzen op te sporen
voor de waarheid der regels , die ik boven neerschreef; zich niet te
laten drijven door allerlei wind van leering; en zijn onderzoek uit
te strekken buiten de wanden der studeerkamer in het practische
leven. Laat hij zich bij zijn onderzoek leiden door een helder hoofd
en een warm hart, dan kan het niet anders of het volksonderwijs
zal. van dien arbeid voordeel hebben , en de interpellant zal de eerste
zijn om te erkennen, dat hij nu niet op de hoogte der zaak is,
waarover hij schrijft.. ) Een Leeraar M. 0.
En nu marcheerden de acteurs met krjgsmuziek terug achter de
schermen. Met weemoedige muziek waren ze opgetreden, met schetterende fanfares trokken ze af.
Nog zag men eenigen tijd in de verte het blinken der speerpunten en de kleurige plooien der vanen , toen zag. men niets meer
') Na dezen toast, naar toasten-wijs in nietszeggende holle klanken uitgesproken, worden alle lezers van dit art. geacht in de handen te klappen en door geweldig voetgetrappel den schr. te bedanken. Het is hier de
plaats niet over dat woord duur te spreken , maar de meeste uitgevers en
bouwmeesters zullen moeten verklaren, dat de L. S. een uitstekend melkkoetje is. De staat voert het beest; de vraag is of de leerlingen de zuivere
melk krijgen of dat de melk eerst wordt afgeroomd of dat enkelen er het
noodige van voor zich behouden en de rest met water aanlengen,
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en alleen een in de verte wegstervend tromgeroffe herinnerde ons
de strijders , die ons nu voor eene wijle hadden verlaten.
Ile B e d r ij f. Een half vel druks.
-

Mijn uitgever betreurde , dat het artikel in de Amsterdammer
niet in Noord en Zuid had gestaan. Reeds was no. 5 afgedrukt
toen hij mij daarover schreef. Ik liet 't • artikel overdrukken , na
hier en daar aan vorm en inhoud het een en ander gewijzigd te
hebben en 't oponthoud dat de uitgave van No. 5 ondervond was
niet heel groot, omdat het artikel zóo aangevuld, juist een half vel
druks besloeg. Op mijn verzoek werden er eenige honderde overdrukken gemaakt , die afzonderlijk in den handel gebracht en bij
advertentie te koop werden aangeboden. Ik stel er prijs op te verklaren , dat er bij alles wat volgen zal alleen sprake is van de
b r o c h u r e en dus van het stuk gelijk dat naar inhoud en vorm
werd opgenomen in den 9e Jaargang van No o r d e n Z u i d bl.
317-324.
Met die brochure was de lont in 't kruit geworpen , neen , was
de kruidkamer geopend en het arsenaal opengesteld.
Welke ongeregelde benden zag men daar op 't slagveld ; met
welke zonderlinge wapenen werd daar gestreden. De Vacature,
Vooruit, de Wekker, het Schoolblad en vooral niet te vergeten Het
Nieuwe Schoolblad dat zich meer in 't bijzonder deze zaak scheen
aan te trekken en dat ik citeer , omdat het elke bijzonderheid van
den strijd nauwkeurig aanteekende, sloegen de groote trom.
In eene serie artikelen besprak dr. B. J. G o e d h a r t in de
Vacature klachten als in de beruchte 8 bladzijden en ging eerlijk
na, wat hij wel, wat niet kon toegeven ; inderdaad, meerendeels was
hij van gelijke meeping.
Aan zijn artikel ontleenen we o. a. het volgende:
„Wat, om slechts één voorbeeld te noemen, ondervond ik op het
laatste admissie ? Naar aanleiding van het woord „overhemd" vroeg
ik den klemtoon op het voorzetsel leggende : „Waarom noemt men dat
een o v e rhemd ?" De candidaat, die overigens een voldoend examen
aflegde, antwoordde letterlijk : „Omdat je 't onder je vessie draag.''
Heeft nu, om tot den derden eisch over te gaan, de verbeterde
taalmethode afdoende geleid tot een zuiver taalbegrip ? Eenigszins
wel, maar nog niet voldoende. Het begrip van overgankelijk en
onovergankelijk, bedrijvend en lijdend zit er niet vast genoeg in.
„De jongen is ondeugend" en de jongen is mishandeld" werden
voor dezelfde zinnen gehouden. werktuigelijk noemde men
gemeenslachtig, ofschoon uit den zin duidelijk bleek, dat het vrouwelijk was. Vele jongens konden er niet toe gebracht worden bij
den zin : „Het is koud, zei mijn' vriend" in „Het is koud" een
,
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voorwerp te herkennen. Bij duidelijke voorbeelden als : „Zij viel
bewusteloos achterover", was het uitzondering, als een candidaat
terstond zei , dat „bewuste:[oos" een bijvoegelijk naamwoord was.
Velen waren er niet van doordrongen, dat een lidwoord , een bijvoegelijk en een zelfstandig naamwoord bij elkander behoorende,
ook denzelfden naamval moeten hebben. In zinnetjes als : „Lachend
liep zij weg," Vereenigd zullen de legers den vijand het hoofd bieden" had niemand bij de deelwoorden een naamval gevoegd. Het
algemeen gevoelen was, dat een deelwoord geen naamval kan hebben. Later vernam ik, dat men dit op de lagere school niet leert,
om bij de jongens geen verwarring te brengen in het begrip ,,naamval", waarmede het denkbeeld van vormverandering gepaard gaat.
Maar hoe dan, met den Sen en 4en naamval enkelvoud der zelfstandige naamwoorden ? En in elk geval, waarom, als men toch
leert, dat „lachende" en „vereenigd' bepalingen zijn van ,,zij" en
„de legers," er niet de naaanval bijgevoegd , des noods, waar dit
pas geeft , met verwijzing naar het Fransch ? Dit zou toch veel
logischer zijn.
In mijne jeugd verbogen wij aldus : de vader, des vaders of van
den vader, den vader of aan den vader enz. Dit had een groot
voordeel. Wij leerden namelijk, dat van den vader" een 2de naamval kan zijn, dat in „aan den vader" evengoed het begrip van een
Sen naamval ligt als in den vader" alleen.
Misschien was het deze herinnering uit vroeger tijden , die mij
aan de derde ploeg deed opgeven : welk verschil is er tusschen de
bepaling „van mijn vader" in deze zinnen?
„Ik kreeg een boek van mijn vader, en gisteren stierf de koetsier
van mijn vader." Een rechtaf voldoend antwoord vond ik in het
werk der candidaten niet; slechts een enkele had behoorlijk gezegd
waarvan in de twee gevallen „van mijn vader" een bepaling was.
Men ziet, de ervaring door dr. Goedhart opgedaan, gelijkt veel
op die, welke aanleiding gaf tot de klacht in het „halve vel druks."
De Wekker bevatte een even dwaas als oneerlijk artikel van een
letter ('t stuk was althans maar met een letter geteekend) en zeide
niets. 1 ) De aanvaller had hierbij 't standpunt ingenomen , mijne
klacht te toetsen aan de eiamens, die ik had afgenomen en wel
door de vragen te bespreken , die ik had genoemd ; en Vooruit gaf
in No. 710 tot 717 elke week het een en ander aangaande het
onderwijs in de moedertaal ; in No. 713 neemt dit blad het artikel
uit de Wekker over en voegt er enkele aanteekeningen bij. We
geven daarvan hier het grootste gedeelte:
Laat ons nu eens hooren, wat dan wel door de examinatoren tot
dat eenvoudige en noodzakelijke gerekend werd.
1)

Dat men daarom altijd zegt 1 é t t e r-lijk niets is nog niet bewezen.

57
Wij vinden het volgende :•
1.

Kennis der klinkers.

2. 't Verschil tusschen sterke en zwakke vervoeging en verbuiging.
3. De genitief der persoonlijke voornaamwoorden.
4. De verwantschapte medeklinkers.
5. Gevallen, waarin de adjectieven niet verbogen worden.
6. De verbuiging van het adjectief goed.
7 . 't Onderscheid tusschen bijvoeglijke naamwoorden en bij woorden.
8. De nominatiefvormen van den Sen persoon van het persoonlijk voornaamwoord.
9. De oorzaak (!) der onregelmatigheid van kunnen.
Van al deze zaken wisten de meeste van de 52 adspiranten, die
dit jaar tot de H. B. wenschten toegelaten te worden, zoo goed
als niets. ' )
En nu meent de Schrijver, dat de mannen van het vak hem gelijk zullen geven , als hij zegt , dat die onkunde niet pleit voor de
degelijkheid van het onderwijs in de moedertaal, — en dat op dergelijke gronden (welke ?) door de leeraren in vreemde talen moeilijk
kan voortgebouwd worden. Ik moet hier den heer De Beer teleurstellen : ik meen, dat de onkunde der adspiranten met betrekking
tot de zaken , die hij vermeldt, niet pleit voor de degelijkheid van
het onderwijs in de moedertaal, maar ook volstrekt niet daartegen.
1 ) Wanneer men hoort, dat te Amsterdam aan kinderen van 7 of 8 jaar
een rapport wordt medegegeven , waarop in cijfers is uitgedrukt welke
mate van vorderingen zij hebben gemaakt in de kennis der Reken ende ,
der Nederlandsche taal en der Kennis der Natuur , dan is men geneigd te
vragen of dat in een kluchtspel vertoond is. Het wordt echter iets anders
wanneer men weet , dat bijv. aangaande 't laatste wordt aangeteekend of
de kinderen zoet hebben zitten luisteren, als er wat over een hond of
een kat verteld werd.
Zoo ook hier!
Als de vragen in het algemeen onder een hoofdtitel worden gebracht
lijkt dat heel geleerd; maar No. 9 bijv. is zooals 't daar staat eene vraag,
die de meeste hoofdonderwijzers niet kunnen beantwoorden; 't is evenwel
iets anders , wanneer men bedenkt (zooals verstandige menschen zouden
doen) dat we met de jongens zitten praten en het antwoord door verschillende vragen uitlokken, bijv. op deze wijze:
Ex, Waarom is kunnen onregelmatig 7
Leerl.
E. Vervoeg eens den teg. tijd van de Aant. w. van spelen!
L. Ik speel enz.
E. Wat is de stam van spelen?
L. Speel (dit antwoord volgde niet altijd).
E. En van kunnen?
L. Kun (dit werd niet altijd gezegd).
E. En de derde persoon enz. van spelen en kunnen?
L. Hij speelt, hij kan.
E. Welk verschil is nu daartusschen ? -- Geen antwoord.
--
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Ik ben er zeker van, dat een leerling vrij goed ervaren kan zijn
in het verstaan en gebruiken zijner moedertaal en dat hij toch bijna
volslagen onkundig is ten aanzien der negen aangehaalde examenvragen. En de heer De Beer zal mij dit toe moeten geven; immers
is hij zelf de meening toegedaan, dat men door het bestudeeren der
grammatica evenmin de taal leert verstaan, spreken en schrijven,
als men door 't bestudeeren van een paar handboeken over aZesthetica en perspectief het schilderen leert.
En toch noemt de schrijver de punten , die op het examen be handeld werden, eenvoudig en noodzakelijk. Eenvoudig zijn die
zaken alleen voor den kenner der grammatica , niet voor den leerling der lagere school; en noodzakelijkheid is de kennis dier zaken
voor den leerling evenmin. 1 )
Voor 't meerendeel behooren de zaken, waar naar gevraagd werd,
tot de nuttelooze leerstof, waarmede een groot gedeelte der bestaande spraakkunsten gevuld is. 2)
Ik houd het voor zeer goed mogelijk, dat iemand op al de gedane
vragen een uitmuntend antwoord weet te geven , en dat hij desniettegenstaande een stumper is in het verstaan en gebruiken zijner
moedertaal. Als de onderwijzers der lagere school zich door het
schrijven van den heer De Beer mochten aangespoord gevoelen om
hun leerlingen zoodanig onderwijs te geven, dat zij tot de beantwoording van vragen als de besprokene in staat zijn, dan zou ik
dat een ramp achten. Maar dat zal het geval niet zijn : het schrij ven van den heer De Beer, voorzoover het een richting wil aangeven, zal in de pedagogische wereld met medelijdend schouderophalen begroet worden. 3)
Het artikeltje in „Noord en Zuid" geeft recht tot den heer De
Beer te zeggen : gij matigt ii aan over iets te spreken , dat ge niet
kent ; de tegenwoordige richting van het taalonderwijs op de volks.

1) Wij zijn 't met den geachten schrijver volstrekt niet eens, over 't geen

hij daar zoo apodictisch meedeelt. Jongelui, die examen doen voor de
hoogere burgerschool , hebben al wat Fransch geleerd, zij dienen dus wel
degelijk te weten wat klinkers zijn. Hoe zal een jong mensch beslissen,
of hij eenden ei of eendei moet schrijven , zonder kennis van de klinkers
Is kennis der verwantschapte medeklinkers niet noodig voor de spelling
van 't verleden deelwoord der zwakke werkwoorden?
Is 't niet noodig om te weten, welke adjectieven onveranderd blijven?
Ik acht met den heer De Beer die kennis onmisbaar en de school, waar
Red. Vooruit.
die kennis niet onderwezen wordt , bepaald slecht.
2) Schromelijk overdreven. Regels , die op de spelling der woorden betrekking hebben, moeten onderwezen worden. Hoe zal een jongen beslissen, dat een vorm van eert w.w. met een t moet geschreven worden,
als hij niet weet, welke vorm liet is?
Op een en ander hopen wij nog eens terug te komen. Red. Vooruit.
) Dat de schoolbladen er zich voortdurend mede bezighouden nu al
d. B.
drie maanden lang, bewijst wel'
tegendeel.
3
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school schijnt u totaal vreemd te zijn 1 ) daarenboven geeft uw
schrijven blijk van verregaande ongeschiktheid tot grondige redeneering; — naar iemand, die meent, dat door het bestudeeren der
grammatica het schrijven, spreken en verstaan der moedertaal niet
geleerd wordt en die dan toch op een examen aan 12- of 13-jarige
jongelieden geen andere („geen andere" hoe weet gij dat ?) dan
grammatische vragen doet, terwijl hij de overtuiging uitspreekt, dat
alzoo naar het eenvoudigste en noodzakelijkste gevraagd wordt, naar
zoo iemand kunnen wij niet luisteren.
Waar de schrijver te velde trekt tegen de onverstandige terminologie in de spraakleerboeken en tegen de onzinnige zinsontleding,
waarmede men de onderwijzers kwelt , daar heeft hij mijne en zeker
veler sympathie. Voor het overige echter is zijn schrijven van nul
en geener waarde. G.
;

Om te beletten, dat men mij beschuldigt van de zinnen uit hun
verband te rukken geef ik hier 't een en ander onverkort. Met
nadruk wijs ik er echter op , dat deze felle tegenstander , gelijk 't
schijnt, toch precies beweert wat ik beweer , zooals blijkt uit de
onderstreepte regels in zijn opstel.
Op 17 Sept. begint Het Nieuwe Schoolblad den oorlog tegen „een
half vel druks", op welke wijze hier eene gevestigde overtuiging
bestreden wordt, kan men afleiden uit de wijze, waarop de Arn. Ct.
door gemeld blad , in hoogster instantie veroordeeld werd om den
mond te houden. Ik wil als Mark Twain geven : Eye-openers en
op zijn echt Hollandsch zendt men mij „Mondstoppers."
Als intermezzo volge hier op die soort argumenten een enkel
woordje.
De meest Nederlandsche van alle Nederlandsche eigenschappen
heet bij gewone menschen netheid en bij meer dan gewone menschen de ftigheicd en hooger dan dat kan niemand stijgen. Laat
eene vrouw zoo dom zijn als een eend , de opvoeding harer kinderen
eene parodie op alles wat opvoeding heet , als men van haar getuigt:
„Het is er altijd kraak , kraak zindelijk en keurig netjes !" of „'t is
eene allernetste huishoudster'.' dan is zij de parel der vrouwen , de
kroon der schepping.
En als iemand altijd een zwarten jas , een hoogen hoed en staande
boorden draagt en geen bitter drinkt , en op een goeden dag met
1 ) Waaruit dat blijkt bewijst de „letter" niet. Van 1855-1868 was ik bij
het meer uitgebreid lager onderwijs werkzaam , en wel van 61-68 als
hoofd eener openbare school voor m. u. 1. o: , van 74-77 leeraar in Hgd.
en Eng. aan de 1f. B. 5. te Goes en Leeraar in het Nederlandsch aan de
Burgeravondschool; van '77 tot nu toe examinator voor het Nederlandsch
bij de admissie-examens aan de H. B. 5 te Amsterdam, d, B.
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de kas op den loop gaat, is 't minstens alsof de maan plotseling
van • den heuvel was gevallen en de menschen staan versteld en
zeggen : „Hoe is 't mogelijk; wie had dat ooit kunnen denken!
Zoo'n deftig man !"
'k Heb 't altijd bespottelijk gevonden, dat men zooveel ophef
maakt van den bijnaam de Zwijger , dien men aan Prins Willem I
gaf en wel omdat die bijnaam aan de echte Nederlanders zonder
onderscheid past : wantrouwen en stilzwijgendheid zitten den Nederlander in 't bloed van de dagen van Margaretha van Parma af en
als iemand het wagen durft , die twee Nederlandsche eigenschappen
te verloochenen , dan wordt hij gesteenigd , zoo mogelijk, tot er de
dood aan volgt.
De n e t h e i cl van den Nederlander brengt mede, dat alles
altijd in orde is ; de d e f t i g 1 e i d der bestuurders , dat er geen
aanmerkingen kunnen gemaakt worden, de w a n t r o u w e n d h e i d,
dat gezegde bestuurders geen aanmerkingen hooren of ze denken
van hem, die ze uitspreekt: » daar heb je een geheime bedoeling
mee" (en de h a n d e l s g e e s t voegt er "bij : daar wil je zeker
wat mee verdienen ! ") en de s t i 1 z wij g e n d h e i d brengt mee,
dat de meeste klachten niet worden uitgesproken , immers de meesten
herhalen met diepgevoelde waardeering : „Spreken is zilver, maar
zwijgen is goud" of wel: „''t Is een knap spreker, die 't een zwijger verbetert."
Inderdaad : wie lust heeft , in Nederland (wellicht ook elders) eer
of voordeel te behalen , moet zwijgen en nog eens zwijgen : men
kan het ver brengen met de kat in donker (te) knijpen" maar
ruïneert zich , als men „zijn mond voorbij praat."
Met het oog op een en ander is er in Nederland (en wellicht ook
elders) een vast systeem van verdediging tegen alle mogelijke aanklachten en wel:
1. de autoriteiten 1 ) beweren , dat alles in de volmaakste orde
is en de f a t s o e n 1 ij k h e i d der Nederlanders (zie de kroniek
der Hallemannetj esp gebiedt , dat men dan zwijgt en gelooft of
althans zegt te gelooven.
2. de autoriteiten ') beweren , dat de aanklager of beschuldiger
niet op de hoogte is , nooit op de hoogte geweest is , niet op de
hoogte zijn kan. Dit argument wordt steeds met groot succes aangewend , zoo vaak men met personen te doen heeft , die naar toepassing van de eerstgenoemde; bewerking , blijken nog niet geheel
en al dood te zijn.
Onze Regeering heeft sedert 1848 nooit anders gehandeld, wanneer er beweerd werd , dat we niet spoedig en goedkoop recht had') Hier en overal elders wordt onder autoriteiten verstaan , personen ,
die van grooten of wel van den grootsten invloed zijn op den gang van
zaken.
d.
B.
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den, dat de bureaukratje ons doodde of althans opat, dat Indië
niet goed geregeerd werd en dat de inlanders werden mishandeld,
dat ons onderwijs veel te hoog werd opgedreven en te veel ' geld
kostte , dat men zich bij 't gevangeniswezen aan schromelijke geldverkwisting schuldig maakt , dat ons kiesstelsel niet deugt enz.
enz. enz.
Welk minister heeft ooit de eer'ijkheid en den moed gehad, te
erkennen, dat er in zijn Departement gebreken waren of vergissingen hadden plaats gehad en dat hij een en ander zou herstellen!
Welnu, de mannen, die mij nu bestrijden, zijn even excellent als
hunne Excellenties, de Ministers , die ons steeds verzekerd hebben,
dat alles volgnaakt was , hoewel ieder Nederlander, die met oordeel
des onderscheids spreekt, erkent, dat we in 't buitenland bijna niets
te beteekenen hebben, in 't binnenland verteerd worden door ontevredenheid en financieel een staatsbankroet te gemoet gaan.
Wanneer dus mijne beschuldigingen eenvoudig beantwoord worden
met de woorden : Tout est pour le mieux dans le meilleur des
mondes d. i, het kort begrip van alle ministerieele antwoorden op
klachten , dan heb ik alleen aan hen , die dat zeggen te antwoo rden: „Excellentie, we danken u en begrijpen, dat we gelijk hebben; hoe zouden we geklaagd hebben, als er niets aantemerken viel l"
Maar als men mij zulk een antwoord niet eens waardig keurt,
maar eenvoudig zegt : „Ga , heen ; ge weet er niets van !" d. i. op
zijn ministrieels ofte wel officieels : Het komt den minister wenschelijk voor, eerst een nader onderzoek en uitvoeriger inlichtingen
af te wachten" desnoods met inbegrip van eene Commissie belast
om de zaak op de lange baan te schuiven, dan meen ik tot stichting der vergadering eene merkwaardige geschiedenis te moeten
verhalen, die „héuschjes" gebeurd is voor nauwelijks acht jaar;
't was in den tijd toen het N. v. d. Dag eene oplaag had van 17000
exemplaren en toen er gebrek was aan hulppersoneel bij het L. 0.
(voor 't eerstvolgend vergelijkend examen beveel ik aan, te laten
uitrekenen , wanneer 't geweest is); kortom voor een jaar of acht
zag bij de uitgevers van Noord en Zuid, de H.H. Blom en Olivierse
te Kuilenburg het licht, eens brochure getiteld P ij n b a n k o f

C a r c e r; Paedagogisch-Juridische Aanteekeningen bij mogelijke
Schoolwetsherziening aan Wetgevers en Bestuurders ter overweging
aangeboden, door Mr. H. G. B r o u w e r B.Gz.
De schrijver, die den toon aansloeg van een dorpsburgemeester
bij wien veel personen, ook onderwijzers aan huis kwamen, betoogde,
dat er een „Carcer'' moet zijn voor ondeugende schooljongens of
dat anders een gedeelte der onderwijzers en leeraren hunne lesuren
op de „pijnbank" doorbrengen. Hij wees op 't feit, dat een korporaal nog gehoorzaamheid kan eischen en daartoe kan dwingen,
maar een gepromoveerd leeraar aan H. B. of Gymn. niet en hij

•

62
haalde verschrikkelijke voorbeelden aan , van kwellingen aan onderwijzers en leeraren aangedaan.
Bijna alle couranten in Nederland bespraken de brochure, zeer
vele van de grootste wijdden er hoofdartikelen in een of twee nummers aan en , de toon der waarheid hier aangeslagen , trof allen.
Toen kwamen de schoolbladen , die meerendeels verklaarden : „er
is niets van waar" en „de man weet er niets van."
De een hield den Schr. voor een dorpsburgemeester , de ander
praatte van jong advocaat" en derde zond schimpscheuten af op
„den hooggeleerden heer" doelende op een professor van dien naam,
en de Gids , de welingelichte Gids , gaf den heer H. R o o d h u iz e n gelegenheid , in zeer vele bladzijden te betoogen , dat er niets
waars was aan die brochure en dat de schrijver, gelijk uit elken
regel bleek , een vreemdeling was in de school.
De in die brochure gestelde vragen werden niet beantwoord, de
aangevoerde argumenten werden niet weerlegd en wat de totale
onbekendheid van den schrijver en de waarheid der vermelde feiten
aangaat , deel ik alleen mede, dat .. , de schrijver dier brochure
geen burgemeester , advocaat of hoogleeraar was , maar ... de ondergeteekende en dat alle feiten in de brochure vermeld , zijn voorgevallen met personen , die ik persoonlijk gekend heb , en dat velen
met mij dat alles weten en kunnen bevestigen.
Om de zaak te bekorten zij dus hier eens vooral opgemerkt , dat
„er is niets van waar" en hij weet er niets van" bij mij en denkelijk
bij alle verstandige menschen holle klanken zijn , maar geen argumenten, die aan beweringen eenige kracht ontnemen.

De draad der geschiedenis weder opvattende geven we eerst lezing
van een artikel in 11. N. S. van 17 Sept.
Eenigen tijd geleden heeft de heer T. H, De Beer, in het weekblad De Amsterdammer twee stukken geschreven over het onderwijs
in de moedertaal , waarbij aan ons lager onderwijs zulke heftige
verwijten werden gedaan, zoo weinig en zoo slecht gestaafd, dat de
vurigste tegenstander van het lager onderwijs en de hardnekkigste
behoudsman het hem niet licht verbeteren zullen. 1
Hoe krasser de uitspraak is, des te meer trekt ze de aandacht.
)

1 ) Sedert '74 ongeveer heet nl. ieder , die de inrichting van alles, wat hier
te lande het onderwijs betreft , niet blindelings prijst , een behoudsman of
een domper. Bij gebrek aan argumenten heet 't kortweg : „Luister niet
naar dien man, die is anti-liberaal."
Mijn staatkundige overtuiging heb ik in de laatste 20 jaar in zeer geachte bladen uitgesproken (o. a. A. H. B. , D. v. N. , R. N. , G. Ct.), die
geen van alle van domperi* beschuldigd worden. Red.
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Eenige dagbladen schijnen liever melding te maken van dolle uitspraken dan van kalme beschouwingen en het stuk bleef dan ook
niet onopgemerkt.
Dit kan men betreuren in 't belang van een zoo gewenschte bill^ke waardeering van ons onderwijs, daar is overigens weinig aan
te doen. De heer De Beer hecht echter naar het schijnt zelf veel
waarde aan zin opstel, zoodat hij het in hoofdzaak nog eens heeft
laten herdrukken in Noord en Zuid.
Nu willen we niet langer het stilzwijgen bewaren op dat stuk,
dat in Noord en Zuid 317-324 den titel draagt : Waarom slagen
„er zoo weinig hoofd- en hulponderwijzers en hoe staat het ten
„onzent met het onderwijs in de moedertaal."
Zooals men ziet is deze titel tweeledig en de twee onderwerpen
worden eenigszins dooreen behandeld, z6ó , dat men niet altijd precies weet , waarover de schrijver het heeft. Hij roert ook onderwerpen aan, die met deze zaken niets te maken hebben en blijkbaar
buiten de bevoegdheid van den schrij ver liggen. ') De laatste zaken
zullen we , om niet te uitvoerig te worden , laten rusten , en we
zullen voorzichtig zijn , waar het mogelijk is, dat hij over de opleiding van onderwijzers of over examens spreekt , terwijl hij het
over ons lager onderwijs schijnt te hebben. 2)
Na een aanhaling uit de Arnh. Ct., zegt de heer De Beer het
volgende:
„Er is sedert 1848 steeds meer en steeds luider geschreeuwd over
onderwijs, men heeft er lofredenen op gehouden en toasten op gedronken, en wat heeft men gedaan om het beter, degelijker, doeltreffender te maken ? Sedert 15 Juni 1855, dus meer dan 30 jaar,
heb ik in verschillende betrekkingen in verschillende deelen des
lands onderwijs gegeven , ik heb de programma's steeds omvangrijker en de boeken steeds dikker zien worden en in dezelfde mate
heb ik de toegefelijkheid tegenover de eischen der programma's zien
toenemen en de bekwaamheid der examinandi zien afnemen."
.Daarbij is de practijk steeds meer op den achtergrond gedrongen
en is er eerre ziekte ontstaan, die voor 1857 meerendeels onbekend
was ; onder de wetgevers de examenziekte , onder de examinandi de

examenvrees."
In de eerste plaats krijgen we hier een veroordeeling van ons
lager onderwijs in zijn geheel. Het zou sints 1848 slechter zijn
geworden!
1) Bewijs ontbreekt ! Met een beetje gezond verstand moet men wel
inzien, dat onvoldoende kennis van de moedertaal, onvoldoende lectuur
en derg. bij de candidaten van grooten invloed moet zijn op den afloop
van examens.
2) Er is sprake van de wijze , waarop in Nederland in het aldemeen „on-

derwijs in de moedertaal" wordt gegeven ; de spitsvondige onderscheiding

is dus volkomen noodeloos,

,Red,
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Wij weten bij ervaring en door studie, dat het is vooruitgegaan
en flink vooruitgegaan in ons geheele land. De onderwijzers zijn
noch minder ijverig, noch minder bekwaam dan vroeger. De klassen
zijn kleiner , de lokalen beter , de leermiddelen grooter in aantal,
de onderwijzers beter bezoldigd, en waar vroeger 4, 6 , 8 of 12
klassen in een lokaal zaten, plaatst men thans zooveel mogelijk
iedere klasse in een afzonderlijk lokaal. De kweekelingen als onderwijskracht zijn bijna geheel verdwenen.
Tegenover al deze feiten , die we nooit door een ernstig der zake
kundig man hebben zien of hooren weerspreken, staat de bewering
van den heer De Beer daar als een holle phrase. ' )
De boeken , zegt hij , zijnn dikker geworden. Over het algemeen
is het tegendeel waar. 2 ) Een fout, die vroeger veel voorkwam, dat
men boeken , die geschikt waren voor knapen van 14 jaar , reeds
in handen gaf aan leerlingen der gewone lagere school, heeft nog
') Tegenover al deze feiten staat, dat ik andere zaken genoemd heb, die
met dit alles niets te maken :hebben. Er is sprake van klachten over het
taalonderwijs en er kan gezinsontleed , en geclassificeerd worden zonder
eind, al zit elke klasse in een afzonderlijk huis en al bestaat geen enkele
klasse uit meer dan zes leerlingen. Wordt er dan bij privaatlessen ook
vaak niet zoo gehandeld?
Voor hen , die argumenten te kort komen is „over 't algemeen" een
heerlijk middel. Hier helpt 't ongelukkig niet. We stippen alleen aan,
dat de verstgevorderde leerlingen en aanstaande onderwijzers vroeger gewoonlijk al hun kennis der Nederlandsche taal putten uit de Spraakkunst
van Mulder, later ook uit die van Kuyper, d. i. uit een dun deeltje
postf. of uit de kleine uitgave van B r i 11, een werkje, dat nog veel kleiner was. Ik beoordeel die boeken niet, ik spreek thans alleen over 't dikker worden der boeken. En nog daarlatende , dat de thans meest gebruikte boeken over de verschilleude wetenschappen omvangrijker zijn dan
voor 2,i jaar , bepaal ik mij thans alleen bij het feit , dat de handboeken
der Nederlandsche taal, niet alleen veel dikker zijn dan vroeger (de eenige
groote Spraakkunst was die van Brill , op de scholen kwam die niet en
zeer weinig onderwijzers bestudeerden die) , maar ook , dat ze bijna bij
eiken druk dikker werden. Bijv.
C o s ij n, Syntaxis, 3e, 4e, 5e druk 161, 168, 168 bladz.
Etymologie , 4e, 5e, 6e druk 14e, 144, 141 bladz. en de laatste
uitg. dr. Te Winkel 176 bladz.
V a n H e 1 t e n, Kleine Spraakk., le stukje 3e, 4e druk 105, 198 bladz.
D e G r o o t, Spraakk. , 3e, 4e, 6e, 7e druk 239, 242, 544, 248 bladz.
Spraakleer, 3e, 4e druk 368, 396 bladz.
,,
V a n D a 1 e , Spraakk, , 3e, 4e druk 159, 160 bladz.
Alleen de Spraakk. van J. B. G r o o t e r s heeft 2e en 3e druk 128 bladz.
en T e r w e y bracht zijne Spraakk. le druk 228 in 2e druk op 171 en 3e
op 171 bladz.
Men ziet, er is geen reden om te schrijven: „Over het algemeen is het
tegendeel waar."
Maar ik wil dit punt daarlaten , ook dat doet niet zooveel ter zake en
maakte dien omhaal in H. N. S. niet noodig.
2
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niet geheel opgehouden, maar is in de laatste 20 jaar sterk verminderd. En waar de kinderen der lagere school nu nog een enkele
maal een te dik boek hehben , heeft men gewoonlijk te doen metdat afnemende gebrek.
De verg. examens zijn gaandeweg verbeterd en zullen zeker wel
meer verbeterd worden , al is het ook , dat aanmerkingen daartoe
het hunne zullen moeten bijdragen. Maar men misbruikt die aanmerkingen , als men er de gevolgtrekking uit maakt , dat we zijn
achteruitgegaan in dat opzicht.
Gemiddeld zijn de examenopgaven van nu veel beter dan die van
voor 20 jaren en heilig bij die uit de vorige eeuw.
Verder zegt de heer De Beer , dat het niet op taalregels aankomt , maar op kunnen lezen , en begaat daarbij den flater van te
beweren, dat wie goed heeft leeren lezen , ook andere boeken dan
romans weinig behoeft te bestudeeren , maar ze eenvoudig kan lezen.
Hij spreekt daarbij van landmeetkunde. 2 ) „ Wie veel studeeren moet,
kan blijkbaar- niet lezen ," zegt de heer De Beer.
Nu is onze ervaring , vooral op Amsterdamsche scholen opgedaan,
dat de leerlingen , zelfs die der armen- en tusschenscholen , eenige
ongunstige omstandigheden in aanmerking genomen , goed hebben
leeren lezen. We bedoelen niet juist sierlik hardop lezen, maar
het begrijpen van 't gelezene, het kennen van de beteekenis der
woorden en uitdrukkingen , ook waar ze overdrachtelijk worden gebezigd. Waar eer tegen gezondigd wordt , het zijn sommige spelregels , zooals de ongerijmde 3 ) dt bij enkele vormen van het werkwoord, bij e en ee, o en oo of ij en ei.
Het schijnt , dat men over 't algemeen nog meer waarde hecht
aan 't begrijpen van 't gelezene dan aan spelregels, die niet gemist
kunnen worden. En wij meenen , dat men zoodoende wat het zwaarste
is , ook het zwaarste laat wegen. 4)
Doch waar men in den regel niet aan doet, dat zijn taalregels,
1) Is daarom wat 't Ned. aangaat, alles goed ? Men zie de boven aangehaalde stukken en raadplege de examenopgaven in de schoolbladen.
2) Zeer onjuist voorgesteld. Ik heb eenvoudig eene uitspraak van Benjamin Franklin aangehaald.
$) Nu moest ik spreken van „buiten de bevoegdheid van den schrijver."
ik hecht niet veel aan spelling , maar zou deze qualificatie „ongerijmd"
wel eens door den schr. willen hooren verdedigen.
4 ) De 1. S. hebben blijkbaar model-leerlingen en model-onderwijzers ; op
de H. B. komen we niet altijd tot die conclusie : als de leerlingen komen,
kunnen ze veelal niet met oordeel lezen en er zijn er helaas, die 't eerst
na jaren leeren; sommigen wellicht nooit.
Als „een boek bestudeeren" inderdaad h e e 1 i e t s a n d e r s is, dan „een
boek met oordeel lezen", dan zijn er zeker nog al veel , die lezen kunnen.
Maar waarom verwijten de lui, die anti-kritiek schrijven den criticus dan
altijd, dat hij „niet lezen" kan?

Noord en Zuid, 10e Jaargang.
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die niet onmisbaar zijn voor het zuiver schrijven. Voor zoover het
zuiver schrijven langs meer praktischen weg kan geleerd worden,
laat men de taalregels ter zijde. Zonder taalregel schrijft de leerling eener lagere school : de boomen zijn groot , en niet de boomen
zin groote.

Nu zijn de eischen , die wij billijk achten bij een toelatingsexamen,
en die de heer De Beer ook schijnt te stellen , door hem bij zijn
eigen examen ten eenenmale uit het oog verloren.
En juist op den uitslag van dat examen beroept hij zich om zijn
ongunstig oordeel te staven.
Hij zegt nl. het volgende:
„Bij de examens van dit jaar examineerden we 52 adspiranten
en bij deze allen was er maar éen , die de klinkers kon opnoemen;
't was er een , die 't vorig jaar niet geslaagd was , toen hij die
vraag ook had gehad , en die zich nu, voor hij naar 't examen
ging , eerst daarnaar had geïnformeerd. De meesten konden 't verschil tusschen sterke en zwakke vervoeging niet opgeven, evenmin
als 't verschil tusschen sterke en zwakke verbuiging. Bijna niemand
kon den genitief der persoonlijke voornaamwoorden opgeven , ze
noemen altijd mijns , zijns , enz. De verwantschapte medeklinkers
kenden de meesten niet en hoewel ze de scherpe, in de woorden
't kofschip bijeenvonden , kwam de vraag : „welke is de voorlaatste ?"
geregeld ten antwoord: sch. ! Wanneer de adjectiva niet verbogen
worden , was hun onbekend :, maar de verbuiging van het adj. goed
konden ze evenmin opgeven. Op de vraag : » Welk woord is goed
in : „Hij is goed ," luidde het antwoord terecht : „een bij voegelij k
naamwoord ," maar datzelfde antwoord kwam op de vraag : „Welk
woord is goed in : „Hij schrijft goed." Welk verschil is er tusschen
den nominatief van den Sen pers. van het pers. voornaamw. in het
Enkelvoud en het Meervoud ? Geen antwoord. Waarom is kunnen
onregelmatig ? Geen antwoord."
Nu komt het ons voor, dat de meeste der hier genoemde vragen
niet alleen in strijd zijn met het beginsel , dat de heer De Beer
zelf vooropstelt, maar ook op zich zelf moeten verworpen worden.
Zoo wordt de Ned. taal op de lagere school niet onderwezen. Bijna
al de hier genoemde onderwerpen zijn goed voor de middelbare
school en niet voor de lagere. ' )
„Waarom is kunnen onregelmatig ? Geen antwoord.
'j Zoo goed als op de lagere school bij het onderwijs in kennis der
natuur de uiterlijke vorm en de eigenschappen der voorwerpen worden
onderscheiden , kan aldaar gezorgd worden , dat de leerlingen de imperfecta speelde en viel van elkaar leeren onderscheiden, of leeren zien, dat
bij schip , schepen en stad, steden de vocaal wel verandert en bij talg, takleen niet. Wat daarvan de „oorzaak" is, behoeven zij op de H. B. ook
niet te leeren,
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Had het achterwege blijven van een antwoord den examinator
maar tot nadenken gebracht , dan was hij vermoedelijk zelf tot de
conclusie gekomen , dat zijn vraag niet deugde. 1)
Het schriftelijk werk , door den heer De Beer opgegeven , was
evenmin geschikt als zijn mondelinge vragen. 2 )
Het verschijnsel, dat iemand, die een slecht examen afneemt, die
van de jongens van 12 en 13 jaar doode voor hen onverteerbare
kennis eischt , over het gemis van die kennis de groote trom roert
en er een ongunstig oordeel over ons lager onderwijs op baseert, is
gelukkig zeldzaam. 8 ) Het is daarom niet te vreezen, dat de mannen
van het lager onderwijs zich door die dwaze exameneischen van een
enkel leeraar van het rechte spoor zullen laten brengen. Maar in
het belang van de jeugd komt het ons gewenscht voor, dat er aan
die manier van examineeren een einde komt. En het geneesmiddel
ligt voor de hand. Verleden jaar is beslist , dat er meer eenheid
zou komen in de toelatingsexamens voor de h.b.scholen te Amsterdam. Dit heeft voor een groot deel doel getroffen. Bij de driejarige
cursussen heeft men na onderling overleg , gelijke , billijke eischee
gesteld. Aan den vijfjarigen cursus heeft men verkozen een eigen
weg te bewandelen en is men voor Ned. een geheel verkeerden weg
ingeslagen. 4 )
Voor de Commissie van Toezicht eene schoone taak om te zorgen,
dat die eenheid zich een volgenden keer ook uitstrekke over den
vijfjarigen cursus , waar dan de doode kennis der Ned. taal , het
onderspit zal delven voor de levende kennis, die men op de scholen
met 3j. cursus als eisch heeft gesteld.
Nu de aanmerkingen van den heer De Beer hoofdzakelijk hun
grond vonden in de door hem verkeerd afgenomen examens , 5 ) doet
het er weinig toe , dat hij de schuld der beweerde slechte resultaten
van het lager onderwijs toeschrijft aan de manier, waarop de aktenexamens voor het lager ond. worden afgenomen. Wat hij van die
examens zelf zegt is verder even - onjuist als wat hij van het ond.
in Ned. op de lagere school zegt. 6)
1) Men zie de aanteekening hierop beneden.
2) Welk schriftelijk werk gaf ik op en wat was daarbij ongeschikt!
't Is als sprak 't orakel van Delphi.
3) Weer een valsche voorstelling. Niet naar den afloop van het hier in
een valsch daglicht geplaatst examen heb ik het onderwijs in het Nederlandsch beoordeeld, maar na eene ervaring van vele jaren, waarin o. a.
negen jaar lang uit alle oorden des lands vragen over Ned, aan Noord en
Zuid werden ingezonden : waarin aanstaande hoofdonderwijzers en hoofdonderwijzeressen mij over de studie en de examens spraken enz.
4) De schr. verwijt mij, dat ik zaken beoordeel , die ik niet van nabij
ken, Wat weet schr. van de examens aan den vijfjarigen cursus anders
dan bij geruchte?
5) Dit is niet waar. Zie onder.
6) Waar is het bewijs ?

^v^
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Een goed opstel van den heer Kuypers dat onderwerp rakende,
en waarin een wezenlijke fout werd aangewezen , is dan ook in een
der organen van den heer De Beer afgekeurd door hem. t )
Dat de bezwaren van den heer De Beer geen redelijken grond
hebben , blijkt ook uit het feit , dat hij de schoolboeken in 't alg.
afkeurt, maar de werkjes van de heeren Den Hertog en Lohr prijst;
en deze juist worden te Amsterdam vrij algemeen gebruikt.
De heer De Beer zegt ten onrechte , dat men in het buitenland
algemeen de Latijnsche grammatikale termen bezigt, 2 ) waaraan hij
ook voor ons land de voorkeur geeft. De nieuwe mogen niet altijd
goed zijn, de Latijnsche zijn evenmin goed. )
Beter zou het ons toeschijnen , de kwestie der termen niet of
grondiger te bespreken. In dit geval zou men niet de termen van
twee of drie schrijvers opeen moeten stapelen, maar het stelsel van
ieder afzonderlijk moeten bespreken , om na te gaan of -bv. hun
namen voor de tijden der werkwoorden even ongerijmd zijn als
de Latijnsche met een „meer dan volmaakten" tijd en andere zotheden. 4
)

1) Den sierlijken stijl van dezen zin daarlatende , halen we hier even
aan , wat we dan eigenlijk schreven (Portefeuille 8e jaarg. No. 23 van 4
Sept. 1886) :
School en Studie 9 bevat o. a. het 3e vervolg van Huygens' Dagwerck overgezet in hedendaagsch proza, door J. B. M e e r k e r k.
We achten die overzetting hier en daar tamelijk vrij ; zonder groote
uitvoerigheid (die echter alles bederven zou) is de juiste zin dikwijls
niet weer te geven.
Als er hier en daar geklaagd wordt over de wijze, waarop hier te
lande de moedertaal wordt onderwezen, dan is de oorzaak niet ver
te zoeken als men in een tijdschrift voor onderwijzers als dit lezen
kan : „niet het weten , maar het vinden en stellen is het doel. Denk
„verkeerd zelfs, als ge in de taal maar leert denken , leert wikken
en wegen , - leert vergelijken en toetsen , ziedaar de leus. Niet wat
» in boeken steekt, brengt den onderwijzer tot zijn doel, alleen door
,nadenken kan hij zich een overtuiging vormen."
De schrijver meent dus, dat de onderwijzer niet behoeft te weten
of hij goed „gewikt , gewogen, vergeleken en getoetst" heeft en ook
niet of er een redelijke grond is voor zijne „overtuiging" (! ! !).
Tot zoover de Portefeuille.
Heb ik hierin iets miszegd ? De schr. verklaart even stellig als sierlijk,
dat deze regelen van mij zijn , dat is toevallig zoo , maar ik verklaar even
stellig , dat schr, dat niet kan weten: de voorteekening van 't stukje is D)
en dat teeken behoort evenals enkele andere niet aan een persoon, D
komt ook bij „Muziek" voor, eene rubriek , waarvoor ik nooit een enkele
letter schrijf.
2) Waar blijft 't bewijs ? Heeft men in de meest gebruikte gewone schoolboeken in Duitschland, Engeland of Frankrijk inderdaad niet de bedoelde
termen, dan moest schr. de meest algemeen gebruikte boeken in die landen
opnoemen, waarin vertalingen van die termen gebruikt worden.
3) Waar is 't bewijs, dat de nieuwe beter zijn?
4) Al dooddoende vergeet de schr. die mij alleen citeert als hij me noo-
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De heer De Beer wil hervormen en zegt daarbij:
Van waar de hervorming moet uitgaan?
„Ziedaar een andere vraag!
„De schrijvers der boeken zijn tevens de onderwijzers en de
examinatoren en als deskundigen" hebben zij alleen stem in het
kapittel."
Zou men niet zeggen , dat er in iedere provincie een schrijver
van een Ned. spraakkunst zit , die tevens permanent als examinator
fungeert!
De waarheid is , dat de onderwijzers bij hun studie hoofdzakelijk
óf de spraakkunst van Terwey óf die van De Groot gebruiken. En
er wordt jaarlijks in iedere provincie door 1, 2 of 4 personen geexamineerd voor Ned. Bij de examens voor de hoofdakte zijn het
dikwijls weer andere mannen. 1 )
En de heer De Beer zou waarschijnlijk op de vraag of de heeren
Terwey en De Groot als zij nu en dan examineeren voor Ned. het
niet goed doen , volmondig antwoorden , dat zij het uitstekend doen
of dat hij den heer De Groot nooit heeft hooren examineeren.
Den heer De Beer schijnt het onbekend te zijn , dat bij de examens
voor de hulpakte de schoolopzieners en niet de deskundigen beslissen. 2)
dig heeft om mij aan te vallen , dat ik in eener mijner organen" zooals
hij zegt, nl. in Noord en Zuid bijna jaarlijks en wel zeer breedvoerig heb
aangetoond, waarom ik de voorkeur geef aan de onvertaalde termen. Men
beweert wel eens, dat 't jammer zou zijn, dat de leerlingen die namen
niet begrepen ! Begrijpen ze dan wél , waarom een paard paard heet en
een koe koe ? Wil hij 't woord moeder vervangen door (voedsel)uitdeelster
of (kinder)vormster; of dochter door melkster, omdat de woorden moeder
en dochter anders door de leerlingen niet begrepen worden?
1) De beide bedoelde spraakkunsten, schr. zegt het terecht, zijn de eenige
omvangrijke , die gebruikt worden en hij die zich voor een examen voorbereidt onderzoekt eerst welke spraakkunst bestudeerd moet worden (zie
later een artikel uit Vooruit) die spraakkunsten geven den maatstaf, waarnaar de onderwijzers zich richten; schr. zal dat wel niet durven tegenspreken. De onderwijzers, die naar deze werken hunne studie inrichten,
schrijven hunne boekjes ook in dien geest en zullen denkelijk toch ook
wel in dien geest onderwijzen.
2) We zouden kunnen besluiten, den schr. volkomen te vergeven, wat
hij onwaars en leelijks van ons gezegd heeft, waar hij zulk een doorslaand
bewijs van onnoozele onbevangenheid geeft : ,,de schoolopzieners en niet
de deskundigen beslissen " Inderdaad!
De koning benoemt , de minister benoemt , de commissaris des konings
benoemt enz. enz. meestal in den zin van ,keurt de benoeming goed."
De gemeenteraad henoemt .... hulponderwijzers volkomen waar, naar de
letter , maar van de 100 maal zeker 90 of meer malen , nadat het „hoofd"
benoemd heeft. En wat zou de schr. wel zeggen als hij als „deskundige"
adviseerde ,,toelaten" en de schoolopziener adviseerde ,,afwijzen" ? Hij
moet wel weten , dat zoo iets wel eens gebeurd is en wat er dan verder
geschiedt.
y
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Andere verwijten zijn evenzeer als de hier bedoelde geheel in
strijd met onze ervaring. 1)
Goed lezen en goed schrijven zijn zeker nuttige zaken , maar
goed waarnemen en goed denken zijn niet minder nuttig. 2 )

De strafoefening door den schrijver van het vorig artikel op mij
beproefd , kwam hem blijkbaar nog niet voldoende voor en op 24
Sept. bevatte I. N. S. alweer een artikel:

gat Q)OSJ ï 4O moedertaa .
Het is misschien de moeite waart , nog enkele zinsneden uit het
stuk van den heer De Beer aan te halen , om te doen zien , dat
het door ons aangehaalde niet op zichzelf staat.
„De toelatings-examens aan de Hoogere Burgerschool met vijfjarigen cursus te Amsterdam werden , ook wat het Nederlandsch
„betreft, de laatste negen jaar mede door mij afgenomen ; ik was
„steeds beurtelings examimator en bijzitter ; de ervaring daar opengedaan , pleit niet voor het doeltreffende van het onderwijs in de
„moedertaal. Op die examens werd steeds gelet op den eisch der
„wet, die van de H. B. vordert de vorming van ontwikkelde jon„geliecden , en er werd dus meer onderzocht of de adspiranten begrepen,
„wat ze geleerd hadden , dan of ze inderdaad veel geleerd hadden
„of veel taalregels konden opzeggen." (Bi. 319).
Nu blijkt uit hetgeen we de vorige week aanhaalden , dat de
heer De Beer volgens zijn eigen meedeeling hoofdzakelijk 3 j taalregels
heeft gevraagd en nog wel taalregels , die door vele hoofden van
scholen tot de voor de lagere school overbodige worden gerekend. 4 )
De eischen aan het middelbaar onderwijs zelf gesteld worden door
den heer De Beer in dezelfde zinsnede tot eischen voor de toelatingsexamens gemaakt. 5 )
Op bl. 320 lezen we : De onderwijzers der adspiranten zijn
„evenwel maar in geringe mate schuld van deze treurige resultaten;
,

') Dixi ! Jammer, dat er alweer geen bewijs bij is.
2) Valsche beweringen bestrijden is nuttig, maar ze op hoogen toon
schamper tegenspreken zonder bewijs , is onedel en heeft geen waarde.
3) Volstrekt niet. Er is verklaring gevraagd van taalvormen en naar
aanleiding daarvan naar den regel, dien men daaruit kan afleiden.
4) Lang niet door alle. De aspiranten komen van scholen van m. u. 1.
o. en hebben een volledigen cursus doorloopen, voor menig ander eindigt
daarmede de schooltijd, Is 't te veel , dat zij eenige grammaticale kennis
hebben opgedaan ? Hoe hebben ze dan Fransch kunnen leeren , als ze
niet met oordeel eenvoudige taalvormen kunnen onderscheiden ?
6 ) Niet naar den omvang, maar naar den geest en de strekking echter.
Wat is daar tegen?
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„de hoofdschuldigen zijn de examinatoren , die van de aanstaande
„hoofd- en hulponderwijzers doode wetenschap vragen , in plaats van
„degelijke kennis , het zijn de mannen , die boeken schrijven , waarr uit niemand zijn moedertaal kan leeren spreken , schrijven en ver„staan , het zijn de mannen , die Nederlandsch hebben geleerd uit
„eene spraakkunst in plaats van uit de werken onzer beste schrijvers,
„mannen die niet lezen , die geen vreemde talen verstaan , die geen
„bibliotheek hebben. De negen jaargangen van ons tijdschrift leggen
„een treurig getuigenis af voor de waarheid van dit beweren."
Deze beschuldiging is zeker zwaar en zoo algemeen mogelijk.
Maar is ze waar ?
Wij hebben dikwijls examens bijgewoond , en meer dan eens scheen
het ons minder goed toe; maar altijd bestond dat examen grootendeels uit het maken van een opstel en het onderzoek naar het
begrijpen van 't gelezene. Taalregels vormden in ieder geval een
zeer klein deel van 't geëischte. Is dat nu „doode wetenschap"
vragen ? De ervaring van den heer De Beer is zeker niet ruimer
dan de onze , en we wonen beide in Holland.
Ook in de aangehaalde zinsnede laat de heer De Beer het weer
ten onrechte voorkomen alsof de meeste examinatoren voor Ned.
boeken daarover hadden geschreven. En van die boeken wordt gezegd , dat men er zijn moedertaal niet uit kan leeren verstaan,
spreken en schrijven. Maar de heer De Beer toont zelf op andere
plaatsen te weten , dat men dit alles niet moet leeren , niet kan
leeren uit boeken over taalkennis. ' )
Waartoe nu zoo'n onmogelijke eisch gesteld ? Waartoe gezegd,
dit aan zulk een eisch niet wordt voldaan door boeken , die niet
eens bestaan.
En dan wordt van de examinatoren voor Ned. gezegd , dat ze
niet lezen, dat ze geen vreemde talen kennen, enz. enz.
Nu zijn ongeveer de helft van de examinatoren voor Ned. leeraren bij het Middelbaar onderwijs. In de inspectie van den heer
Verheyen wordt geregeld voor bijna alle vakken door leeraren geëxamineerd. 2)
Te Amsterdam waar de heer De Beer woont en waar hij dus de
examens het best kan bijwonen , wordt in den laatsten tijd veelal
geëxamineerd door de heeren Terwey, Heeris en Den Hertog. Wij
houden ons overtuigd , dat elk dier drie heeren, die we persoonlijk

Wat zijn dat?
De schr. spreekt geregeld weer over wat anders dan er staat; er is
beweerd, dat er door de meeste onderwijzers meer tijd gebruikt wordt,
om „zinsverband" en klassificaties te bestudeeren , dan goede romans,
tooneelstukken of gedichten te lezen en dat dit nadeelig werkt op het onderwijs in de moedertaal. Is dat zoo of is dat zoo niet ?
1)

Z)
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kennen, van Nederlandsch meer heeft gelezen dan de heer De Beer. ' )
Alle drie bezitten de akte voor Midd. ond. en alle drie beoefenen
hun vak met liefde, z) zonder hun krachten zoozeer te versnipperen
als de heer De Beer. 3 )
Nogmaals : de toestand is niet volmaakt , maar de aanmerkingen
van den heer De Beer raken kant nog wal. 4)
Hetgeen De Beer zegt zou bevestigd worden door de negen jaargangen van een zijner Tijdschriften. Misschien vindt de lezer dit
niet duidelijk. Ons schijnt :het toe, dat al weer zeer weinig examinatoren hebben geschreven in dat Tijdschrift. 5 )
Nu en dan wordt ook examenwerk meegedeeld , maar dat is dan
gewoonlijk een stuk uit een Ned, schrijver , dat ter verklaring is
opgegeven. Nu de heer De Beer Potgieter geschikt acht voor dit
doel , kan hij dat werk over 't algemeen niet af keuren , als hij
eenigszins consequent wil zijn. 6)
In elk geval blijkt uit die examenopgaven volstrekt niet , dat de
examinatoren niet lezen of geen vreemde talen kennen.
„Achtereenvolgens hebben Van Schreven, Dr. Van Wieringen
„Borski, Prof. Roorda, Van Dale, nieuwe folteringen uitgevonden
„voor hen, die Nederlandsch willen verstaan, de cogitative jussief
„van Van Wieringen Borski was indertijd spreekwoordelijk."
De genoemde werken behooren met uitzondering van Van Dale
1 ) „ Van Nederlandsch" is dat grammatica of bellettrie ? Het is best
mogelijk , maar waarop berust de „overtuiging" van „wij" ? Trouwens » de
onderwijzer kan zich alleen door nadenken eene overtuiging vormen" zei
de heer Kuypers en dat mocht ik niet tegenspreken. De schr. heeft dus
zeker eene overtuiging door nadenken verkregen ; 't bewijs dat die juist
is , mag denkelijk wel ontbreken,.
1) De HH. mogen tevreden zijn met dit bewijs van vlijt en goed gedrag hun van hooger hand uitgereikt.
3) Hoe zwak de argumentatie is , blijkt vooral uit dergelijke uitvallen.
Hoe kent schr. mijne „krachten" en hoe weet hij , hoe ik ze gebruik ? Met
evenveel recht zou men kunnen beweren : „Een man , die zooveel boeken
,schrijft, zooveel vergaderingen bijwoont , zooveel examineert , een week,,blad redigeert en nog vele andere bezigheden heeft , kan onmogelijk op
» de hoogte van zijn vak blijven !" Maar die bewering zou even moeielijk
bewezen kunnen worden, als deze hoogst onbehoorlijke uitval van den schr.
4) En dat zou hier bewezen zijn ?
a) Deze sierlijke (!) slotzin maakt toelichting noodzakelijk.
Voor Noord en Zuid heb ik naar eene matige berekening 2000 vragen te
beantwoorden gehad van kweekelingen, hulp- en hoofdonderwijzers, leeraren
aan normaalsch. enz. , pakketten copy ter plaatsing ontvangen en gelijk
men op de omslagen der afl. kan nazien van allerlei studeerende onderwijzers antwoorden op vragen ontvangen. En als men nu naar de vragen,
die gedaan en naar de antwoorden en de stukken, die ter plaatsing ingezonden worden , de wijze van studie niet kan beoordeelen, dan moeten de
inzenders al zeer zonderling met dit studievak omspringen.
c) Waar heb ik zoo iets beweerd ? Er zijn goede en slechte examenopgaven , daarover is genoeg in Noord en Zuid geschreven.
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alle tot het verleden, 1 ) en op de examens worden in den regel geen ingewikkelde zinnen volgens een of ander systeem ter ontleding gegeven. a)
De heer Do Beer schrijft aan het slot:
„Heine beweert , dat de Romeinen nooit tijd gehad hadden om de
wereld te veroveren als ze eerst nog de Latijnsche onregelmatige
werkwoorden hadden moeten leeren , en mij komt het voor dat de
Nederlanders uit de dagen van Frederik Hendrik nooit zoo kloek,
zoo degelijk, zoo geleerd en zoo zelfstandig waren geweest , als ze
als kinderen gefröbelt hadden met nuffige vouwseltjes en erwtenstokjes, als knapen hadden gezinsontleed en als jongelingen zich
hadden verdiept in allerlei hypothetische beschouwingen over mineralogisehe verschijnselen en „culturgeschichtliche" mogelijkheden."
„Waarlijk , bij een nieuwen druk van de Camera Obscura kan
aan het hoofdstuk „Kinderrampen" een belangrijk stuk worden toegevoegd. Laat ons hopen , dat dit onnoodig worde."
Deze geheele zinsnede is zoo tweeslachtig mogelijk. De aanhaling
van Heine is goed in den mond van hem , die vindt, dat iemand
zijn tijd nuttiger kan besteden dan met het leeren van Latijn ; maar
de heer de Beer behoort, blijkens hetgeen hij bij andere gelegenheden heeft gezegd, niet tot dezulken. 3
Als het verkeerd is, dat de jongens „gezinsontleed" hebben , dan
moet men de zinsontleding afschaffen , dan dient men te zeggen,
dat het overbodig is , de kinderen een voorwerp te leeren onderscheiden van een bepaling en van een onderwerp.
Maar dat meent de heer De Beer ook niet. 4
)

)

1) Het tegendeel heb ik niet beweerd ; maar deze regels vormen den
aanvang van een periode, waarvan de schr. 't slot weglaat. Van Dale wordt
nog gebruikt; ik noemde de anderen als zijne voorgangers. Is daar iets tegen ?
2) Of 't "ontleden" of anders moet heeten is mij onverschillig, als op
't examen geen belangrijke plaats wordt ingeruimd aan de leer van den
volzin met al die verschillende soorten van zinnen, waarom staat daarover dan zooveel in de meest gebruikte Spraakkunsten ?
3) Kan of wil de schr. niet lezen? Heine veroordeelt de methode van
Latijn-leeren in zijn tijd , gelijk ik een en ander bij het onderwijs in den
onzen,— Mr. V o s m a e r heeft dien volzin wel begrepen, (hoewel hij verklaart
van onze hedendaagsche zinsverbanden en taalkundige onderscheidingen
niets te begrijpen) en dien met ingenomenheid in de Spectator overgenomen.
4) Waartoe dan die tirade? 'k Heb duidelijk gezegd, dat ik ontleding
heel noodzakelijk vind, maar daartoe behoeft men niet zooveel soorten
van zinnen en zinsdeelen te onderscheiden. Een volzin als : Hij is alles
behalve wijs is zoo eenvoudig en duidelijk , dat ik dien niet zou ontleden.
Roorda—Wieringhen Borski (bl. 62) maakt er van:
1. Hij onderw. als subject.
2. is
hoofdw. van 't gez,
3. alles behalve wijs zamengevat prédicatief compl. van hoedanigheid van
2, met afzondering van een bijz,ndere hoedanigheid
van de algemeene , door alles beteekend.
Dkt achtte men in W. B.'s tijd hoogst noodzakelijk.
-
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„Hypothetische beschouwingen over mineralogische verschijnselen"
worden op de lagere school niet onderwezen en op de kweekscholen
voor onderwijzers zeker ook niet. Het komt ons voor, dat de heer
De Beer hier op een terrein is gekomen, dat hem vreemd is. 1 ) Op
de hoogere burgerscholen wordt mineralogie onderwezen, maar zeer
weinig en zoover we weten praktisch, niet bespiegelend. Zelfs bij
de aktenexamens voor middelbaar onderwijs, die we meermalen bijwoonden als lid der examencommissie, worden geen theoretische
bespiegelingen geëischt.
Ik geloof daarom , dat de heer De Beer zich niet ongerust behoeft te maken over de theoretische bespiegelingen, maar mag onderstellen, dat zijn collega's de mineralogie even goed onderwijzen
als hij zelf vreemde talen.
Ook het vouwen op de Fröbelscholen en de erwtenstokjes had de
heer De Beer niet mogen noemen. Om een afkeurend oordeel . uit
te spreken over het bewaarschoolonderwijs , dat de meest vooruitstrevende mannen als het beste beschouwen, moet men zich daarvan
eerst op de hoogte stellen. 2 ) Het heeft den heer De Beer stellig aan
den noodigen tijd ontbroken om dat te doen. s )
Is het onderwijs in geschiedenis te bespiegelend P De heer De
Beer zegt het , maar algemeen is men het er over eens , dat het
onderwijs in gesch. in vele gevallen te dor is. 3 *)
Op een andere plaats beroept de heer De Beer zich op het gezonde verstand van leekèn om het taalonderwijs te verbeteren.
Nu is het altijd moeilijk te oordeelen over een zaak , die men
niet kent, 4 ) en de ouders zijn geneigd te verlangen, dat hun kinderen
op dezelfde wijze zullen onderwezen worden als zij onderwezen zijn. )
De vorige week wezen we er op , hoe ze er op uit zijn , het eerste
rekenonderwijs te vervroegen en te bederven. Zoo zijn ze er ook
op uit, aan de onderwijzers, zelfs aan de bewaarschoolonderwijzeressen onredelijke eischen te stellen ten aanzien van het eerste
leesonderwijs. Bij ervaring weten we , dat ook bekwame kooplieden, advokaten, geneesheeren, geestelijken" slechte raadslieden zijn
ten opzichte van het eerste leesonderwijs. Ten aanzien van het taalonHad ik in '56 dien omhaal :bestreden , dan had men ook kunnen antwoorden : zeg dan maar dat gij niets van ontleden wilt weten!
1) Er is in zekeren zin veel voorkomendheid in dit artikel; maar wat ons
voorkomt, is nog niet altijd waar.
2) 3) Argumenten of bewijzen ontbreken , maar een lid der examencommissie" moet op zijn woord geloofd worden.
3*) Er was sprake van Culturgeschichte
niet van historie in den gewonen zin des woords.
4) Brevet d' invention voor den schr.
5) Wat te bewijzen is. llTelonderwezen ouders, wetenschappelijk gevormde
mannen --- dezulken heb ik op 't oog -- verlangen, dat hun kinderen
boeken gebruiken, die zij zelf als volwassenen begrijpen kunnen.
,
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derwijs hebben we in dat opzicht geen ervaring opgedaan, maar we
zien niet in, waarom ze over rekenonderwijs en leesonderwjjs in den
regel slecht zouden oordeelen en over taalonderwijs in den regel goed.
De heer De Beer zegt, dat onze professoren in het Ned. meerendeels geen goed examen in Ned. zouden doen voor de hoofdakte
of de hulpakte. Hij laat dat cursief drukken en meent dus dat
het een veelbeteekenend feit is. 1 )
Laten we den toestand vergelijken met dien ten aanzien van
rekenen. Wij houden ons, overtuigd , dat de professoren in de wiskunde in den regel een slecht examen voor rekenen zouden doen,
zooals dat voor hulp- en hoofdonderwijzers wordt afgenomen. Hoe
men het een of ander aanschouwelijk kan maken voor kinderen
van 7 of 8 jaar, zouden ze natuurlijk in den regel niet weten en
de examinator zou aan een dergelijke vraag ongetwijfeld en te recht
veel gewicht hechten. Sommigen zouden eenvoudig moeten zeggen,
dat ze in jaren aan de gewone, elementaire rekenkunde niets gedaan hebben.
Maar dat alles , wat o. i. volkomen in den haak is , kan geen
reden zijn om te zeggen , dat de examens voor rekenkunde bij het.
lager onderwijs niet deugen.
Op een dergelijke wijze is het ook met het onderwijs in de moedertaal gelegen. De meeste hoogleeraren in de Ned. taal zouden
zeker, als ze in de lagere school werden gezet, slecht onderwijs in
de moedertaal geven.
Men heeft er ook Beets wel bijgehaald en gezegd, dat die geen
voldoend cijfer zou behalen voor Ned. op een onderwijzers-examen.
Wij gelooven het gaarne en durven er bijvoegen, dat een groot
financier (van beroep) in den regel slecht rekenonderwijs zal geven
aan kinderen van 8 jaar. Aan een onderwijzer stelt men andere
eischen dan aan een schrijver. 2)
Ene aanmerking , die in het stuk van den heer De Beer voorkomt , kan op haar plaats zijn. Hij deelt mee, dat op tal van"
lagere scholen te Amsterdam door jongens van 11 of 12 jaar de
groote spraakkunst van Terwey wordt gebruikt, en dat keurt hij
af. We onderstellen nl. dat de heer De Beer op dit punt zijn inlichtingen uit goede bron heeft. 3 ) Het aantal dergelijke scholen kan
') Dat is 't ook zeker. Men zie 't artikel in 't D. v. N. van 10 Nov. dat
hieronder volgt.
_) Daarvan is niets gezegd. De professoren zouden niet kunnen geexamineerd worden in „de leer van den volzin" of in de soortverdeeling
der woorden (de methodiek van het onderwijs is nergens genoemd), omdat ze lang niet alles , wat De Groot en Terwey er van zeggen , weten en
't ook niet willen weten ; zoo min als ik.
3 ) Toen dit geschreven werd , wist de schr. reeds zeer lang en uit mijn
eigen mond , hoe zich dat heeft toegedragen. Bij 't verslag der Vergadering
kwam hij er evenwel nog eens op terug.
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echter niet groot zijn. Op de openbare lagere scholen voorjongens
te Amsterdam mag die uitvoerige spraakkunst niet gebruikt worden.
Op eenige bijzondere scholen , die we kennen , wordt ze niet gebruikt. Overdrijving dus alweer, zoo niet erger. ' )
Alle andere aanmerkingen achten we onjuist. 2
)

J. VERSLUIJS.

Blijkbaar achtte de - vorige Schr. de zaak niet voldoende toegelicht, althans van meer bevoegde hand bevatte H. N. S. van 8 Oct.
het volgende stuk , dat met groote zorgvuldigheid de punten een
voor een behandelt en niet beweert zonder te betoogen.

De

agal Van ac-10 heer, T. . de zeer

De heer De Beer schrijft in zijn meer besproken artikel in De
.Amsterdammer:
De toelatingsexamens aan de Hoogere Burgerschool met vijfjarigen cursus werden , wat het Nederlandsch betreft , de laatste
negen jaar mede door mij afgenomen ; ik was steeds beurtelings
examinator en bijzitter; de ervaring daar opgedaan, pleit niet voor
het doeltreffende van het onderwijs in de moedertaal. 3 ) Op die
examens werd steeds gelet op den eisch der wet, die van de H. B.
vordert de vorming van ontwikkelde jongelieden", en er werd dus
meer. onderzocht of de adspiranten begrepen, wat ze geleerd hadden,
dan of ze inderdaad veel geleerd hadden of veel taalregels konden
opzeggen. 8)
Bij de examens van dit jaar examineerden we 52 adspiranten en
bij deze allen was er maar één, die de klinkers kon opnoemen;
't was er een , die 't vorig jaar niet geslaagd was , toen hij die
vraag ook had gehad , en die zich nu , voor hij naar 't examen
ging, eerst daarnaar had geïnformeerd. De meesten konden 't verschil tusschen sterke en zwakke vervoeging niet opgeven, evenmin
als 't verschil tusschen sterke en zwakke verbuiging. Bijna niemand
kon den genitief der persoonlijke voornaamwoorden opgeven , ze
noemden altijd mijns , zins enz. De verwantschapte medeklinkers
kenden de meesten niet en hoewel ze de scherpe in de woorden
't kofschip bijeenvonden , kwam op de vraag : welke is de voorlaatste ?" geregeld ten antwoord : sch ! Wanneer de adjectiva niet
verbogen worden, was hun onbekend, maar de verbuiging van het
adj. goed konden ze evenminopgeven. Op de vraag : „Welk woord
is goed in : Hij is goed", luidde het antwoord terecht: „een bij voe1) Dit punt heeft men al zeer breedvoerig behandeld (zie onder) ; dit
feit was niet hoofdzaak , maar wel de richting waarin ons taalonderwijs
d. B.
wordt gestuurd. Maar daarover zwijgt men.
d. B.
2) Scripsit !
L.
3 ) Wij cursiveeren hier.
,
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gelijk naamwoord", maar datzelfde antwoord kwam op de vraag:
Welk woord is goed in : „Hij schrijft goed." Welk verschil is er
tusschen den nominatief van den 3e pers. van het pers. voornaamw.
in het Enkelvoud en in het Meervoud ? Geen antwoord. Waarom
is kunnen onregelmatig ? Geen antwoord.
De mannen van het vak zullen toestemmen, dat een en ander niet
pleit voor de degelijkheid van het onderw Us in de moedertaal, 1
en ze zullen tevens moeten erkennen , dat op dergelijke gronden
door de leeraren in vreemde talen moeielijk kan worden voortgebouwd.
De bovenstaande vragen moeten dus volgens den heer De Beer
een geschikt criterium aanbieden, om te beoordeelen of jongelui
van 12-14 jaar , wat de Nederlandsche taal aangaat, met vrucht
de lagere school doorloopen hebben 2 ) Waar nu uit het niet of slecht
beantwoorden dezer vragen een veroordeelend vonnis wordt geveld
over het doeltreffende van het taalonderwijs op de lagere school,
komt het in de allereerste plaats er op aan, dat deze vragen zelve
„doeltreffend" zijn. Wij wenschen dit te onderzoeken. Beknoptheidshalve zullen we sommige vragen bijeenvoegen en de volgorde
wijzigen. Aan de zaak zelve verandert dit niets.
)

Wanneer worden de adjectiva niet verbogen ?
De heer D. B. gebruikt de namen adjectiva, nominatief en genitief.
Wij vertrouwen, dat deze termen, welke den leerlingen der lagere
school onbekend zijn, op het examen niet gebruikt zijn maar dat
er gesproken is van bijvoegl. naamw. enz. 8)
Deze vraag heeft nu volgens den heer De Beer ten doel niet
naar doode taalwetenschap te vragen, die men kan napraten, maar
naar „het eenvoudigste en noodzakelijkste voor de praktijk." Noodzakelijk is het dus volgens hem, dat een leerling weet, dat een
bijvoeg. naamw. onverbogen blijft, als het met zin of een ander
werkw. het naamwoordelijk gezegde vormt , dat men niet moet
schrijven goudenen ring, niet linkere hand, niet Meppelere kluiten,
enz. en dat op een examen deze gevallen netjes achter elkander
worden opgenoemd I ') Wij zien niet in, dat deze kennis eenig nut
heeft. De leerling wordt op die wijze op fouten gewezen, die hij
niet maakt. Wie de taalregels uit een of andere „Beknopte Spraak1) Wij cursiveeren hier. L.
2) Natuurlijk in verband met andere vragen en met het oog op de wijze,
waarop we trachten een antwoord te krijgen, gelijk ik vroeger in eene
d. B.
noot aantoonde.
3 ) Dat is gebeurd. Soms ook werd den leerling vrijheid gegeven , den
Franschen naam te noemen : ieder die Fransch geleerd heeft weet , welke
tijd met Ind. Prés. bedoeld wordt. Van ieder , die Nederlandsch geleerd
heeft, kan men aangaande enkele benamingen niet hetzelfde zeggen. d. B.
") Dit is nooit verlangd. Die opsommingen vraag ik op de H. B. voor
de B,
't Hoogd. niet en ik zou ze zelf niet kunnen opdreunen.
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kunst", ook al is het er een uit de oude doos, heeft van buiten
geleerd — en de heer D. B. keurt dit terecht af — zal de verschillende gevallen, waarin het bij v. naamw. onverbogen. blijft, als
van een leien dakje opnoemen, terwijl een ander, die werkelijk goed
taalonderwijs genoten heeft , 'het antwoord kan schuldig blijven.
Het onbeantwoord laten van deze vraag pleit dus niet tegen het
taalonderwijs op de lagere school, maar eerder er voor; het bewijst,
dat de tijd van het van buiten leeren van nuttelooze taalregels
voorbij is.
De verbuiging * van een of ander adjectief mag daarentegen wel
van de leerlingen gevorderd worden ; deze kennis is noodig voor
het zuiver schrijven.
„Bijna n i e m a n d kon den genitief der persoonlijke voornaamwoorden opgeven; ze noemen altijd m ij n s, z ij n s enz. De heer
D. B. cursiveert dit niemand, alsof het hier alweder iets zeer een-

voudigs, de allernoodzakelijkste; kennis betrof. Ook zou een onkundige er uit opmaken, dat mijns en zijns geen genitiefvormen zijn.
De zaak is, dat de 2e naamv. der persoonlijke voornaamw. zelden
voorkomt en dan meest altijd in den vrouwelijken vorm mijner
enz. als : Ontferm u mijner, twee onzer; slechts in enkele uitdrukkingen komt de mannelijke vorm voor: Dit is zijns onwaardig;
in de gewone spreek- en schrijftaal bezigt men die vormen bijna
niet ; men zegt : Ontferm u over mij, twee van ons, enz. Nu kan
het zeker geen kwaad, waar de leerling dergelijke uitdrukkingen
ontmoet, hem op dien 2en naamval te wijzen, maar de heer D. B.
zal de eerste zijn om toe te stemmen, dat het kennen of niet kennen dezer weinig voorkomende vormen alweder geen geschikte maatstaf is ter beoordeeling van iemands taalkundige kennis. Tot het
„noodzakelijke , werkelijk nuttige en noodige" kan het zeker niet
gerekend worden en toch dit alleen moet volgens den heer De Beer
op de school toegelaten worden. I )
De meesten konden 't verschil tusschen sterke en zwakk e
vervoeging niet opgeven, evenmin als 't verschil tusschen s t e r k e
en zwakke verbuiging.

Het verschil tusschen sterke en zwakke vervoeging moeten de
leerlingen weten ter wille van den onvolt. verf. tijd en 't verleden
deelw. Maar met 't verschil tusschen sterke en zwakke verbuiging
is 't geheel anders. Die geheele onderscheiding komt hierop neer,
dat enkele zelfst. naamw. in den 2en naamval n of en aannemen.
Het is onnoodig , ter wille dezer enkele z.n.w. de leerlingen met
een nieuwe onderscheiding te plagen, te meer daar aan de termen
sterke en zwakke verbuiging voor hen geen redelijke zin te hechten
') Men zou dus de pronomina ook op de school voor m. u. 1. o. in
't geheel niet behandelen ?
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is. Daarom behoeft de zaak zelve hun niet onbekend te zijn. Waar
over den 2en naamvalsvorm gesproken wordt , zijn vragen als:
Nemen alle mannel. zelfst. naamw. in den 2en naamv. een s aan?
Kunt ge den `?en naamv. van graat in een zin brengen, niet ongepast?
Door de terminologie op den voorgrond te plaatsen , heeft de
examinator zijn doel gemist.')
Hetzelfde geldt van den sterken en zwakken vorm der bijv.
naamw. 't Is alweer doode kennis aanbrengen — waartegen de
heer De Beer heet te strijden — den leerlingen de gevallen, waarin
die sterke vorm gebruikt wordt, te leeren, al zal men wijzen op
het verschil tusschen: een groot man en een groote man, tusschen
min oud huis en mijn oude huis.
Waarom is kunnen onregelmatig ? Ook deze vraag achten we
minder gelukkig. Zijn de termen regelmatige en onregelmatige
werkw. noodig in de lagere school ? Voor het zuiver schrijven niet;
vormen als mocht , bracht leert men door 't gebruik. „Onregelmatige werkw. (Terwey § 283) zijn gewoonlijk sterke of zwakke
werkw., welke in een of ander opzicht zich niet houden aan de
regels der vervoeging van die werkw." Maar volgens deze definitie

behooren niet alleen de bekende 17 werkw. tot deze categorie, maar
ook zien, staan, bakken, enz. Zeer voorzichtig voegt Terwey er
dan ook bij : Ze zijn de volgende, waarbij men natuurlijk zou kunnen voegen alle vroeger behandelde werkw., die eenige afwijking
vertoonen. 2)
Let wel: men zou het kunnen doen, maar niemand doet het. ")
De redenen nu , waarom men van de onregelmatige werkw. slechts
een beperkt getal met den stempel van onregelmatig voorziet , lig.
gen buiten de sfeer der lagere school , mogen niet gerekend worden
tot de „eenvoudigste, billijkste eischen der praktijk (D. B.) Daar
mag men niet spreken van „werkes. met verschoven verl. tijd;" enz.
Er is dus veel voor en er is niets tegen de termen regelmatige en
Nu acht
onregelmatige werkw. voor de 1. s. te doen vervallen.
')

') Dit is niet geschied ; bijna elke vraag werd vooraf door een voorbeeld
d. B.
of door meer duidelijk gemaakt.
s) Opmerkelijk is het , hoe weinig overeenstemming er bestaat, waar
het geldt, welke ww. , tot de onregelm. behooren. Terwey telt er in zijn
Beknopte Spraakkunst 17; in zijn uitgebreider werk rekent hij er leggen en
zeggen bij. V. Helten noemt in § 43 zijner Kleine Spraakkunst er 16 op,
maar in zijn Werkwoord komen er staan en gaan bij. De Groot eindelijk
brengt het getal op 21, maar er konen, zien, staan, gaan bijnemende • laat
L.
hij leggen en zeggen weg.
$) Volgens V. Helten behooren dan ook w. w. als wegen en zweren hier
L.
toe , daar deze van de andere werkw. dier zelfde klasse afwijken.
4 ) Men dient het onderscheid in 't oog te houden tusschen het taalonderwijs in de lagere school en dat, 't welk aan de inrichting van M. 0.,
aan kweek- cn normaalscholen gegeven wordt. Veel wat daar zeer op zijn
plaats is, behoort in de 1, s. niet thuis, 'Lf
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ik het nuttig, den leerling op die afwijkingen als : hij wil, ik mocht,
h placht, enz. te wij zen, maar verder behoeft men voor de praktijk niet te gaan. Voor den leerling is bij kunnen het gemis van
de t in den 3en pers. tegenw. t. een even groote onregelmatigheid,
als het verschil in klinker in het enkele. en meerv. van dien tijd
(ik kan is even regelmatig of onregelmatig als hij kan) of als het
deeles. gekund.')
Slechts éen van de aspiranten kon de klinkers opnoemen en wel
een , die het vorig jaar afgewezen, toen ook die vraag gehad had.
De examinator scheen aan die vraag veel waarde te hechten. 2 ) Nu
mogen de leerlingen der 1. s. de klinkers dan ook wel kennen.
Reeds in het le of 2e schooljaar leeren zij de klinkers en medeklinkers onderscheiden en niemand zal verder een klinker voor een
medeklinker aanzien of omgekeerd. Verder is het een kleine moeite
hun de 12 enkelvoudige klinkers plus de 12 tweeklanken (Terwey
§ 329) in zekere volgorde te leeren opnoemen , of hun die paar
dozijn woorden in te pompen," om met den heer De Beer te spreken, — maar veel waarde is daaraan toch niet te hechten. 't Is
louter geheugenwerk, en allerminst is zulk een geheugenoefening,
al mag die niet verwaarloosd worden , geschikt om te beoordeelen,
of de leerling goed ontwikkelend taalonderwijs heeft genoten. —
De eerwan tschap te medeklinkers moet de leerling kunnen onder-

scheiden. Ze zin zoo weinige, dat het een zaak van een paar minuten is ze te leeren opnoemen.

Welk verschil is er tusschen den nominatief van den 3en persoon
van het persoonlijk voornaamw. in het enkely. en in het meervoud.
Deze vraag vinden we minder duidelijk. Ten eerste is het een
ongewone vorm te spreken van den 3en pers. van het persoonl.
voornaamw., in plaats van ::het pers. voornaamw. van den 3en pers.
Ten andere is de bedoeling van de vraag voor kinderen niet doorzichtig genoeg. Uit het onbeantwoord laten mag niet afgeleid worden, dat de aspiranten de pers. voorn.w. niet kenden.
Evenmin is op de vraag : Welke is de voorlaatste scherpe medeklinker in „'t kofschip" het noemen van s c h , een bewijs , dat ze
de scherpe medeklinkers niet kenden. 't Antwoord was fout , omdat de sch. m, t, k, f , 8 ch , p zijn en de sch uit s en ch bestaat. De kinderen hebben echter reeds in de eerste klasse de sch
als één letterklank geleerd. Bij het schrijven van rui-schen enz.
') Meer werd ook hier gevraagd. De heer Ij o h r behandelt de zaak
ernstig en zonder boos opzet, hij komt dan ook tot eene geheel andere
conclusie. Over ,,werkw. met verschoven verl. tijd" wordt wèl eens gevraagd , aan adspiranten voor de 3e of 4e klasse, Vragen , die hier aangeteekend zijn, waren echter niet alle voor de aanst. leerlingen der eerste
klasse !
') Volstrekt niet. Naar de tweeklanken is zelfs niet eens gevraagd.
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wordt sch weder als één medeklinker beschouwd en bij het noemen
van den slotmedeklinker van den stam van wasschen , blusschen enz.
luidt het sch, en niet ch. De fout om sch bij de scherpe medeklinkers op te noemen , is dus zoo groot niet. Had de examinator
verder gevraagd de sch. medekl. op te noemen en tot antwoord
bekomen : t, k, f, sch, p, dan had hij recht tot klagen gehad ; niet
echter , als 't antwoord geluid had : t, k, f, s, ch, sch, p. ' )
Goed als bijwoord en als bijv. naamw. dienen de leerlingen te
kunnen onderscheiden ; ook voor de praktijk is dit noodig, om
dagelijks en dagelvksch niet te verwarren.
Summa summarum blijkt het dus , dat van de 11 vragen er
slechts 3 voldoen aan de eischen door den heer De Beer zelf gesteld , t. w. „het noodzakelijke , werkelijk nuttige en noodige voor
de praktijk ," geen „doode wetenschap", geen „dorre" taalregels!
„Als moeders en vaders getreurd hebben over den ongelukkigen
afloop" (D. B.) van dergelijke examens , ligt de schuld niet aan de
1. s. Reeds het feit, dat de examinator op tal van vragen geen
antwoord ontving, had hem er toe moeten brengen, zijn vragen
anders in te richten ; op die wijze worden de examens werkelijk
Kinderrampen. 2
Wij beweren niet , dat ons taalonderwijs goed is , maar wil de
heer T. H. de Beer op " grond zijner negenjarige ervaring medespreken , dan dient hij betere argumenten te berde te brengen, dan
de resultaten van zulk een examen. „Nu zou het voldoende geweest zijn , dat de jongens bewezen , dat ze verstonden , wat ze
lazen en dat ze op dictée of in een eenvoudig opstelletje , hoofdzakelijk den inhoud van een gelezen stuk navertellende, geen al te
grove fouten maakten (ingelascht in den herdruk van De Beers
opstel in Noord en Zuid) .... Dit zou dan ook voldoende geweest
zijn. Had de heer D. B. zich maar aan dien eisch gehouden!
Is de heer De Beer „innig overtuigd van de noodzakelijkheid eener
hervorming van het taalonderwijs , zal het aan de eenvoudigste billijkste eischen der praktijk beantwoorden", moge dan bij de toelatingsexamens aan de H. B. S. met vijfjarigen cursus , als ze voor
de tiende maal door hem worden afgenomen, blijken, dat die innige
overtuiging ook vrucht heeft gedragen !"
J. LOHR.
_.. ...........................
)

1 ) We zijn 't vrijwel eens; dit is geschied, maar de ch
werd steeds
overgeslagen, zelfs als 't woord op 't bord geschreven stond.
1 ) De heer L o h r, die blijkbaar zonder boosheid' de zaak bespreekt,
zal wel toegeven , dat 't getal 3 der goede vragen wel *met eenige te vermeerderen zal zijn, als de wijze van examineeren in aanmerking wordt
genomen.
De toon van de laatste periode klinkt zoo geheel anders dan het
voorgaande, dat we geneigd zijn te gelooven, dat die jonger is dan
de rest,
D. B.
.

Noord en Zuid , 10e Jaargang.
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H. Ni S. bleef aan 't hameren. Aan mij zelven was plaatsruimte
voor een artikel geweigerd , een artikel van een ander werd ook
geweigerd. Het verscheen daarop in het D. v. N. en H. N. S. van
15 Oct. gewaagt er van op de bekende wijze : een paar zinnen
worden handig voor den dag gehaald , een paar hatelijkheden er
bij geschreven en daarmede uit.
Het bedoelde artikeltje luidt als volgt:

g oois het nors ïn de Moede
rmaa
De Amsterdammer van 3 tot 4 Oct. bevat over dit onderwerp
een vrij uitvoerig opstel, dat eerst aan dit blad was aangeboden,
maar dat we hebben geweigerd. Dat de logika van den schrijver
(Fr. te Utrecht) niet beter is dan die van den heer De, Beer , moge
uit een paar staaltjes blijken.
„De schrijver ontgeeft den heer De Beer de bewering , dat de
boeken dikker zijn geworden en zegt dat over het algemeen het
tegendeel waar is. Nu wensch ik den geachten criticus gevraagd
te hebben , wat dat beteekent , als hun aantal bij weeromstuit vervierdubbeld is ? Voor vijfentwintig jaren las men , om slechts één
voorbeeld te noemen , T. élémaque, een dik boek voorzeker. En tegenwoordig ? Ieder jaar of semester een ander : dunner , o veel dunner. Ik zwijg van de „dunne" boeken over tien verschillende vakken , die er nog bijgekomen zijn.
Uit dit oogpunt beschouwd , vertoont zich de repliek van den
recensent in een heel , heel zwak lamplicht."
Nu heeft de heer De Beer gezegd, dat de boeken dikker zijn geworden, en ik heb het tegendeel beweerd. ') De heer Fr. antwoordt
daar nu feitelijk op : ze zijn wel dunner geworden , maar gij hebt
toch ongelijk en de heer De Beer gelijk, want het aantal der boeken
is grooter geworden.
Ik - heb getracht den schrijver onder 't oog te brengen , dat zulk
een wijze van redeneeren niet aangaat, maar, blijkens de plaatsing
van zijn stuk in een . ander blad , te vergeefs. 2)
Nog iets. De heer Fr. baseert zich op den uitslag der aktenexamens , om het onderwijs op de lagere school af te keuren. Hij
onderstelt dus dat die examens een goeden maatstaf vormen , dat ze
goed worden afgenomen. Maar de heer De Beer heeft ook die
examens ten eenenmale afgekeurd. Toch doet de heer Fr. alsof hij
het volkomen met den heer De Beer eens is.
Ten onrechte gelijk ik boven met cijfers aantoonde. de B.
Hoe jammer dat die gemoedelijke vaderlijke zorg zoo slecht gewaardeerd is. In dezen tijd van malaise is 't vooral jammer , dat de brief
waarin dat geschiedde niet tot verhooging der feestvreugde publiek gemaakt is. 't Was een allervermakelijkst stukje ! D. D,
1)

Z)
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Ik heb den schrijver gemeld, dat ik een uitvoerig stuk in dien
trant niet plaatsen kan en dat de heer De Beer , als hij in een paar
zijner organen 1 ) een stuk plaatst , in een daarvan of in beide kan
antwoorden, als zijn denkbeelden in een ander orgaan worden bestreden.

Tot de zaken , die de heer Fr. aanvoert ter verdediging van den
heer De Beer , behoort ook het volgende.
„Men zie o. a. welke plaats de zinsontleding nog steeds in onze
„taalboeken inneemt. Ik geloof dat onze (voortreffelijke) Terwey er
„bijna de helft van zijn leerboek aan wijdt."
De heer Terwey heeft daarin en in een andere opmerking aanleiding gevonden het volgende te antwoorden in de Amsterdammer
van 7 Oct.

Aan de Redactie van het Dagblad „de Amsterdammer".

Vergun mij een paar opmerkingen naar aanleiding van het artikel
„A nticritiek" in uw nummer van Zaterdagavond. Ik wensch mij
niet te mengen in den strijd over de resultaten van het taalonderwijs in de lagere school: onze onderwijzers zijn mans genoeg, om
hun onderricht te verdedigen tegen de beschuldigingen, die er in
den laatsten tijd tegen zijn ingebracht en die mijns inziens zoo
weinig blijken dragen, dat zij steunen op een grondig en onbevooroordeeld onderzoek..
Slechts een enkel woord wenschte ik in het midden te brengen,
allereerst om uwe lezers , die niet op de hoogte zijn van de zaken,
in het ingezonden stuk aangeroerd , te doen zien , dat de schrijver
daarvan zich almede niet onderscheidt door die nauwkeurigheid,
welke het hanteeren der pen, naar het zeggen van Bacon , pleegt
te kweeken. Ik lees toch in dit stuk , dat mijne Nederlandsche
Spraakkunst, naar de heer Fr. gelooft voor ongeveer de helft is
gewijd aan de leer van den volzin. Had nu de schrijver slechts
even de moeite genomen , het boek in te zien , dan zou hij aanstonds bemerkt hebben , dat het bedoelde hoofdstuk, wèl geteld,
niet meer dan 38 pag. beslaat , terwijl de geheele spraakkunst 170
blz. bevat. Alzoo in plaats van de helft iets minder nog dan een
vierde van het geheel. Waarbij nog in aanmerking moet genomen
') Die „organen" van den heer de Beer schijnen de Redactie van H. N. S.
machtig te hinderen. Inderdaad, 't is gemakkelijker met minder georganiseerde wezens om te gaan.
Als iemand niet ziet, niet hoort en vooral niet spreekt „als 't pas geeft''
zou een ander hem kunnen wegpraten , misschien wegkijken 1
de B,
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worden, dat een zeer groot deel dier 38 pag. wordt ingenomen door
tal van voorbeelden uit onze beste prozaschrijvers en dichters.
Op zich zelf beschouwd nu beteekent deze onjuistheid niet veel.
Maar de schrijver neemt daaruit aanleiding , om vragenderwijs de
meening te opperen , dat de schrijvers onzer spraakkunsten zulk een
groot deel hunner boeken aan „de leer van den volzin" wijden,
omdat zij weten , dat de zinsontleding „in blakende gunst verkeert."
Daarentegen meen ik , dat een woord van protest niet achterwege
mag blijven. Hoe nu ? Wanneer iemand zich zet tot het schrijven
van een wetenschappelijk leerboek , dan zou hij zich niet afvragen:
hoe moet ik mijn werk inrichten, om de beoefening van het vak,
waarover ik schrijf, zoo mogelijk een schrede vooruit te brengen;
neen , hij zou met de liefhebberijen der aanstaande gebruikers te
rade gaan , om , als een vervaardiger van modeartikelen , zooveel
mogelijk koopers te lokken. ? Waarlijk , wie zijne zaak op zulke
gronden tracht te verdedigen en dan daarvoor nog gebruik maakt
van eene tastbare onjuistheid , deed beter te zwijgen.
Intusschen nu mijn naam een paar malen in uw blad is genoemd
in verband met de zoogenaamde zinsontleding , zij het mij geoorloofd, met enkele woorden mijn gevoelen daarover te zeggen. Men
kan zich bij het onderwijs in de spraakkunst tweeërlei doel voor
oogen stellen. Het eerste is eenvoudig, de leerlingen in staat te
stellen hunne moedertaal zuiver te schrijven. Dit behoort hoofdzaak
te zijn op de lagere school. Daar brenge men slechts zooveel grammaticale begrippen aan , als noodig zijn , om de leerlingen te behoeden voor het machinaal toepassen van onbegrepen of halfbegrepen regels. Voor leerlingen van 15 à 16 jaar en ouder daarentegen -- en alleen voor dezulken heb ik mijne spraakkunst geschreven -- is eene degelijke behandeling der grammatica allereerst
een uitstekend middel , om :het oordeel te scherpen en het verstand
te ontwikkelen: het onderwijs daarin wordt dan voornamelijk gegeven om de. vormende waarde , die het bezit , en de beschouwing
van den volzin en zijne deelen kan hierbij niet worden gemist. Zij
leert immers de verschillende betrekkingen kennen , waarin de ge-vormde gedachten tot elkander ' staan en de wijze, waarop dat verband in de taal wordt uitgedrukt. Wie nu gewoon is , nauwkeurig
te denken en zich juist uit te drukken , zal telkens zijne gedachten
in haren samenhang nagaan en de verbinding daarvan wel overwegen. Hij doet dus feitelijk datgene , waartoe de beschouwing
van den volzin in eene Spraakkunst tracht op te wekken. De benamingen , bij dit deel der grammatica in gebruik , zijn slechts hulpmiddelen, evenals alle technische termen, om kort te zeggen , wat
anders een langen omhaal van woorden zou noodig maken. Deze
termen hebben den laatsten tijd nog al eens aanstoot gegeven , doch
gouder reden. In bijna alle Nederlandsche spraakkunsten zijn ze,
-

,

-
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op luttel uitzonderingen na , dezelfde, die door prof. Brill en door
wijlen dr. L. A. te Winkel voor tientallen van jaren reeds in gebruik zijn gebracht. De nieuwigheden , in dezen door Roorda verkondigd , hebben slechts een kortstondig bestaan gehad. Maar om
die namen is 't den verstandigen gebruiker eener Spraakkunst niet
te doen. De betrekkingen tusschen de gedachten , in den zin uitgedrukt , met hare velerlei nuancen , daarop tracht hij de aandacht
zijner leerlingen te vestigen. En hij doet dit , niet om hun geheugen te kwellen , maar om te maken , dat ze zich den aard dier
betrekkingen helder bewust worden en tevens om hen de kracht te
leeren kennen der verschillende verbindingsmiddelen , waarover onze
taal beschikt. Daartoe laat hij hen geen lijstjes van voegwoorden
enz. van buiten leeren , maar hij geeft hun die verbindingswoorden
in volzinnen , laat hen zelf voorbeelden zoeken van het gebruik
daarvan en doet hen opmerken, hoe eene kleine wijziging in de
keuze der verbindingswoorden onmiddellijk eene verandering in de
beteekenis van den zin tengevolge heeft. Zoo opgevat , wordt de
beschouwing van den volzin en zijne deelen aan den eenen kant
eene aanleiding tot logisch denken , aan den anderen kant een middel
om den leerling zijne gedachten juist te leeren uitdrukken. En in
dien zin schaar ik mij gaarne onder „de voorstanders der zinsontleding."
Met beleefden dank voor de plaatsing,
T. TERWEY.

Twaalf man met het geweer in den arm waren ter executie van
H o f e r gecommandeerd, maar toen de Sandwirt na al die schoten
nog niet dood was , kwam er een korporaal, die een einde aan de
marteling maakte.
H. N. S. gaf dan ook op 22 Oct. zoo iets van een genadestoot
aan den ongelukkigen misdadiger, die aan feilbaarheid eener methode
van openbaar onderwijs durfde gelooven. Het bleek echter maar
een stootje te zijn. Het artikeltje luidt:

T 5,a- 05,dcPw 5,
Naar aanleiding der jongste besprekingen over het taalonderwijs
op onze lagere scholen zendt men ons van welwillende zijde het
programma van het toelatingsexamen voor de h.b.s. met vijfjarigen
cursus te Rotterdam. Dit programma is vastgesteld door de Commissie , van het openbaar onderwijs aldaar ) , en deze commissie is
1 ) Dus is het goed; want eene Commissie weet natuurlijk alles en is onfeilbaar en beslist alleen over wat ze zelf onderzoekt en kent.
o. B.
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vooraf ook met verschillende hoofden van scholen in overleg getreden. ' )
Van Ned. taal omvat dat programma de volgende matige eischen:
Op een natuurlijken tooi lezen ; zich draaglijk mondeling en
schriftelijk uitdrukken; bedrevenheid in het verbuigen en vervoegen
(onvolm, verl. tijd, verleden deelwoord, verleden deelwoord als bij
voeglijk naamwoord gebezigd.) : bekendheid met de voornaamste geslachtsregels en met de vocaalspelling, voor zoover zij zonder behulp der vreemde talen kan geleerd worden; ontleding van den
enkelvoudigen volzin , vooral met het oog op de naamvallen : eenig
begrip van hoofd- en bijzin."

Nu is 't eigenaardige van 't geval , dat het programma, waarnaar wij examineeren nog minder bevat , niets van geslachtsregels
of „eenig begrip van hoofd- en bijzin"; daarnaar is voor de le kl.,
zoover ik weet, nooit gevraagd.
Het programma luidt:
„Bekendheid met de rededeelen en hunne vormveranderingen. Eenvoudige zinsontleding , zuiver schrijven naar aanleiding van eene
niet te moeilijke dicteé. Goed lezen van eenvoudige stukken in
proza , waaruit blijkt , dat het gelezene wordt begrepen."

Wat en hoe er gevraagd wordt over verbuiging en vervoeging
is natuurlijk uit die zending „van welwillende zijde" niet optemaken. De vragen door ons gedaan , gaan ook in geen enkel opzicht de eischen van een dezer beide programma's te boven.
Zooveel is zeker, dat uit de programma's blijkt , dat men het
eens is over de vraag, of bij 't examen ook naar de verbuiging van
voornaamwoorden en bijvoegelijke naamwoorden mag gevraagd worden , zoowel als naar de vervoeging der sterke en zwakke werkwoorden.
.-(» ordt vervolgd).
Amsterdam.

TACo

H. DE BEER.

Z) Dus dubbel goed. Niemand weet natuurlijk , hoe zulk in overleg
treden" gebeurt.
D. D.
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In het Rapport der Conimissie komen o.a. deze regels voor:
„Verwarring van het onderwerp met het voorwerp , zelfs in hoogst
eenvoudige zinnen, (bijv. Een ieder gunde Hendrik zijn bruid;
Hendrik onderwerp, bruid lidend voorwerp, een ieder belanghebbend voorwerp) behoorde niet tot de zeldzaamheden.
Dit verdient nadere toelichting ; de zin is zoo inderdaad goed
ontleed , maar de examinator wenschte den zin in de meest voorkomende beteelenis opgenomen te zien.
De zin kan hgd. luiden:
Ein jeder gönnte Heinrich seine Braut
Einem jeden gönnte Heinrich seine Braut
Ein jeder gönnte Heinrich dessen Braut
Einero jeden gönnte Heinrich dessen Braut.
Maar de bedoeling zal (overeenkomstig den wensch des examinators) wel gewoonlijk zijn: Een ieder gund' aan Hendrik zijne
(diens) bruid.
In het Verslag der bespreking van de werkjes van d e n H e r to g
en L o h r door den Heer C. v a n R i e t lezen we:
Het is af te keuren het grammatisch taalonderwijs aan het leesboek vast te knoopen. Die meening heeft eene heele geschiedenis.
Reeds in 1823 liet Jacotot een boek verschijnen : de Moedertaal
vastgeknoopt aan het leesboek. Dit denkbeeld werd later uitgewerkt
o. a. door Kellner , O tto , Kehr , maar alle drie z ij n langzamerhand
tot eene andere meening gekomen. De methode is in Duitschland
gevallen.
We veroorloven ons daarbij de opmerking , dat naast K e 11 n e r,
0 t t o en K e h r . (het werk van laatstgenoemde werd in den len
jaargang van dit Tijdschrift van hoofdstuk tot hoofdstuk behandeld)
behoort genoemd te worden : W u r s t , wiens Praktische Sprachdenklehre reeds in 1885 den 62en druk beleefde. K e 11 n e r's
Practischer Lehrgang had het in 1886 eerst tot een 14n druk gebracht.

V E R B E T E R I N G.
De Spraakkunst van De Groot 6e druk , (zie bl. 64 in de noot) ,
besloeg 244 bladz.
Op bl. 310 van den vorigen jaargang wordt verkeerdelijk ei een
klinker genoemd , 't is inderdaad een tweeklank.
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a10 Aaton
Gelijk de heer F r a n k e n duidelijk aantoonde , is 't eene ziekte
geworden , over Germanismen te bazelen. Het is zonderling , dat
de strijd tegen Germanismen het hevigst wordt gevoerd door hen,
die nooit grondige studie van het Duitsch gemaakt hebben en die
daarom elke uitdrukking, die hun vreemd voorkomt en die ze toevallig weten, dat ook in 't Duitsch bestaat, verwerpelijk achten.
Het hgd. heeft Tisch — tafel ; het eng. dish = schotel ; is 't nu
aftekeuren, dat het H. Avondmaal genoemd wordt de disch des
.theeren. Vgl. Ev. Gez. 107 van v. d. B o s e h:
'k Heb aan 's Heilands disch gezeten,

of Ev. Gez. 108 van Van Alphen:
Wij hebben zaam aan Jezus disch gezeten,

of heeft het Nederlandsch ook een woord disch ?
De germanophoben zijn in staat het laatste te ontkennen.
Hoeveel woorden gebruikt om te betoogen (niet te bewijzen) dat
smukken geen Nederlandsch woord is. En waarom .9 Niemand zou
't raden , als 't hem niet gezegd was : „ Omdat er een hgd. ww.
schmucken bestaat!"
Wel hebben we een adj. opgesmukt waarvan ook nog onopgesmukt , wel komt het woord smucken bij K i 1. voor , zoodat we
weten, dat het in 1599 nog als Nederlandsch woord in gebruik
was , maar dat weten zij niet , die zoo ij verig op de germanisten
jacht gaan. De waarheid is , dat het later in onbruik raakte , gelijk
blijkt uit M e y e r' s Woordenschat waarin verklaard wordt , dat
het in 1777 tot de verouderde woorden behoorde. Bewijst dit, dat
't woord niet meer in gebruik kan of zal komen ?
M e y e r geeft immers onder de verouderde woorden ook op het
woord spaakerigh, spaakigh, dat heden ten dage weer druk gebruikt
wordt, en sneuvelen, waarvan wel weinigen zullen vermoed hebben,
dat het eene eeuw geleden niet gebruikt werd , het ww. wielen is,
dank zij de velocipéde , opweg om weer in gebruik te komen.
De slotsom is dus:
In 1599 gebruikte men in onze landstreken de woorden smucken,
wielen, spaakerigh, en sneuvelen.
In 1777 waren deze woorden niet meer (algemeen) in gebruik.
In 1886 is sneuvelen algemeen in gebruik.
spakerig is hier en daar in gebruik.
wielen is op weg om in gebruik te komen (vgl. snelwieler naast
wielrijder) met welke bewijzen kan men aantoonen , dat smukken
ook niet te eeniger tijd weder in gebruik genomen zal worden?
Hetzelfde geldt van zoogenaamd ontaalkundig gevormde woorden.
-

89
1. Hoe vaak leest of hoort men nog niet „een ontvankelijk gemoed" ! Van Dale waarschuwt reeds voor die beteekenis van dat
adjectief. Immers : Gebruikelijk = wat gebruikt kan worden?
Kan 't gemoed dan ontvangen worden ? Of bedoelt men niet met
de gewraakte uitdrukking , dat 't gemoed gemakkelijk indrukken
kan ontvangen ? • Het verschilt maar zoo'n beetje als subject en
object, als actief en passief! — Men schuwe de uitdrukking of
bewijze, dat zij goed is.
1. Het dolste geschreeuw kan een woord , dat in den smaak valt
niet verjagen. Of bediende al eigenlijk den naam van den meester
aanduidt en niet van den knecht, belet niet, dat het in de laatste
beteekenis in gebruik blijft en of ontvankelijk nu taalkundig of niet
taalkundig gevormd is , mag een belangrijk onderzoek van dezen
of genen wettigen, het woord verdrijven zal men niet , omdat het
vrij algemeen in gebruik is genomen en in de bepaalde beteekenis
wordt begrepen.
2. „In den regel" voor „gewoonlijk, enz." is een 'Germanisme.
Zie V. D. Men geloove wijlen dien „geachtere taalkundige" of bewjjze,
dat 't onwaar is.
3. „Onbestemd" voor „onbepaald, onzeker, enz." komt nog te
dikwijls voor, zelfs in een der laatste afl. van N. en Z. Is 't goed
of niet ? Reeds Siegenbeek wees op dit Germanisme. Men bewijze
toch eens, dat ook dit „domme mofferij" van Z. H. G. was.
4. „Hij is een onmogelijke kerel" zegt men van een zonderling.
Men kan zich toch niet onmogelijk maken.
2. 3. 4. Dat in den regel een germanisme is werd in N. en Z.
aangetoond door Mr, C. B a ke; maar de uitdrukking is algemeen in
gebruik en het onwankelbaarst geloof aan Van Dale zal daarin
geen verandering brengen.
Zij , die 't zoo druk over germanismen hebben , zwijgen met
groote eenstemmigheid over gallicismen , anglicismen , latinismen en
andere -ismen, komen die niet bij ons voor ? of zijn alleen de germanismen veroordeeld ?
De groote fout van zeer velen , die zich voor examens voorbereiden is, dat ze de taal uit een schoolboek willen leeren , uit eene
spraakkunst, veelal zelfs zonder woordenboek. Leert de kunstenaar
zijne kunst uit een handboek der aesthetica?
Neen, de musicus hoort de composities der groote meesters in
Keulen, in München, in Berlijn, in Baireuth ; de schilder bezoekt
Rome en Napels en Florence en Berlijn en Dresden en de Louvre
te Parijs en the National Galery te Londen , nadat hij eerst in
Nederland de musea heeft bezocht en de doeken heeft bestudeerd.
En wat doen honderde zoogenaamde beoefenaars der taal?
Lezen zij onze Nederlandsche schrijvers van Hooft tot Vosmaer?
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Zoeken zij door te dringen in den geest der schrijvers en dichters
en kennis te nemen van de wijze, waarop deze hunne gedachten
uitdrukken ? Zochten zij- zichzelven eene spraakkunst saamtestellen
uit de hedendaagsche spreek- en schrijftaal ? Integendeel : ze kochten
een boek dat op den titel de woorden Nederlandsche Spraakkunst
droeg en wel dikker of dunner naarmate het programma voor 't
examen meer of minder vreeswekkend was en men toog aan 't werk
om te zorgen , dat men in den kortst mogelijken tijd antwoord kon
geven op de vragen, die uit dlàt boek worden gedaan.
Daarmede heeft men geen taal bestudeerd, maar een boek van
buiten geleerd.
Zoo komt dan ook wèl de :klacht, dat A. iets gezegd heeft, wat
B. tegenspreekt, zoo wordt wel met veel ophef verteld, dat X. eene
uitdrukking heeft gebruikt, die veroordeeld wordt in de spraakkunst
van C., maar in al de negen jaar, dat Noord en Zuid verschijnt,
is 't nog niet voorgekomen, dat een van deze aanmerking maakt
op de bewering van eenig spraakkunstschrijver, waarvan de waarheid weersproken wordt door Nederlandsche dichters , geschiedschrijvers of romanschrijvers.
De levende taal is eene uitdrukking, die de meesten niet verstaan,
anders zouden ze zeker de schri' vers lezen teneinde te kunnen nagaan of hun Handboek der Spraakkunst gelijk had of niet.
Door opmerkzaam te lezen zou men tot het besluit komen , dat
onze beste schrijvers het woord onbestemd niet gebruiken, dat het
veel gebruikt wordt door personen , die hoogdravend of overgevoelig
willen schijnen en zelden komt 't woord anders voor dan in de
uitdrukking een onbestemd gevoel (maakte zich van mij meester).
Zoo ook zou men dan opmerken, dat „een onmogelijke kerel"
alleen in de spreektaal in het levendig gesprek wordt gebruikt in
de beteekenis van „een man , met wien men onmogelijk kan omgaan,
zaken kan doen, iets tot stand kan brengen" en derg. terwijl men
van zoo iemand ook getuigt : die man heeft zich in deze of die
zaak onmogelijk gemaakt" d. i. heeft dingen gezegd of gedaan,
waardoor het onmogelijk is , hem weder in diezelfde zaak handelend
te laten optreden.
Nu willen we gaarne aannemen, dat onbestemd geen Nederlandsch
is en dat onmogelijk in dergelijke uitdrukkingen geen zin heeft,
maar het gebruik heeft eene beslissende stem en klagen of brommen
baat niets : het gebruik van onbestemd en onmogelijk in
bovenvermelde beteekenis moge afkeuring verdienen, de woorden
behooren inderdaad, spijt afleiding en spraakkunst ook in dien zin
tot de hedendaagsche -Nederlandsche Spreek- en Schrijftaal.
Zoo behooren landloopers , zakkerollers , oplichters , venters van
aandeelen in een spoorweg naar de Maan en naar Saturnus , zoo
goed als alle handelaars i:n „beginselen," wel degelijk tot onze
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hedendaagsehe maatschappij , al kan men nog niet beweren , dat zij
er een sieraad van uitmaken.

5. Ofschoon 't Woordenboek „onbedingd" niet opgeeft en Prof.
Bril in zijn Spraakl. (t pag. 322) zegt , dat 't woord navolging
van een Hoogduitsch woord schijnt te zijn, waag ik te vragen of
het niet gevormd kan zijn van beding" voorwaarde, dat o.a. leeft
in onder beding van" op de wijze als „gelaarsd, etc.` Het beteekent dan
in „onbedin gde lofspraak."
5. Hgd. unbedingt beteekent inderdaad : zonder voorbehoud van
mhd. dingen gerechtszitting houden , onderhandelen , een verdrag
sluiten, eene overeenkomst aangaan , waarbij de laatste twee beteekenissen gelden in verband met bingan een verdrag sluiten, eene
overeenkomst aangaan en jingjan beslechten, voor de hgd. woorden
dingen en Bedingung heeft het Ned. geen aequivalent en men mag
dus aannemen , dat onbedingd in het Ned. in dien zin ook niet bestaat..
6. Is in 't zand bijten" reeds in N. en Z. besproken ? vroeg
ik eens aan een vriend, die in zijn antwoord als zijne meening te
kennen gaf, dat de uitdrukking ontleend was aan de steekspelen
en later algemeen in de taal was opgenomen voor „sneuvelen, enz."
Het woord „zandruiter" pleitte voor die verklaring. Ook ik dacht
voorheen zoo en weet, dat zij vaak zoo verklaard wordt, ofschoon
dat „bijten" bij eenig nadenken wonderlijk wordt. — „Hi bete
neder int gras Ende viel in enieng hebede". (C aerl ende Eleghast;
zie fragm. in L. Th. Zeegers, Midd. Poëzie pag. 15). In de aant.
t. a. p. vindt men „neerbeten = afstijgen." Men zie over neerbijten" nog Dr. J. Te Winkel, Gramm fig. in 't hoofdst. Epenthesis
(ook in N. en Z. jaarg. VII pag. 157 , op 't woord „peinsteren. ")
Mij dunkt dit woord is de sleutel voor de verklaring der uitdrukking.

onvoorwaardelijk"

.

7. Zij vonden in den duistren dan een pasgeboren wicht"
(Urz. en Val. Van Vlotens Bloeml. pag. 115). V. Dale heeft 't woord
niet; dit woord moet zijn de stam van ean w.w. danen =- afsluiten.
Wie zegt er eens wat meer van?
Bij B o g a e r s, Woordenboek op de Dichtwerken van ilfr. W.
Bi lderd k vinden we i. v.
Dan , z. n.w. (Bij K i 1 i a e n, Denne Antrum. (iaverna. D e
J a g e r , ') bl. 196. Spelonk ; zie ook op 't woord Den) -- „in den
duistren dan." Mengelpoezy II, 124 vs. 3. Nieuwe Mengelingen, II, 191 vs. 6 en bij Den.
Den , z. nw. (spelonk , schuilplaats in veen woud , ook Dan; zie
Bilderdijk's Verkl. Geslachtl. en de Jager, bl. 169).
W i t e n R o o d, II, 19 vs. 2— in 's boschleeuws den." V e r1

) Proeve over den invloed van Bilderdijk's Dichtwerken op onze taal.
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making, 66 vs. 6. Ovidius, 22 vs. 1, en 93vs. 17. Sprokkelingen, 21 vs. 13.. Avondschemering, 99 vs. 13.
Nasprokkeling, 21 vs. 11).
Wij zien dus dat het woord dan tweemaal en het woord den in
dezelfde beteekenis vijfmaal bij B i l d. voorkomt. M e y e r noemt
het n et onder de verouderde woorden ; K i 1 i a e n kent alleen denne
en juffr. C o r 1 e v a Schat der Nederduitsehe Wortelwoorden noemt
het woord niet.
Dr. F r a n c k geeft echter in het glossarium op zijn Mitteln.
Gramm. de verklaring : dan wiiste Gegend , Busch , Versteek, Tierlager , Gefilde , in welke beteekenissen het in M:nd. voorkomt. Nu
is het meer waarschijnlijk, dat Bild. dit woord aan het Eng. ontleend heeft , waar het in allerlei beteekenissen voorkomt zie S k e a t
Etym. dict. i. v.
Bij Bild. t. a. p. staat dan als vertaling van Eng. dell, dat volgens
K 1 u g e met dale afgewisseld met nd. dal overeenkomt, dat oorspronkeli k samenhangende met deelen ook klove of afscheiding beteekent.
In V e r d a m ' s Middeln. Wdbk. vinden we aangaande dan aangetoond, dat het woord bij mnl. schrijvers zeer veel voorkomt en
wel in de beteekenis van „Wouddal , eene weinig bezochte door
bosch omringde plaats, welke zoowel geschikt is voor nachtverblijf
als om van daar uit een vijand te verschalken" en in die van
„Schuilhoek, kluis, hol ; ook leger, nest van wilde dieren ; in 't algemeen eene plaats, waar men niet licht wordt opgemerkt, of waar
men vergeten wordt." Of dit twee beteekenissen van hetzelfde woord
zijn of dat het aanvankelijk twee woorden waren is niet uitgemaakt.
Een ww. danen is ons niet bekend.
-

,

8. Pijnen , pinen was een mnl. werkwoord , dat oorspronkelijk
„moeite doen" beteekende en daarna „arbeiden" en wel uitsluitend
;,zwaren, harden arbeid verrichten." Vandaar, (lat voorheen ,,kaaiwerkers of in 't algemeen arbeiders „pijners, piners, pinres" heetten
en er hier en daar „pijnersgilden" bestonden. — Leeft dit woord
ook in „ongepijnde honing"? Heeft ons subst. „pijn" er in oorsprong ook iets mee te maken ? Kan voor, „in arbeid liggen of
zijn" (— in barensnood verkeeren) vroeger algemeen in gebruik
zijn geweest „in pijn leggen of zijn" ? Ik hoorde wel eens in de
pijn liggen", maar geloof niet hier met een taalkundig fossiel te
doen gehad ' te hebben ; wel , dat 't begrip „pijn hebben" den zin
aldus vormde. -- Ware 't antwoord op mijn vraag bevestigend,
dan was de oorsprong van de hedendaagsche uitdrukking „in arbeid
liggen" verklaard. De heer Oudemans verklaart in een Taalmagazijn, meen ik, ergens 't gebruik.
Ik meende vroeger dat „de pij ne waard zijn" er mee in verband
stond. De heer H. of Prof. Gallée beweert (Ned. Syn. pag. 267)

93
moeite. Dat zal wel zoo zijn. De Wdl. schrijft 't met V , Van
Dale echter met ei. Wat is 't ware?
8. ?
9. Raas .— een kreek , die bij laag water droog loopt." Aldus
Van Dale.
Staat dit woord in verband met Razende Bol"?
9. We zullen daarbij eerder aan razen te denken hebben, met het
oog op het onstuimige water.
10. Wat is vijg zin ? (Mevr. B. T.) Vijg - veeg, dan is 't
overbekend.
10. Misschien wel. Maar hoe is de geheele zin en waar komt die voor?
11. „Boersch rood" (gebruikt door Schimmel in Het Huisgezin van
Baas Van Ommeren) is toch geen goed woord. Hij gebruikt 't voor
de roode gelaatskleur , zooals men soms waarneemt bij boeren en
anderen , die bijna altijd in de lucht zijn, 't beteekent dus meer
dan blos."
11. Er is geen reden, die uitdrukking af te keuren ; duidelijk en
begrijpelijk is zij zeker.
12. Ik heb altijd gedacht dat 't „wagenwijd" was, Schimmel
t. a. p. gebruikt „waag en wijd". Als provincialisme merkte ik aan
„wijdwage of wagen", dat ik o.a. te Noordwijk en in N. H. wel
eens hoorde. 't Eerste heeft ook de Wdl. Wie behandelt dit woord
eens ? — De samenstelling komt uiterlijk overeen met „vuurrood"
en kan toch niet zoo verklaard worden , want een wagen is breed.
Waag, vage, weeg -- zeer smalle scheiding van twee gebouwde
eigendommen, is, hoorde ik in N. H. gangbaar. Daar staan wel de
koeien met den kop naar de weeg" en een gedeelte van den stal
heet er de weeg."
12. Bij 't laatste beginnende merken wij op , dat weeg = wand,
gelik ook wandluis en weegluis in gelijke beteekenis gebruikt worden.
In Overijsel gebruikt men alleen weeg in deze beteekenis. Dit woord
heeft met de bedoelde uitdrukking niets gemeen. V. D a 1 e vindt
in 't woord eenvoudig 't subst. wagen en daar 't alleen in de uitdrukking de deur staat wagenwijd open" voorkomt, is dat ook
natuurlijk daar men wil zeggen zoo wijd , dat er een wagen door
kan. Door verplaatsing van lettergrepen ontstaat er uit : wijdewaag
en wijgewaad.
13. Mr. A. Bogaers gebruikt 't woord „reizermantel". Moeten
wij hem die dichterlijke vrijheid vergeven ? De taal verwerpt 't
woord.
13. Wij ook!
14. Vanwaar komt op de proppen komen" en (wat men ook
wel eens hoort) „op de kneppels komen." 'T zijn beide uitdrukkingen voor op de been komen na een ziekte."
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14. Denkelijk worden hier schertsenderwijs de beenen proppen"
en „kneppels" genoemd ; we betwijfelen of er een taalkundige reden
voor 't gebruik dezer woorden is.

15. Te Haarlem en omstreken gebruikt men als schaatsenrijdersterm 't woord „blokzeilen" voor 't geen men in Rijnland en elders
„beentje over (slaan)" noemt. Toch hoorde ik nooit van „schaatsen
blokken," altijd van „houtjes of houten." — Hierbij zeker te denken
aan blok- en rij schaaf."
15. ?
16. De volgende zinnen of uitdrukkingen zijn ontleend aan Schimmel , Het Huisg. van Baas Van Ommeren:
.) Dergelijke lui moet men voet bij stuk zetten. — Ik hoorde
't zoo nooit , altijd „men moet voet bij stuk houden."
-- Zoo behoort het ook.
b.) De rok was draadschijnend (voor zeer kaal).
-- Het Eng. heeft threadbare d.i. met den draad naakt of bloot
en daarvan is Sch.'s woord eene proeve van vertaling , die
verdient onthouden te worden. Het hgd. heeft fadenscheinig,
dat er goed mee overeenkomt.- Of 't Ned. volk 't zal opne
men moeten we afwachten.
c.) Kornelis gaf spits ten antwoord.
--- Beter : bits , of vinnig e. derg. al naar den zin.
d.) Men zei , dat hij uit een groote stad kwam , waar hij in een
goed doen had gezeten. Ik hoorde vaak van „een goed
gedoe" en dacht daarbij aan „gedoente." Ik las wel eens
van in goeden doen."
-- Zoo behoort het ook.
e.) Getrapte verkiezingen.
-- Getrapte verkiezingen heeft men o. a. in de, . Ned. Herv.
Kerk , waar de stemgerechtigden een kiescollege kiezen en dit
kiescollege de vertegenwoordigers of bestuurders. Het woord
ontbreekt bij v a n D a 1 e; natuurlijk is 't afgeleid van trap
en niet van 't ww. trappen ; 't staat voor : trapsgewijze (uitgeoefende) „verkiezingen."
f.) Hij voelde. zich beleedigd, omdat Constance hem weder doorschouwd had.
-- Lees : doorzien had, doorgrond had.
g.) Hij nam één eierlepeltje en diende 't haar ten volle toe.
--- Beter : „een vol eierlepeltje en diende het haar toe" of „een
eierlepeltje en diende haar dat boordevol toe."
h.) Een bult knollen in den grond hebben. Staat dit in verband met bed en bult, bultzak, enz. Een hooger gedeelte
van eene hoofdstraat te Edam heet De Bult.
t

.--

. In genen deele, In „een bult knollen" is bult versterking
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van boel d. i. veel door middel van de t even als in schreeu-

wert , vloekert en derg.
Bult - bochel d. i. hoogte , (gelijk ook de naam der straat,
die op de Heerengracht en de Spanjaardsbrug te Edam uitkomt) komt van een ogm. wortel bul - gezwollen zijn,
waarmede bolster, bulster, buil en dgl. samenhangen, evenals
eng. bolster en hgd. Polster.
i.) Wat beteekent log in logboek en wat de andere uitdrukkingen?
-- De log is een werktuig, waarmede de zeeman door middel
van een touw met knoopen de snelheid van zijn schip bepaalt.
Zie de uitvoerige beschrijving bij W i n k 1 e r P r i n s, Geill.
Encyclopaedie, i. v.

ta of z akI
Op pag. 335 • van jaarg. VI zegt Hn. dankbaar , maar niet vol-

daan te zijn.
Van die dankbaarheid is niet veel te bespeuren in den toon van
zijn schrijven vooral niet aan 't slot.
't Is echter niet om deze opmerking te maken, dat ik een plaatsje
in dit Tijdschrift vraag voor het volgende , maar in het schrijven
bovenbedoeld trof het mij meer , dat er dikwijls hoogst oppervlakkig
gestudeerd wordt• aan den eersen kant, terwijl aan den anderen kant
gezocht wordt naar afleidingen, die den studeerende nog van geen
nut zijn als hij niet dieper in het wezen der taal is doorgedrongen.
Hn. maakt er zijnen voorlichters een grief van , dat zij hem naar
Terwey verwijzen en zegt : „Had dit werk mij licht kunnen geven
enz." ; maar tevens toont hij genoemd boek niet goed gelezen te
hebben , want hij heeft niet gelezen : De sterke man. en onz. datief
gingen voorheen uit op e. De heer Hn. gelieve § 223 eens te lezen.
Vervolgens leze hij ook eens § 243. Daar staat, dat de zwakke
buiging van 't bijv. nw. komt achter 't lidwoord de. Hieruit moet
ieder kunnen vatten , dat de sterke bijv. n.w. niet door het lidwoord
worde voorafgegaan.
Waar is 't lidw. in in arren moede en met voorbedachten rade?
Is hier nu geen kenmerk voor de sterke buiging?
De tijd aan woorden als meugebet enz. besteed kan m. i. beter
gebruikt worden, als uit een werk als Terwey nog zooveel nieuws
te halen valt.

Amsterdam

-

15 Dec. '86.
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Onder het bestudeeren der onlangs verschenen aflevering van
Noord en Zuid maakte ik eenige aanteekeningen, welke ik hier den
lezers meedeel.
B1. 279. Een geestelijke heet ook een steek (vroeger hoofddeksel
der predikanten), een boekenliefhebber een boek(en)wurm. Een hoofdofficier wordt ook wel een goudvink, een fourier een brooddief genoemd.
B1. 270. Dr. E. Laurillard ziet in kraai een klanknabootsend
woord. Echter bewijzen het Oudh. cráwa en het Saksische krèje,
dat hier van klanknabootsing geen sprake is. (De inzender vergeet,
dat de verschillende volkeren verschillend spreken grootendeels omdat
ze verschillend hooren. Zie M a x M u 11 e r On the Stratification of
Language.) RED.
Blz. 280. Luipaard heeft met lui (bij v. n.w.) niets uit te staan. Prof.
Verdam herinnerde ons nog in den Volks, almanak van 1883, bl. 19:
„De luipaard moest eigenlijk leeuwpardel heeten , als afgeleid van
het lat. leoparcdus (vanwaar ook het woord liebaard , leeuw , afkomt) , en heeft dus noch met paard , noch met luipen of gluipen
iets te maken."
Bl. 281. Naast bloedrood staat vuurroocl , dat Dr. Laurillard
over 't hoofd gezien heeft.
Bl. 304. Is de hier gegeven verklaring van wijsneus wel steekhoudend
„Juist het lichaamsdeel , dat hoofdzakelijk bij de werking is betrokken of de eigenschap bezit , wordt in de samenstelling genoemd ," zegt de heer Van Ankum. Zou daarom niet hij een
wijsneus heeten , die alles afneust , die den neus overal insteekt,
die altijd met den neus in de boeken zit?
Bl. 305. Ruwaard staat in vorming niet gelijk met valschaard
(d. i valsch + aard).
„Een ruwaard is niet een rustbewaarder, hoewel de vorm van
het woord alleszins tot de gedachte aan deze beteekenis aanleiding
geeft, maar afgeleid van het Fransche regard en beteekent opzichter;
in de middeleeuwen luidde het woord rewaert." Verdam, Volksalmanak, 1883, bl. 17.
Bl. 306. De namen van nietswaardige dingen heeft men overgebracht op nietswaardige personen. Vandaar , dat men in fig. taal
spreekt van een lor , een prul , een lap , d . i. een nietig wezen.
Zoo opgevat , wil zuiplap zeggen : een lap (vuilik) , die zuipt.
Bl. 307. Ik geloof, dat de afleiding van klikspaan nog duister
is. Zie Noord en Zuid 7, bl. 281, id. 9 , bl. 29.
18 Sept. '86,
J. G.
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Vao boanwo
Van een 2 Stal vragen ons gezonden, beantwoorden we er eenige;
plaatsgebrek noodzaakt ons, de meer uitvoerige beantwoording, die
de andere vorderen tot een volgend no. uit te stellen. ' )
VR.

Jonge Smout, die sprong te kort
Van de ladder; binnen Dort.

Nieuwjaar voor Smout.

Een bastaard van Smout is opgehangen te Dordrecht. Vondel
gebruikt, om dat te zeggen , de bovenstaande onderstreepte uitdrukking. Hoe is die aan zoodanige beteekenis gekomen?
ANTW. Tegen het dwarshout van de galg werd de dubbele ladder geplaatst, de beul liep aan de eene zijde de veroordeelde aan
de andere. Wanneer de strop wel bevestigd was , stiet de beul den
veroordeelde van de ladder, 't had er dus iets van , alsof Jonge
Smout van de ladder sprong" en blijkbaar sprong hij „te kort";
want hij raakte den grond niet.
Daarom lezen we ook later:
Was hij niet te kort gesprongen

Hij zou komen bij zijn vaar
Om een zalig nieuwejaar.

Als hij met zin sprong de aarde bereikt had, zou hij gelegenheid
gehad hebben den ouden" Smout nieuwjaar te gaan wenschen.
VR.

Uw razen vriéndjen is om zonst
Wij laten niemand in.
B i 1 d e r d ij k. Met de deur in huis vallen.

Wat is de af komst der onderstreepte uitdrukking?
ANTw. B i 1 d. gebruikt hier het hgd. umsonst (en spelt 't als

ned.) voor te vergeefs. Trouwens oudtijds gebruikte men het ook
hier, zie K i 1. i. v.
Als de leeuwerik in Gellert's fabel een wedstrijd begint met den
„Nebenbuhler, den ihr der Spiegel vorgelogen" dan heet het ook:
Allein umsonst war Kunst und Müh
Stets sang der Wiederhall wie sie.

Dit umsonst mhd. umbe sus , waarin sus ook sunst en sust : = so
is tot heden niet verder verklaard. K 1 u g e zegt alleen : „den
„Bedeutungsi hergang von „so" zu „sonst" erklart man sich durch
„die Ellipse einer negativen Verbindung."
1) Nog steeds ontvangen we papier aan twee zijden beschreven. Een
vrager zendt ons 4 bladz. van 44 regels, die nu voor de beantwoording
eerst moeten overgeschreven worden. Men zende de vragen op losse
strookjes , of althans op papier aan eene zijde beschreven , dan worden
RED.
ze boven het antwoord geplaatst en gaan zoo ter drukkerij.

.00rd en Zuid, 10e Jaargang.
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De uitdrukking komt nog voor: Mengelp. I, bl. 184.
-- in de zedelijke plichten
Zijn alle pogingen om zonst.

Zoo ook Voet in 't Graf, bl. 194.
Is heel de Apothekerkonst
Tot dat groote doel om zonst ?

VR.

Megera staat er bij en zwaait voor de ongeltoorts
Het schrapmes in de vuist en gloeit van wrevelkoorts.
B i 1 d. De kunst der Poëzie.

Wat beteekent ongeltoorts ?
ANTW. In het hooger vermelde werk van d e J a g e r is 't woord
ongeltoorts niet opgenomenonder de nieuwe samenstellingen, door
B i 1 d. gebruikt , 't woord is trouwens zeer eenvoudig van samenstelling en ' zeker ook door anderen gebruikt. Het beteekent : een
toorts of fakkel bestaande uit brandbare stof met walmenden en
onaangenaam riekenden ongel doortrokken in plaats van uit hartsachtig hout, een viertal ineengevlochten waskaarsen of pektouwen.
Het woord ongel is echter weinig gebruikelijk. In H o o gs t r a t e n 's Lijst, door Kluit in 1759 uitgegeven komt 't woord
voor met éen voorbeeld uit V o n d e 1 en wel tusschen [ ] gelijk
de vreemde en de minder gebruikelijke woorden ; in B o m h o f f 's
Woordenb. in 1857 verschenen wordt het woord ongel opgegeven
met de afl. ongelachtig, ongelig en ongeligheid; bij W e i l a n d
(Dordt 185 9) worden voorbeelden aangehaald uit Vondel, Bogaart
en Huygens , geen uit den nieuweren tijd en er komt ook geen
andere samenstelling voor dan kaarsongel , dat in den tijd der vetkaarsen ongev. syn. was met ongel.
Het woord herinnert mij echter , dat ik bij mijn examen voor den
4n Rang , op 11 April 1885 te Arnhem een stuk te lezen kreeg
met het woord ongelfakkel,schijn dat ik verklaarde, dat ik later
nooit weer zag en dat naar d e Jager meedeelt , voorkomt op bl.
57 van de Voet in 't Graf.
Terloops zij hier aangestipt , dat d e J a g e r 575 samenstellingen
van drie of meer woorden geeft , die 't eerst door B i 1 d e r d ij k
zijn gebruikt. •
Van hoe groote beteekenis B i 1 d e r d jj k 4 s arbeid als dichter is
geweest voor de taal blijkt wel uit het feit dat er van de 575
nieuwe samenstellingen 80 dus bijna 1 / 6 in de taal der dicht- en
prozaschrijvers en daarvan zeker de helft in de taal van het dageljksch
leven (zij 't al niet in de meest alledaagsche taal) zijn overgegaan ,
daaronder woorden als : alvleeschklier° , boomgaardrank , boomgaard
vrucht , b urgwa l trans , haards teelt loed , hoog tijdvuur , hou tmij tvuur ,
jachthoornklank , kerkho f lucht , kerkho fsteen , knoflookgeur , pijn-

1

PQ Jager, Invloed van Biid. dichtes. bl. 19e,
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boomtakken , die ieder thans kent en verstaat en waarvan men de
onmisbaarbeid reeds lang heeft ingezien.
We vermelden dit feit , ter waarschuwing voor hen , die een woord
af keuren of veroordeelen .... omdat het niet in v a n D a 1 e staat.
Zij die zoo spreken , bedenken niet , dat geen schr. van een woordenboek de woorden kan opgeven , die ontstaan zijn , na het afdrukken van zijn boek.
De geschiedenis der woorden is als die der menschen, er komen
er aanhoudend nieuwe bij en van de ouden sterven er steeds weer af.
VR. Welken schoot bedoelt D a C o s t a in de volgende verzen uit Hagar.
De moeder Ismaëls 1
Hoe schudt en schokt die schoot!
't Zijn volken, — stroomen van verov'raars, enz. H.

A1TW. De „schoot" is natuurlijk Hagar zelve, de moeder Ismaëls." De dichter stelt zich voor , dat Hagar gevoeld zal hebben,
welk een grootsche roeping zij vervulde, op 't oogenblik toen zij de
moeder werd van Ismaël , bestemd om de stamvader te worden van
een geweldig en overmachtig volk van krijgslieden en landbedwingers,
die de eerre helft der wereld zouden beheerschen en de andere zouden
doen sidderen.
De dichter kan zoo spreken nu de geschiedenis hem heeft geleerd,
welk een belangrijke rol die „stroomen van veroov'raars" gespeeld
hebben.
VR. Van het beddengoed (die n is zeker te veel) waarvan een wollen
deken, die terstond in het oog valt en een bruin geelachtige kleur heeft
(men herinnere zich wat de geschiedschrijvers aangaande de Spaansche
prinses Isabella tijdens 't beleg van Oostende in 1601 hebben opgeteekend)
willen we niet verder gewagen.
C r e m e r. Ritter Hans.
Wat bedoelt Cremer met 't tusschen haakjes geplaatste?
ANTW. Naar men verhaalt, zou Isabella van Kastilid bij den
aanvang van het beleg de gelofte hebben afgelegd , niet van linnen
te verwisselen, (geen schoon hemd aan te trekken), voor Oostende
was ingenomen. Dit beleg duurde 3 jaar en 3 maanden. Men
beweert, dat de bruin-gele Isabella-paarden hun naam aan. dat feit
ontleenen , dewijl hun kleur met de kleur van het hemd der Prinsen
overeenkomt. Dezelfde kleur bedoelt Cremer ook,

7*

100

Oo

ra Loostiie en de, kunst

vi'an LoonW
Dresseeren, dresseeren !
Schoon 't hier en daar den geest verstompt;
Ziedaar wat onzen tijd behaagt
En met examineeren
Lee schoonste vruchten draagt!
Eerst moet een jongeling volgepompt
En dan weer leeggevraagd.
N. BEETS.

We hebben ten laatste wel moeten toegeven aan het verzoek ons
van allerlei zijden gedaan , om eenige ruimte aftestaan voor de
behandeling van fragmenten , gelijk die bij allerlei examens ter
verklaring, bespreking, ontleding of periphraseering worden opgegeven.
Het motto, dat wij kozen, bewijst genoeg, dat we wel inlichting,
maar geen dressuur op het oog hebben en ons dus eenvoudig bepalen tot de behandeling van de stukjes met het oog op den inhoud
en de bespreking van woorden of zinnen, die uit een taalkundig
oogpunt van bijzondere b^eteekenis zijn of waaraan het eene of ander
valt op te merken.
We zullen ons voorloopig uitsluitend bepalen tot stukjes die reeds
vroeger op examens zijn opgegeven ; maar we staan eerst even stil

bij de keuze der stukken en de vragen bij de behandeling.
Aangaande de keuze van stukken ter verklaring heeft men meerendeels alle reden tot tevredenheid ; slechts een enkele maal ontmoeten
we puntdichten met min of meer gezochte aardigheden of duistere
zinspelingen, een enkele maal fragmenten met verouderde of zeldzaam gebruikte woorden„ nog een zeer enkele maal opgaven, bij
welker verklaring men eerder kan oordeelen over de bekwaamheid
van den candidaat in de eene of andere wetenschap, dan juist in
het verstaan van geschreven of gedrukt Nederlandsch.
Meerendeels zijn de opgaven van dien aard, dat een beschaafd en
ontwikkeld mensch ook zonder buitengewone bekwaamheden of diep gaande studie ze moet kunnen verklaren , althans volledig kan
verstaan.
Het groote bezwaar tegen die opgaven is alleen, dat het fragmenten zijn en soms zelfs van gedichten, die de candidaat in hun
geheel niet gelezen heeft, waardoor de verklaring van het fragment
buitengewoon moeielijk , soms * onmogelijk wordt. Veeleer zou ik
willen, dat den candidaat een geheel gedicht werd voorgelegd , dat
men hem gelegenheid gaf , als hij 't niet gelezen had , het eerst
over te lezen en dat men hem dan vragen stelde om uit de antwoorden de mate zijner taalkennis en zijner ontwikkeling te kunnen
beoordeelen,

101
Maar 't bezwaar dat men daartegen heeft, is, dat men daartoe
den tijd niet heeft en dit brengt ons tot de tweede zaak, die we
te bespreken hebben : de vragen bij de behandeling.
Hoewel het noodzakelijk is, dat de candidaat onmiddellijk bij het
lezen opmerkt, welke taalkundige bijzonderheden den een of anderen
taalvorm kenmerken, zoo is het toch wel wat veel gevergd , dat de
candidaat den inhoud, de poëtische waarde en de eigenaardigheden
der taal op hetzelfde oogenblik met gelijke gemakkelijkheid bespreke.
Het komt mij voor, dat de groote zorg besteed aan het determine,eren van woorden op de examens wel eens aanleiding kon
geven tot het minder nauwkeurig letten op den zin.
De dichters hebben herhaaldelijk der natuurlijke historie en der
geschiedenis geweld aangedaan, terwijl zij alleen oog hadden voor
het kunstgehalte hunner gedichten, (men leze daarover Prof. B u rg e r s d ij k 's omvangrijken arbeid De Dieren). Van een en ander
gewaagt de heer V o r s t e r m a n van 0 yen in Vooruit van
30 Oct. waar we o.a. lezen, dat op zeker examen voor de Nederlandsche taal werd opgegeven een Najaarslied van Beets, te verklaren voor leerlingen der hoogste klasse, en hun tevens de figuurlijke taal en het zinsverband in 't eerste couplet aan te wijzen.
„Nu, tegen dat werk, „zoo schrijft de Heer V. v. 0.," heb ik niets,
maar ik heb er iets tegen, dat men een soort foutief opstel laat verklaren, zonder den eisch te stellen, de kinderen ook opmerkzaam
te maken op de onnauwkeurigheden, die in dat vers voorkomen.
Laat ik er een drietal aanwijzen:
De dichter zegt:
Ik ken geen schooner kleuren
Dan die van 't Hollandsch bosch
In bruinen najaarsdos;
Ik ken geen zoeter geuren
Dan die uit droge mos
Uit geelroode eikebladeren
En varenkruid, dat bloeit,
Mij op het koeltje naderen
Dat met mijn lokken stoeit.
De eikebladeren zijn geelrood, we zijn dus zoo wat in den tegenwoordigen tijd van 't jaar. Vooreerst moet ik dan doen opmerken,
dat het zeer moeilijk zal zijn om droog, beter dan droge, mos te
vinden , behalve op den zonnekant van enkele boomstammen en
totaal onmogelijk om bloeiend varenkruid te verzamelen.
Aangezien nu droog mos tot de zeldzaamheden en bloeiend varenkruid tot de onmogelijkheden behoort, komt de vergelijking zoo
nagenoeg neer op deze:

Ik ken geen zoeter geuren dan niets!
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Als men zoo'n vers voor de leerlingen der hoogste klasse uitlegt,
mag daarop, dunkt mij, ook wel eens gewezen worden.
In het tweede versje zegt de dichter:
Ik ken geen schooner zangen
Dan vink en lijster slaakt,
Bij 't morgenlicht ontwaakt.
Nu , over den smaak valt niet te twisten, daarom zullen we over
nachtegaal, leeuwerik, sijsje en andere zangers maar zwijgen , maar
toch dien ik te doen opmerken, dat de vink zijn slag gewoonlijk
half Augustus staakt, en in 't najaar geen ander geluid voortbrengt
dan een zeldzaam vienk l vienk ! Het mooie van dien slag is dus
in 't najaar moeilijk te waardeeren.
De uitdrukking zangen slaken, had, dunkt mij, ook wel eens besproken mogen worden.
Slaken is losmaken, bevrijden, maar van iets onaangenaams.
Men slaakt de boeien, de banden, zuchten, maar zangen!
't Strijdt geheel tegen den geest der taal ; 't gebruik daarvan is
even stootend, alsof men in 't Fransch accabler voor combler gebruikte.
Nog een kleine opmerking ten slotte.
De dichter zingt iets verder:
Dan rijzen blanke rotsen
En donk're bergen op,
Begroeid met ruige bosschen,
Verguld aan rand en top.
Deze vier regels hadden aanleiding kunnen geven tot een les
over de uitspraak en over slordig rijm.
De o van rots en top is helder, die van op en Bosch is dof. Om
het rijm te bewaren, zou men de twee • laatstgenoemde o's moeten
verscherpen — de ts en de ssch daargelaten — en dus lezen:
bp, bossen of van top en rotsen spreken met den klank van de
o in mos, op, mof, enz.
Wij herhalen, 't is ongetwijfeld zeer nuttig de figuurlijke taal en
het zinsverband aantewijzen , maar het is voor alle dingen noodzakelijk dat het einddoel bereikt Worde : het stuk geheel te verstaan.
Blijkbaar ontbreekt aan het laatste nog wel eens wat en toch zal
niemand dien eisch willen opgeven , zelfs — wagen we te veronderstellen — al moest er daarom van de grammatica wat afvallen."
Wie een stuk uit het Panpoeticon moest verklaren had aan
mythologie en een handboek der letterkunde (Hofdijk bijv.) juist genoeg , en het zou hem aan te raden zijn , de taal voorloopig te
laten rusten. Eerst wanneer hij al die eigennamen kon te pas
brengen, zou hij kunnen beginnen op de eigenaardigheden van taal
en stijl te letten.
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Wie D a C o s t a wil verstaan , moet eerst de historische zinspe'
lingen leeren verklaren en kent hij die , dan kan hij gaan lezen.

Voor eens deugdelijke bespreking van Abd-el-Kader van ter Haar
zou men eerst in de geschiedenis moeten nalezen , wie Abd-el-Kader
was en wat hij heeft gedaan , dan . is reeds de helft van het gedicht
verstaanbaar , en het antwoord gereed op de vragen als:
„Wie is die „leeuw , de schrik der woestijn ?" Waarom heet hij
„getemd ?" Welke „vlakte" is hier bedoeld ? Wat is „het bestookte
gebied der Algrijnen ?" Door wien werd het bestookt ?" Waaruit
blijkt , dat hij „geen heerschar heeft naast zich geduld ?" enz. enz.
Daarbij behoort de vraag letterlijk een deel van het gedicht weer
te geven, elk antwoord moet een volledige zin zijn, rechtstreeks
bij de vraag aansluiten en 't bewijs voor de waarheid van 't beweerde putten uit het gedicht zelf.
Als men nu den Candidaat tevens lastig valt met vragen over
woestijn , woestenij en woestijnen over de beteekenis en de kracht
van om in de uitdrukking „die zoolang om zijn roof heeft gebruld"
over in of op de vlakte" en de plaats van het woord „verschijnen,"
over de e van „vreeze" en den genitief „des doods" in plaats van
„voor den dood ," over „bestookt gebied" enz. enz. die belet den
candidaat zijne gedachten op een punt te bepalen en op 't examen
werkt elke afleiding storend.
Hoe verdienstelijk nu zeer vele opgaven zijn , er zijn er ook nog
veel te veel , waarbij den candidaat te veel op eens wordt te doen
gegeven.
Het gevolg daarvan is , dat de candidaten hunne studie bij de
lectuur van schrijvers geheel verkeerd inrichten. In mijne Nederlandsche bewerking van N o i r é's Paedagogisches Skizzenbuch 1
zijn een paar honderd bladzijden aan dit onderwerp gewijd.
Wat schoolstudie aangaat geven de Duitschers te veel , de Engelschen te weinig , de Franschen bijna in het geheel geen beschouwingen over de leesstof.
Daarentegen verklaren de Engelschen nog meer eigennamen en
gemeennamen dan de Duitschers , maar wijzen meer dan de laatsten
op gelijkluidende plaatsen bij andere schrijvers. De Franschen
stellen zich gewoonlijk tevreden met het verklaren van een oud
woord of van een naam uit de geschiedenis of de mythologie.
Wij kunnen onze leerwijze met geen dier drie methoden vergelijken , omdat wij ons hoogstens tevreden stellen met het verklaren
van een enkel woord aan den voet der bladzijde. Voor Vondel,
Hooft en Huygens is de heer Van Moe"rkerken heel wat
verder gegaan en heeft behalve woordverklaringen ook tal van andere
)

-

1)
Hoe men van kinderen gelukkige menschen maakt. Amsterdam,
M. M. Olivier.
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zaken opgehelderd en toegelicht, terwijl de heer H. J. E y m a e 1
de reuzentaak ondernam den heelen Huygens woord voor woord
te behandelen in den volsten zin des woords. 1 ).
Het beste , wat in die richting in Nederland bestaat en dat de
meeste dergelijke uitgaven in het buitenland verre overtreft, zijn de
Nederlandsche Klassieken en om methode van studie te krijgen
behoort de aanstaande onderwijzer die uitgaven alle geregeld door
te werken.
Hij zal daaruit ontwaren , dat men met grondige kennis van eerre
dikke spraakkunst en de hulp van een zeer volledig woordenboek
nog niet instaat is een degelijk schrijver te verstaan.
Wie de Nederlandsche Klassieken bestudeert , zal ontdekken , dat
de bewerkers zich niet uitsluitend tot het gebied der Nederlandsche
taal hebben beperkt , maar dat zij nu eens de rechtsgeleerdheid,
dan de geschiedenis , dan de mythologie , dan de scheikunde te hulp
moeten roepen , om den zin van het gelezene recht duidelijk te
maken. De lezer neme er de proef van en verklare : Het Eierkoken
van Mr. W i 11 e m B i 1 d e r d ij k 2 ) of eenig ander gedicht van
dien aard en zal spoedig van de waarheid overtuigd zijn.
Zij , die 't middelbaar onderwijs niet kennen , hebben den mond
vol over de veelheid van vakken , die daar onderwezen worden,
maar op de goede kostscholen voor 1857 werden met uitzondering van
scheikunde en staathuishoudkunde alle vakken onderwezen, die nu op
de Hoogere Burgerscholen met 5-jarigen cursus onderwezen worden,
alleen met dit onderscheid, dat er geen volledige cursus werd gegeven en niet ieder vak door een ander docent.
Zoo ook hebben onze . vaderen voor dat het onderwijs een zoo
groot aantal vakken omvatte, op de Latijnsche scholen en de Gymnasiën zonder bepaalde vakstudie tot op zekere hoogte alle vakken
beoefend , die in het begin dezer eeuw op de Fransche scholen
werden onderwezen.
Ze moesten , om de klassieken te verstaan , oude geschiedenis en
aardrijkskunde beoefenen , zeden , gewoonten , godsdienst , inrichting
van den staat en van het leger , wijze van krij gvoeren en dergelijke
kennen, en ze waren zonder „leeraar in de costuumkunde" volkomen op de hoogte van de wijze , waarop bij v. de Romeinsche
mannen en vrouwen van verschillenden stand gekleed waren of van
de wijze, waarop het Grieksch tooneel was ingericht en hoe een
Grieksch tooneelstuk werd opgevoerd.
Onze taak is geeno andere.,
Wil men met kans van welslagen de studie der schrijvers onder1 ) Men zie de aankondiging van deze en vele andere werken van dien
aard aan het einde van dit nummer.
s) Bilderdijk, uitgave Cohen I.V, 130.
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nemen, dan is algemeene, ja zelfs eenige encyclopaedische kennis
noodzakelijk en dewijl men onmogelijk alle vakken beoefenen kan
tot op die hoogte, dat men elke zinspeling zou verstaan , die een
schrijver op eenig onderdeel eener wetenschap maakt, is het best,
zich daarbij van eene Encyclopaedie te bedienen, hetzij van de groote
van W i n k 1 e r P r i n s (Rotterdam Uitgevers-Mij. Elsevier) of zoo
die 15 deelen wat duur zijn , van de kleine van B r o u w e r ('s-Gravenhage IJkema) waarin men veelal zal vinden , wat men zoekt;
dan heeft men verdere inlichtingen te zoeken in een handboek over
de wetenschap, waarvan in de Encyclopaedie sprake was.
Men verlange echter niet te veel op eenmaal.
We lezen bij B i l d e r d.:
— — eer men 't buldren hoort
Heeft d' eigen kogel uit een slang
Hun beider borst doorboord.

De Twee Gebroeders voor Bommel.
Nu zou de eerste regel eigenlijk eerst geheel begrepen worden,
als men uit een Handboek der Natuurkunde de snelheid van het
licht met die van een kogel had vergeleken; maar de woordelijke
beteekenis zegt reeds duidelijk , dat . het „van den wal flikkert" d.i.
dat een schot wordt gelost en dat „d'eigen" kogel (d. i. dezelfde)
„kogel uit een slang hun beider borst doorboord heeft" en wel „eer
men 't buldren hoort." De tijdsorde is dus
1. Men ziet het lichten van een schot.
2. Een enkele kogel doodt beide broeders.
3. Men hoort het buldren van het schot.
Bij eene eerste lezing komt dezen of genen het woord slang niet
duidelijk voor, hij zoekt het op in B r o u w e r's Encyclopaedie en
vindt als derde beteekenis van dat woord : oudt. (oudtijds) soort van
geschut. Dit is voorloopig voldoende , hij verklaart slang door kanon
en de moeielijkheid is opgelost. Kennis van de verschillende soorten
van geschut , gelijk men dat in eene Geschiedenis der Beschaving
een uitvoerige Algemeene Geschiedenis of in een Geschiedenis der
Uitvindingen kan aantreffen en waaraan bijv. de Encyclopaedie van
W i n k 1 e r P r i n s zestien dicht ineengedrukte bladzijden wijdt,
met twee platen met vele afbeeldingen en enkele schetsen, kan hij bij
eene andere gelegenheid , afgescheiden van andere lectuur verkrijgen.
Nergens meer dan bij 't lezen van schrijvers geldt de les : Men
moet zijn onderwerp niet uitputten d. i. men moet niet trachten
over het onderwerp in behandeling, zooveel als mogelijk is te zeggen.
De eenvoudigste regels kunnen echter dikwijls zeer omvangrijke
nasporingen noodzakelijk maken, nasporingen , die niet eens onder
ieders bereik liggen.
Bij B i 1 d. vinden we bijv. in Perzius' Hekeldichten 14 vs. 7
de regels:
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Dien gun ik .... .
Zijn Stouchton aan den disch en 's avonds pijp en kaart.
Nu zou 't wel wat erg zijn, de volledige verklaring dier regels
op een examen te vragen. Daartoe zou men moeten bedenken:
1. dat Stouchton of Stoughton (wellicht ook nog anders gespeld)
een soort van bitter is , dat voor 25 jaar (wellicht ook thans nog)
door velen gebruikt werd;
2. dat de hatelijkheid der twee bedoelde regels daarin gelegen
is, dat B i 1 d. noch bitter, noch kaartspel, noch tabakrooken kon
uitstaan; maar om tot die wetenschap te geraken moest men B i 1 d.
met meer dan gewone zorg hebben gelezen en o.a. weten dat blijkt
a. uit Schemerschijn 97, dat hij het tabaksrooken haat;
b. uit Ibn Doreid 59, dat zelfs de reuk onzer wijnen hem onverdraaglijk is;
c. uit Buitenleven, Aant. 10 vs. 6, dat hij niets verstaat van
kolven, noch van eenig ander spel.
Opgaven, die zulke speciale studie noodzakelijk maken, behooren
niet op een examen thuis, rnaar ze zijn bijzonder nuttig voor eigen
oefening, omdat ze de overtuiging levendig houden, dat er heel wat -_
studie noodig is, om den arbeid van een groot man volkomen te
verstaan en naar waarde te schatten.
In volgende nrs. wenschen we eenige der opgegeven stukjes nader
te beschouwen en daarna ook grootere stukken of geheele gedichten
te behandelen. TACo H. DE BEER.

Hulp bij de studie onzer dichters.
In geen enkel opzicht is onze literatuur in tien jaar meer vooruitgegaan,
beter aangevuld , dan in uitgaven van oude schrijvers , hetzij met tekstkritiek , hetzij met tekstverklaring.
Na een langen tijd van bespiegeling heeft een breede schaar van hoogst
bekwame en geleerde mannen ondernomen den woordenschat onzer taal
voor ons op te delven uit het grijs verleden en de mannen van het Middelnederlandsch aan wier spits we J o n c k b 1 o et , d e Vries en V e r w ij s
zien pralen , en die worden opgevolgd en terzijde gestaan door C o s ij n,
Moltzer, Verdam, te Winkel e. a. die alweer op een jonger geslacht kunnen wijzen in K 1 u y v e r en S t o e t t om niet van anderen te
spreken , hebben den Nibelungen-schat uit den Rijn opgeheven, maar de
vloek, aan dat goud verbonden, bleef niet werkeloos: de studie der woor
den bracht groote schade aan de studie der zaken : de poëzie stond bij
velen verre achter bij de historische studie der taal; men telde de schoonheid van 't kunstgewrocht niet, maar huldigde alleen het ruwe materiaal,
waaruit het was vervaardigd. Dat is als een beeldhouwer, die in de eerste
plaats mineralogie studeert en als een componist, die les gaat nemen bij
een houtkooper en een handelaar in metalen.
Terwijl deze aan den arbeid waren trad weldra eene andere schaar ernstige en bekwame mannen op , die , zoo zij de ouderen ook als hunne
meerderen in wetenschap moesten erkennen • toch meenden met erkenning
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van het hooge nut van hun arbeid, naast dezen een anderen te moeten
aanvangen , en terwijl Middelnederlandsch en de historische taalstudie bij
de eersten hoofdzaak was , zochten de anderen liefde voor de poëzie der
17e eeuw op te wekken en daartoe stelden zij zich ten taak.
1, te 'zorgen voor een zuiveren , volstrekt betrouwbaren tekst
2. verklaring te geven van de woorden, die in den loop der tijden van
beteekenis zijn veranderd.
Breedvoerige beschrijving van zeden en gebruiken werd soms door
enkele korte aanteekeningen vervangen , beschouwingen over de verschil;
lende deelen van het stuk waren geheel uitgesloten.
Daarvoor trad in de plaats eene historische uiteenzetting der omstandigheden , waaronder elk stuk ontstond en de aanleiding , die de schrijver
had om te schrijven gelijk hij dat heeft gedaan , gelijk- dat blijken kon uit
eene uitsluitend op feiten berustende levensbeschrijving, met aanhoudende
verwijzing naar des auteurs werken.
Tot deze jongeren , en tot hen , die met hen eenzelfde doel beoogden,
moeten gerekend worden prof t e n B r i n k, die door zijn veelomvattende
studie over Bredero een voorbeeld had gegeven van een , toen volstrekt
nieuwen arbeid , prof. M o 1 t z e r • die door verschillende oraties en door
. zijne Studiën en Schetsen van Nederlandsche Letterkunde getoond had , in
den geest der dichters te willen doordringen en ook aan de aesthetika
hare rechten te laten ; dr. t e W i n k e 1, die reeds dadelijk bij zijn optreden in zijne dissertatie over Maerland had getoond , dat hij in den dichter
het beeld van het leven en streven van zijn tijd wenschie te zien ; U n g e r
die zich al jaren lang als ijverig bibliograaf en tekst-criticus *had doen
kennen en in zijn arbeid met den hoogst bekwamen en volijverigen,
helaas te vroeg ontslapen Mr. A. D. d e V r i e s zoo vaak getoond had te
kennen en te kunnen , dan dr. R. A. K o 11 e w ij n , die onder de aegide
van M ol t z e r en ten Brink met stalen vlijt de uitgave van Coster had
ondernomen, en gelukkig ten , einde gebracht , nadat hij reeds door zijne
dissertatie Uber den Einfluss des Hollándisehen Dramas auf Andreas Gryphius,
strijdgeciteerd,
weldra door geleerden in Duitschland en Nederland als om strijd
eindelijk
bewezen had , een eigenaardig ontdekkings-talent te bezitten
dr. K a 1 f f , die wel weinig van zich deed spreken , maar wiens dissertatie
Het lied in de middeleeuwen niet alleen eene der dikste , zoo niet de dikste,
maar zeker ook eene der belangrijkste letterkundige dissertaties schreef ,
waarin lexicologie en waardeering van dichterlijk schoon gepaard gingen.
Door dezen werd, als gevolg van de Bredero-feesten de veelomvattende
taak ondernomen eene volledige uitgave te » bezorgen" van De werken van
G. A. Bredero , waarvan wij vroeger spraken en die in p1 : m. 75 vel druks
à f 0.10 dus voor f 7.50 (de kunstlievende firma Gebrs. B i n g e r , de uitgevers van V a n L e n n e p s Vondel en van Oud-Holland durfden die
grootsche onderneming beginnen) een completen Bredero zouden geven
met alle varianten en verklaring der moeielijkste woorden , in de oorspronkelijke spelling , met zorgvuldig bewerkte en omvangrijke inleidingen en
bibliographie , terwijl prof. t e n B r i n k , in dezen de aangewezen man,
daarbij eene Levensschets van Bredero zou geven en eene Algemeene Inleiding en de uitgevers zorgden voor eene heliographische copie van
Bredero's portret.,
Met voegzamen spoed volgden de afleveringen elkander op en in ruim
aar zal de uitgaaf gereed zijn.
jaar
Deze uitgaaf levert dus den tekst , waaraan men zich zal te houden hebben tot mogelijk nieuwe ontdekkingen, enkele wijzigingen zullen voorschrijven.
Wie bij al • die welbekende namen niet genoemd werd was de heer H.
J. E y m a e l, evenals M o l t z e r, t e Winkel en K a l f f een leerling
der Leidsche Hoogeschool en van prof. d e Vries , die als leeraar aan
de Hoogere Burgerschool te Maastricht wel in zijne omgeving een schoonen
naam droef; , maar dien onze lezers voor weinige jaren alleen kenden door
enkele kleinere bijdragen, tot het grootscha plan bij hem rijpte Huygens
te vertolken , den veelgelezene maar weinig begrepene, wiens werken de
Hollandsche Maatschappij voor eenige jaren had beproefd uit te geven,
maar bij gebrek aan voldoende voorbereiding , met zeer slecht gevolg,
waarom de uitgave was gestaakt.
We weten, welke belangrijke bijdragen hij aan ons tijdschrift toevertrouwde , bijdragen , die nog aanmerkelijk in waarde wonnen , toen hij
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die, belangrijk aangevuld als een afzonderlijk 8o deel van 160 bladz. het
licht deed
eed zien.
Dat zijn werk inderdaad een reuzenwerk mag heeten, zal ieder toestemmen , als hij den Inhoud heeft ingezien.
Reeds waren door prof. V e r d a m in de Nederlandsche Klassieken bewerkt : Costelick Mal, Voorhout, en Een boer; zoomede door denzelfden
Cluyswerck, de Zeestraet was toegelicht door B i 1 d e r d ij k en S t e 11wag en en Oogentroost door Bilderdijk en Van Vloten. Nu
stelde E y m a e 1 zich ten taal:. die uitgaven te vergelijken met wat hij
zelf had gevonden, ten einde aan te wijzen, wat hij, steeds den inhoud en
de taal des dichters op verschillende plaatsen met elkaar in overeenstemming brengende, had aantevullen en te verbeteren. Het resultaat was,
dat we begiftigd werden met Huygens-Studiën, waardoor op de meeste
plaatsen , wat de behandelde stukken aangaat, het laatste woord over den
tekst en de verklaring daarvan gesproken is. We kunnen er bijvoegen,
dat dit eigenlijk het eerste deel is, dewijl reeds in het volgend no. van dit
tijdschrift uittreksels zullen voork
omen van den tweeden bundel, waarin
andere stukken zullen behandeld worden.
E y m a e 1 verklaart alles , wat verklaring behoeft en verbetert zijne
voorgangers, waar het noodig is.
Was dr. K o 11 e w ij n tweemaal met anderen opgetreden, ook alleen
ondernam hij een arbeid, die niet van de gemakkelijkste was.
In 1883 ondernam hij uit te geven „eene reeks van merkwaardige en
moeielijk te verkrijgen litterarische producten" met inleidingen over den
dichter en diens werk, terwijl hij in de eerste plaats voor een goeden en
zuiveren tekst zorgde, verder ,,ophelderingen" gaf nl. verklaring van eigennamen en moeieljke volzinnen en eindelijk een Woordenlijstje – ,,niet
voor den man van het vak, maar alleen voor den leek of den leerling,
die de poëzie van een onzer .... dichters ter hand mocht willen nemen," —
bevattende de verklaring van woorden, die in den loop der tijden van
beteekenis veranderden. Het eerste werkje bestond uit J. van Broekhuizen's
Nederlandsche Gedichten.
De opmerking ligt voor de hand : „Wat hebben we aan Broekhuizen,
naar diens verzen vraagt men niet op 't examen !" Dat is waar. Maar het
is ook waar , dat de taal van Broekhuizen is de taal van de laatste helft
der 17e eeuw en dat de studie van deze 62 bladz. postf. de studie van de
andere dichters uit dien tijd aanmerkelijk gemakkelijker zal maken; gelijk
de Shakespeare-lezers weten , dat hij , die een stuk van Shakespeare van
woord tot woord bestudeert , wat: aangaat woordenkeus , vormverandering,
woordschikking , zinsverbinding , geschiedenis , zeden en gebruiken enz.
enz. de meeste moeielijkheden in de andere heeft overwonnen.
Op Broekhuizen volgde P. C. Rooft's Granida op gelijke wijze uitgegeven,
met dit eene verschil , dat ophelderingen en woordenlijstje" vervangen
zijn door voetnoten, waarin hetzelfde voorkomt. Ze zijn niet te talrijk en
eenvoudig duidelijk en helder.
Een ander stout bedrijf vangt Heemskerk aan te wagen,
of beter , v a n M o e r k e r k e n de terecht veel geprezen bewerker van
Vondels Meesterstukken.
Gelijk we vroeger zeiden,
Meesterstukken" hebben eene geschiedenis en de uitgaaf, die hijop
p
te liet volgen , toen reeds de tweede
eers
omgewerkte herdruk van de eerste verschenen was, doet vooral niet onder,
noch voor zijn eigen eerste, noch voor anderer derde.
Maar
Es wâchst der Mensch mit seinen höhern Zwecken
en M o e r k e r k e n waagde zich aan de Keur uit Hooft en Huygens.
Over dien bundel hebben we van zeer bevoegde hand een uitvoerig
artikel te wachten , waarin vooral de tekst en de noten zullen besproken
worden; hier wenschen we alleen bij de inrichting van het boek stil te
staan , omdat die in den waren zin des woords voorbeeldig mag heeten.
De schr. begint met eene Levensschets van Hooft , veelal woordelijk,
geput of althans steeds toegelicht uit Hooft's eigen werken of uit brieven
of gedichten van tijdgenooten. De daarop volgende bloemlezing is natuurlijk „naar tijdsorde gerangschikt" maar daarmede is nog niet alles gezegd.
Het is zeker zeer gewenscht, dat de lezer wete of V o n d e l's Altaergeheimenissen na of voor den Gysbreght geschreven zin , al was het maar alleen
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om de woorden der profetie, die Rafaël in laatstgemeld treurspel uitspreekt.
Maar dit is niet bij alle verzen het geval en op de meeste lezers, die zich
ten taak stellen een schrijver uit diens werk te leeren kennen en geheel
te karakteriseeren , werkt eene zeer omvangrijke bloemlezing „naar tijdsorde gerangschikt" zeer verwarrend. Een omvangrijk gedicht heeft hen
eene bepaalde meening over den dichter doen opvatten en een puntdicht
of een los doorheen geworpen paar regels komt den pas ontvangen indruk
verstoren.
Dat heeft van Moerkerken ook zoo ingezien en daarom met veel overleg karakteriseerende gedichten bijeengebracht, eerst een viertal „uit de
gedichten voor de reis naar Frankrijk en Italië ," dan zestien „uit de gedichten voor zijn eerste huwelijk" daaronder Granida , dan elf „uit de gedichten tijdens zijn eerste huwelijk" daaronder leeren we Gheraerdt van
Velzen, Ware-nar en Baeto kennen; dan tien „uit de gedichten en schriften tijdens zijn tweede huwelijk" waardoor we ook bekend worden met
de „Nederlandsche Historiën ,` vooral ook zijn brieven in de laatste afdeeling opgenomen. De stukken zijn overal zoo gekozen, dat ze den
dichter kenschetsen zooals hij was in den tijd , waarin hij ze schreef; zoo
gewagen de proeven uit de laatste periode meer van de staatkunde en van
Hooft's betrekking tot zijne tijdgenooten , de voorlaatste meer van liefde.
Bij H u y g e n s is de verzamelaar anders te werk gegaan.
De levensschets is bewerkt als bij Hooft. Wat de bloemlezing aangaat,
zoo zijn behalve enkele kleinere stukken fragmenten gegeven uit de meeste
groote als uit : Voor-Hout, Costelick Mal, Gedwongen Onschuld, de Characteres, Stedestemmen, Oogen-troost, Hofwijck, Zee-straet, Sneldichten,
en Cluys-werck.
De verklarende noten zijn van den meest uiteenloopenden aard en ze
zijn overal aangebracht, waar ze noodig zijn, kort en duidelijk.
De sch. heeft echter terecht ingezien , dat er een zekere mate van kennis en ontwikkeling noodig is om een begin te kunnen maken met de
lectuur van Hooft en Huygens en daarom heeft hij niet alles verklaard,
maar ook nog wat voor den lezer ter verklaring overgelaten.
Voor mij ligt eene geannoteerde Vondel, waarin van de drie aanteekeningen er twee voorkomen bij de regels:
't Onschuldigh hint hebt ghy verdaen (1)
en
Hij heeft uw hartebloed gespilt (' )
we vinden bij (1) uit den weg geruimd en bij vergoten. Elders vind ik verklaard : beweeght (bewogen);, dan wil 't Europe gelden (zal het), het voedt
de veede (vijandschap) , Febe wijckt de spoocken (voor de).
Dergelijke verklaringen doen meer kwaad dan goed , ze geven den lezer
geen gelegenheid om te denken , of zelf te vinden en daardoor wordt de
taal des dichters nooit zijn eigendom, nog daargelaten, dat zulke onnoozele
dingen gewoonlijk worden opgegeven om noten te geven , niet om den
lezer te helpen, zoodat dikwijls de moeielijke zaken zonder verklaring zijn
gebleven. Zoo bijv. is bij den regel
't Versleghen Sion laet zyn schilden hanghen
het algemeen verstaanbaar versleghen onnoodig verklaard door verslagen,
door schrik bevangen , maar de veel minder verstaanbare rest van dien
regel is zonder verklaring gebleven.
Zoo heeft Moerkerken niet gewerkt, hijheeft in de door hem behandelde stukken de moeielijkheden opgelost , die de lezer kon ontmoeten,
wat verder aangaat de vormverandering en woordschikking daarover heeft
hij wijselijk gezwegen : eenmaal zullen we , naar ik hoop , naast Vondel's
Taal van Van Helten, studiën krijgen over de taal van andere hoofddichters , maar bovendien , waar 't om den zin der stukken te doen is, moet
men, gelijk wij boven zeiden , zijne aandacht niet verdeelen door nog wijdloopig over grammatische eigenaardigheden te handelen.
Bij de sneldichten van Huygens bijv. zijn maar enkele woorden verklaard
en 't verstand van 't geheel, zoowel als de meerdere of mindere waardeering der geestigheden wordt aan den lezer overgelaten.
Het is inderdaad juist genoeg en niet te veel.
Men heeft in de laatste jaren en o. i. zeer ten onrechte , bij de opgaven
(3)

voor de examens bij voorkeur uit S t a r i n g geput en enkele puntdichten
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komen bi na aanhoudend voor , evenals men tot vervelens toe citeert:
„eikenschors en kaneel" en ,Pegaasjen houd eens stil".
De bijzondere liefhebberij om te Staringen (gelijk Brooshooft zou ze g

goedkoope complete editie , nl. Keur uit de Gedichten van A. C. W. S t a--gen)aflidtougveanwbk,stdean
goedkoope complete editie , nl. Keur uit de Gedichten van A. C. W. S t aring , verzameld en ingeleid Gloor A. W. S t ei 1 w a g e n (Pantheon No.
119 ), en Keur uit Staring's Gedichten , met inleiding en aanteekeningen
door M. J. Koenen (Groningen W olters).
Over deze werken en over de meerdere of mindere geschiktheid van

Staring's puntdichten voor examen-opgaven, spreken wij in een volgend no.
TACO H. DE BEER.

Wij danken den heer Recensent DE

BEER

om zijn welwillend oordeel

over onze Nederlandsche Spraakleer (Noord en Zuid, 9e jaarg. blz. 368).
Echter zij het ons toegelaten ten nutte van 't algemeen hier enkele aanmerkingen te maken.
Wij meenen dat de geachte Rec. het doel van ons werkje wel wat uit
het oog heeft verloren. Op den omslag staat : „Voor meer gevorderd lager
en voor middelbaar onderwijs". Wij beoogen dus een dubbel doel ; om
die reden hebben wij de kunsttermen op twee wijzen aangeduid : in zuiver
Nederlandsch en in 't Latijn.
Wij denken , evenals de heer Rec. , dat men in 't Middelbaar Onderwijs
best de Latijnsche kunsttermen bezigen kan , omdat men dan bij de verschillende talen altoos dezelfde termen kan gebruiken ; maar in 't Lager
onderwijs moet men Nederlandsche benamingen bezigen en wel hoe eenvoudiger hoe beter. Heer Rec. vreest, dat de kinderen eene letterlijke

beteekenis aan die termen hechten zullen ; maar wat kwaad is daarin gelegen , wanneer de term juist zegt , wat hij zeggen moet ? En daarheen
hebben wij gestreefd ; zijn wij niet volkomen gelukt , dan verzoeken wij
alle taalkundigen van Noord - en Zuid-Nederland ons te willen behulpzaam zijn.')
De ondervinding heeft ons geleerd , dat men door het gebruiken van
eenvoudige Nederlandsche benamingen en met zich tot het streng noodzakelijke te bepalen , bij kinderen der lagere scholen zeer goede uitslagen
bekomt. s)
1) Juist omdat dit onmogelijk is, ook al hielpen alle taalgeleerden der wereld,
raden we af, dien nutteloozen arbeid te beginnen. Het Imperfectum doet in 't Ned,
soms dienst als de Imperfait en soms als de Parfait défini in 't Fransch. Is de
benaming nu juist voor 't eerste, dan is ze verkeerd voor 't laatste geval. Soms
wordt ons Perfectum goed gebruikt, soms vervangt het een Imperfectum; waarnaar
moet ik nu den naam kiezen ?
1

) We verheugen ons over die selioone uitkomst, maar zien geen enkele reden,

om aan 't gebruik van Nederlandsche namen, dat gewicht te hechten,
De heer Willems beweert, dat die termen > juist zeggen, wat ze zeggen moeten."
Bij noemt den datief d o e lvorm 1 als onze jongens nu 't woord datief niet vertalen
(zoomin als 't woord os of tafel of lantaarn) dan kan men licht van verschillende
datieven spreken ; maar d o e lvo^ m geldt maar voor een datief en een verstandige
jongen zal bij den zin : ► Ik heb mij in den vinger gesneden ;" een zonderling,
antwoord krijgen op de vraag : > Is mij nu het doel 1 En waarom ?" Is ook in den
Zin : > Ontferm u mijner ? het woord mijner een „bezitsvorm" genoemd , dan zal eest
goed leerling vragen : > wie bezit er hier iets en wát bezit hij 1"

Re wUze van verdeeling, zoo eenvoudig en oordeelkundig, verdient evenel allen 1Q
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Bij de laatste openbare prijskampen , in Aug. 11, gansch België door
gehouden , hebben de leerlingen der vrije lagere scholen van Antwerpen
zich bijzonder onderscheiden in de moedertaal. Op 144 mededingers (jongens) bleven slechts 24 beneden de helft der punten aan een volmaakt
werk verbonden , een groot getal leerlingen kwamen boven de en velen
zelfs boven de : de proeven bestonden in een dictaat , eenige vragen van
spraakkunst en een opstel. -- Van 300 meisjes , die aan proeven van gelijke
moeilijkheid werden onderworpen , waren er slechts 30 (zegge dertig) , die
de helft der punten niet bereikten.
Wij schrijven die s choone uitslagen grootelijks toe aan ons vereenvoudigd
stelsel van spraakleer en onze Nederlandsche benamingen, — Met alle gemak verbuigen onze leerlingen van elf à twaalf jaar oud de persoonlijke
voornaamwoorden in zinnen (zij bezigen daarbij de termen : onderwerpsvorm,
voorwerpsvorm , bezitsvorm , doelvorm) en weten reden te geven van alle
moeilijkheden in de spelling. Het is geene zeldzaamheid na een dictaat
van dertig regels de helft der leerlingen te vinden zonder eene enkele fout.
Die uitslag mag zeker vol doende heeten. -- En voor spraakleer hebben
die kinderen slechts een boekje van 43 bladz. met de daarop toegepaste
oefeningen. (Zie de beoordeeling dezer Oefeningen, Noord en Zuid , 9de
jaarg. bl. 308).
In dit boekje is van onderverdeeling der , naamwoorden en der werkwoorden geen sprake. Ook in de hier besprokene spraakleer hadden wij
die bijzonderheden liefst weggelaten ; maar wij zijn verplicht rekening te
houden van de al te uitgebreide officiëele programma's en van de eischen,
die er gesteld worden in de wedstrijden.
Doch , ondanks het behoud veler oude benamingen , geeft onze rangschikking der woorden in zes klassen eene groote vereenvoudiging. Bij het
spreken over het onderwerp , het voorwerp , enz. moeten wij geen onderscheid maken tusschen naamwoorden en voornaamwoorden; wij zeggen enkel
dat die zindeelen worden uitgedrukt door een zelfstandig woord. Een
bijvoeglijk woord is zelfstandig gebruikt , wanneer het de waarde heeft van
een zelfstandig woord. Het betrekkelijk voornaamw. verwijst steeds naar
een zelfstandig woord. Een bijzin , die de waarde heeft van een zelfstandig
woord , heet zelfstandige bijzin. -- Is dit alles geene vereenvoudiging ?
En om de buigingsuitgangen der bijvoegel "ke woorden te leeren, hoeven
wij niet te spreken van lidwoorden , hoedanigheidswoorden , telwoorden , bezitswoorden, noch aanwijzingswoorden; dit alles wordt in eens onder den
naam van bijvoeglijk woord samengevat en tegelijk beoefend. Van bezitte•
lijke , aanwijzende en onbepaalde voornaamwoorden is er geen sprake meer;
dit zijn slechts bijvoeglijke woorden , zelfstandig gebruikt. -- Is dit niet
eene groote vereenvoudiging ?
De vereenvoudiging bestaat dus veel meer nog in de methode onzer
spraakleer , dan wel in de benamingen zelven,
Wat de nieuwe benamingen betreft , heer Ree. schrijft er ons toe, waarvan wij het vaderschap niet kunnen aannemen. De term middelwoorden
voor onechte stammen komt voor in de spraakleer van den Eerw. Heer
Roueourt , en verzel fstandigingsnamen zijn aldus genoemd door leeraar Jan
van Beers. ' )
1)
Of een naam door den heer Willems, den heer ltoucourt of den heer van
Beers is bedacht, doet minder ter zake. Het is alleen de vraag, of die naam • aan
den eisch voldoet. We blijven den zin onverstaanbaar of althans slecht gebouwd
noemen, zoo b}jv, het slot : ► Deze bestaan niet op zichtelven , maar slechts in Qt
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Om dien laatsten term te verklaren , hebben wij het noodig geoordeeld
de zinsnede bij te voegen , welke onze geachte Rec. duister vindt en , zoo
't schijnt , zelve niet goed verstaan heeft.
Wij zeggen:
„Verzel fstandigingsnamen zijn namen van hoedanigheden , toestanden en
werkingen. Deze bestaan niet op zich zelven , maar slechts in of aan
andere wezens."
Onzes dunkens is het duidelijk , dat deze hier de hoedanigheden , toestanden en werkingen beduidt en niet de namen. Derhalve is er geene sprake
van woorden., » die als op zich zelven bestaande worden beschouwd," maar
wel van hoedanigheden , enz. En als wij zeggen , dat die in of aan de
wezens bestaan , hebben wij toch wel het algemeenste woord gebruikt.
Wezen beduidt immers al wat bestaan heeft , dus zoowel zaken als dieren
en personen.
Kan de besprokene zinsnede wat moeilijkheid aanbieden voor den leerling,
zij zal gemakkelijk genoeg verstaan worden door eenigen uitleg van den
leeraar. Een handboekje voor den leerling moet toch niet bestudeerd
worden , zonder dat de leeraar eerst ter opheldering zijne lessen geve.
Naar ons bescheiden oordeel moet het handboek slechts den zeer korten
inhoud bevatten van het levende woord des onderwijzers. Derhalve is het
ook noodig , dat de onderwijzer telkens meer , ja veel meer voorbeelden
geve, dan er in het boekje worde aangehaald. Op die voorwaarde alleen
zal het taalonderwijs waarlijk practich , levendig en oprecht vruchtdragend
wezen.
Wat wij rechtzinnig betreuren is, dat de Noord-Nederlanders zoo hardnekkig houden aan het uitsluitelijke paard, zwaard, hart, smart, enz.
Verscheidenheid van klanken geeft immers rijkdom en strekt derhalve tot
versiering. De a-klank is er reeds al te menigvuldig in ; waarom dan welluidendheidshalve dezen klank , waar het pas geeft , niet door ee of e verwisseld ?
Hetzelfde zeggen wij over 't gebruik van 't ontkennend partikel en. Dit
en is toch niet te versmaden. Het bevordert menigmaal de vloeibaarheid
der uitdrukking ; en hoe menigen dichter trekt het voor de versmaat niet
vaak uit den slag. De taal verrijken is immers een volstrekt goed werk,
een bonum absolutum , zegt de heer Franken , van Utrecht ; en dit stemmen wij ten volle bij.
Antwerpen. FRANS WILLEMS.

aan andere wezens''; wij vragen : > andere wezens" dan wat ?" Wij zijn zoo vrij deze

verklaring te beschouwen als de echo van eene kinds zeer vele jaren verouderde
bepaling (definitie) van abstracta.
' Het feit alleen, dat er zooveel a's in 't Nederlandsch voorkomen (we hebben
oorspronkelijk twaalf soorten) , is volstrekt geen reden om peerd, zweerd, hert en sniert
te zeggen ! We zullen den heer W i 11 e m s gaarne plaats verleenen voor een
artikel, waarin hij bewijst, dat de juiste uitspraak van paard enz, Is peerd enz. we

zijn zeer benieuwd naar dat artikel. RED,
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Het is niet te loochenen , dat het spreekwoord alle begin is
moeilijk" mank gaat aan het gewone euvel der spreekwoorden:
overdrijving; maar onder de uitzonderingen, die men zou kunnen
bijeenbrengen, zal zeker door niemand de grammatica worden gesteld. Integendeel; de beginselen der grammatica zijn zeer moeilijk;
moeilijker dan sommige beoefenaars van die wetenschap wel weten.
Die moeilijkheid ligt voor een groot deel hierin , dat indeelingen
en onderscheidingen, voor een paar duizend jaren door taalkundige
wij sgeeren uitgedacht , ons nu als de eenvoudigste dingen der
wereld, zonder de noodige verklaring, worden voorgezet. Naast het
eenvoudige, het begrijpelijke staat telkens het ingewikkelde, het
moeilijk te doorgrondene; dáár heeft men een duidelijk inzicht,
hier moet men zich tevreden stellen met van buiten leeren. Niet
zelden ook wordt hetgeen helder is , troebel gemaakt door onnauwkeurige definities. Wat b.v. een woord is , weet ieder ; maar toch
is in bijna iedere schoolgrammatica eene onjuiste of onvolledige

definitie te vinden l )• Dit werkt verwarrend en is een der oorzaken
van den tegenzin in het taalonderwijs , dien men bij leerlingen
zoo dikwijls aantreft.
Eene moeilijkheid , van wier bestaan zelfs vele onderwijzers onkundig zijn, ligt in het onderscheiden van klinkers en medeklinkers.
Dat a , e , i , o , u , oe , eu onze klinkers zijn , is zoo gemakkelijk te
onthouden , dat men zich het hoofd niet breekt met de vraag,
waarop het verschil tusschen vocalen en consonanten eigenlijk berust. Dat die vraag niet zoo heel gemakkelijk is te beantwoorden,
blijkt uit het oordeel van Prof. Sievers, een der grootste „Lautphysiologen" van onzen tijd , volgens wien de gewone indeeling „an
manchen Gebrechen laborirt" en b.v. 1, m, n, r nu en dan ook als klinkers -optreden 2). Het kan zijn nut hebben , dit te weten. Maar
overigens is de oude indeeling nog zoo algemeen gebruikelijk en zoo
practisch , dat men haar vooreerst gerust kan behouden.
Die onderscheiding in klinkers en medeklinkers was reeds bij de
Grieken bekend en dagteekent van langen tijd voor Christus ; zij
1) „Een woord is een spraakklank met eene bepaalde beteekenis." „Een
woord is een spraakgeluid of eene vereeniging van spraakgeluiden, welke
bij spreker en hoorder eene bepaalde voorstelling verwekt."
Het lidwoord de, het voegwoord dat hebben echter geene bepaalde beteekenis en verwekken geene bepaalde voorstelling. De genoemde definities
onderscheiden bovendien een woord niet streng van een zin (is b. v.
paardenkoopman een spraakklank met eene bepaalde beteekenis, dan is
het regent dit ook.)

2) Grundzüge der Lautphysiologie von E. Sievers. § 25.
Noord en Zuid, 10e Jaargang.
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werd ook in ons land reeds lang geleden tot de beginselen van het
taalonderwijs gerekend. Valcoogh zegt in zijn Regel der Duytsche
schoolmeesters (1607) , dat men de schoolkinderen moet afvragen:
„De vocalen en consonanten te onderschei] den , en segghen
Hoe veel daer zijn , en hoemense sal uytspreken:
Hoe sy oock een woordt in syllaben sullen breken,
Wat een • enckel v en dubbel w verschillen in 't spellen,
.
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Wat de letters doen , hoemense sal noemen ," enz.
Een andere indeeling , die wij ook aan het vernuft der oude
Grieksche philosophen hebben te danken, is die van de woorden in
rededeelen. Hierover wensclien wij wat uitvoeriger te zijn.
Die onderscheiding van alle woorden eener taal 1 in acht á tien
groepen is een groote stap voorwaarts geweest op het gebied der
spraakleer. Wij kunnen ons tegenwoordig niet gemakkelijk meer
voorstellen , welk een nauwkeurige waarneming en welk een scherpzinnig nadenken er toe noodig was , om den chaos van woorden te
ordenen en een licht te ontsteken , waarbij die schijnbare oneindigdigheid van klanken en vormen kon worden overzien. Eerst na de
verdeeling der woorden in rededeelen , kan er sprake zijn van het
onderzoeken van iedere klasse op zich zelf; voor dien tijd moet dc
taal hem , die over haar nadacht , wel een beeld van verwarring
hebben toegeschenen.
Toch moeten wij nooit vergeten , dat diezelfde indeeling -- van
hoeveel gewicht zij is geweest en nog is — het lot deelt van bijna
alle andere indeelingen , en dus niet in ieder opzicht volmaakt
en noodzakelijk is. Eene vergelijking zal dit duidelijk maken.
Evenals de woorden , hoewel alle ongelijk aan elkander , tot weinige klassen kunnen worden teruggebracht , verdeelt men ook de
menschen in een zeker aantal rassen. In sommige gevallen nu is
geen verschil van meening mogelijk : evenals een leek kan begrijpen,
dat het woord huis niet tot dezelfde klasse behoort als het woord op,
ziet hij terstond , dat een neger niet tot hetzelfde ras behoort als
een Nederlander. En toch zijn er verscheidene volken , die door
verschillende geleerden tot geheel verschillende rassen worden gerekend. Zelfs omtrent het aantal der menschenrassen heerscht de
grootste oneenigheid. Zoo nam Blumenbach er 5 aan, Cuvier 3,
Bory de Saint-Vincent 13 , i. Muller 12 , Peschel 7. Met de woorden is het eveneens. Zijn er volken, die eigenschappen van versehillende rassen in zich vereenigen en daarom door den eenen
ethnograaf tot dit, door den anderen tot dat en door een derden
)

1) Niet voor alle talen geldt die indeeling; bij de monosyllabischè (zoba
,ls het Chineesch) is eigenlijk van geen verschillende woordsoorten sprake,
-
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tot een zelfstandig ras gerekend worden , zoo ook zijn er woorden ,
die men met hetzelfde recht tot twee verschillende soorten en desnoods tot eens eigen nieuwe soort zou kunnen brengen. Over het
aantal der rededeelen zou derhalve ook verschil kunnen bestaan.
Nu houdt men zich hier wel vrij algemeen aan 't gebruikelijke
tiental, maar toch zijn er grammatica's, die slechts van 9 rededeelen spreken, daar zij de lidwoorden onder de voornaamwoorden
rangschikken. Oudtijds werden ook de tusschenwerpsels en de telwoorden niet altijd als zelfstandige woordsoorten behandeld. Het
. is nu van zeer ondergeschikt belang , of men b.v. acht , dan wel
negen of tien rededeelen aanneemt ; van groot gewicht is het echter,
de bestaande woorden in het — zij het dan ook willekeurig -aangenomen aantal klassen te rangschikken. Dit gaat niet altijd
even gemakkelijk , om de eenvoudige reden, dat de grenzen tusschen
de verschillende soorten niet overal scherp te trekken zijn. Woorden van eene zekere woordsoort zijn dikwijls uit eene andere
woordsoort ontstaan ; zoo kan b.v. een woord uit het rijk der zelfstandige naamwoorden naar het gebied der bijwoorden verhuizen.
Eerst is het geheel substantief; dan nadert het meer en meer de
adverbiën , staat op een zeker oogenblik op de grens , zoodat niemand met zekerheid zijn domicilie kan aanwijzen om daarna die
grens te overschrijden en burgerrecht te verwerven in het gebied
der bijwoorden. Zelfs geheele zinnen kunnen op die wijze tot rededeelen worden.
Zulke verhuizingen zijn lang niet zeldzaam ; tegenwoordig zijn
het meest alleenloopende woorden van twijfelachtig karakter, die
er toe overgaan ; vroeger echter hebben zich , volgens de taalgeleerden , geheele groepen afgescheiden , die dan nieuwe zelfstandige
soorten gingen vormen. Whitney neemt aan ' ) , dat de taal in
hare kindsheid uit twee soorten van wortels bestond : verbale of
praedicatieve die in 't algemeen handelingen en zaken aanduidden,
welke met de zintuigen waarneembaar waren , en pronominale of
demonstratieve, die eens ligging of richting ten opzichte van den
spreker te kennen gaven. De eerste soort was oneindig rijker dan
de tweede. Een der vroegste gebeurtenissen nu in de historische
ontwikkeling der taal was de scheiding , die in de verbale wortels
ontstond tusschen nomen (zelfst. naamw. en b j voegl. naamw.) en
verbum (werkwoord). De pronominale wortels scheidden zich in
pronomen (voornaamwoord) en adverbium. Het nomen splitste zich
later in zelfstandig naamwoord en bijvoeglijk naamwoord ; het
voorzetsel wordt (voornamelijk) uit het bijwoord geboren , de voegwoorden voor het grootste gedeelte evenzoo.
,

1 ) Vgl. heben und Wachsthum der Sprache van William Dwight Whito
ney. Uebers. von August Leskien. Leipzig, 1876, Blz. 212 vg.
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Maar zooals we reeds zagen , ook na de ontwikkeling dier woordsoorten ontstond er geen stilstand; altijd en altijd wordt de beteekenis van vele woorden en uitdrukkingen nog gewijzigd, en dit veroorzaakt , dat woorden van de eene soort nog steeds tot eene andere
kunnen overgaan. Zoo werden en worden zinnen tot bijwoorden
en voegwoorden; zelfstandige naamwoorden tot bijwoorden en
voorzetsels ; deelwoorden tot bijvoeglijke naamwoorden ; bijvoeglijke
naamwoorden tot bijwoorden ; bijwoorden tot voegwoorden enz. enz.
Een enkel voorbeeld. Het voegwoord tenzij is ontstaan uit een
geheelen zin , die luidde het en zij d. w. z. het zij niet. Men kan
zeggen : „wij zullen morgen uit rijden gaan, het zij niet , dat het
regent." Het zij niet of het en zij werd aanvankelijk als een volledige zin bedoeld en begrepen ; langzamerhand echter ging dit
juiste begrip verloren. Voor het gevoel van spreker en hoorder
werd het en zij (of 't en z , of tenzij) tot een enkel woord , dat
een voorwaarde aankondigde , waaraan niet moest worden voldaan ,
als het in den hoofdzin gemelde aan de werkelijkheid zou kunnen
beantwoorden. Wij gaan rijden , tenzij — het regent." Wordt
aan die voorwaarde regenen' wèl voldaan , dan verva] t het rijden.
Er moet nu noodzakelijk tusschen de perioden, waarin men 't en
zij nog als een zin opvatte en die , waarin men in tenzij slechts
een voegwoord zag , een korter of langer tijdperk hebben gelegen,
in hetwelk 't en zij (tenzij) eigenlijk op de grens van zin en voegwoord stond. In dien tijd had men evenveel recht het bewuste
woord een zin als eene conjunctie te noemen ; het verdiende beide
benamingen evenzeer. Dit is het, waarop ik vooral de aandacht
wilde vestigen ; er zijn altijd woorden geweest en er zijn er nog,
die men evengoed tot de eene woordklasse als tot de andere brengen kan.
Dengene, die dit inziet, zal het niet verwonderen , dat sommige woorden niet in alle grammatica's en woordenboeken tot
dezelfde soort gerangschikt worden ; en evenmin, dat degelijke taalkundigen het met zich zelf oneens kunnen zin over het elassificeeren van een woord.
Daar is b.v. al. In verscheiden spraakkunsten en woordenboeken
vinden wij het vermeld als onbepaald voornaamwoord. Zoo ook in
het groote Woordenboek der Nederlandsche taal van Prof De Vries
c. S. Wij lezen daar (II , 39 vg.) : „Al vnw. , zoowel bijvoeglijk
als zelfstandig gebruikt .... Al is de uitdrukking van twee ten
nauwste samenhangende begrippen , van lat. to tus [geheel] en omnis
[allemaal], van geheelheid, waar niets aan ontbreekt, en van geheele
hoeveelheid, waarvan niets is uitgezonderd. De eerste opvatting is
blijkbaar de oudste en oorspronkelijke , de andere daaruit afgeleid."
Maar waarom noemt men al nu een voornaamwoord en niet liever

een bijvoeglijk naamwoord of een onbepaald telwoord ? Waarschijn-
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lijk omdat het als een voornaamwoord en niet als een bijv. nw.
wordt verbogen. Immers neemt de 2e naamval (mv.) eene -r aan,
terwijl diezelfde naamval van de bijv. nw. op -e eindigt. Verder kan
in zinnen als „hij deed al zijn best;" » er is alle kans op beterschap,"
„in aller ijl ," dit is al , wat ik er van weet," onmogelijk sprake
zijn van een onbepaald getal , terwijl wij in uitdrukkingen als „alle
drie," ,,zij waren mij allen gelijk" weer niet aan een bijvoeglijk
naamw. kunnen 'denken. In een zin als „dezen waren met dit plan
meer ingenomen dan genen , maar allen prezen als om strijd de
goede bedoeling van den ontwerper" blijkt allen een woord te zijn
van dezelfde natuur als dezen en genen , welke woorden steeds tot
de pronomina gerekend worden. Allen is hier een onbepaald voornaamwoord, wijl het eene zelfstandigheid aanduidt, wier naam men
niet kan of wil noemen.
Aan den anderen kant is het echter niet te loochenen, dat al
dikwerf een onbepaald getal te kennen geeft en dus onbepaald tel
woord mag heeten. Dit is b.v. het geval in zinnen als deze : Dit
is niet het oordeel van eenige betweters , maar van alle kenners."
Maar ook van een bijvoeglijk naamwoord kan al soms veel hebben. In uitdrukkingen als : hij heeft al zijn leven in ellende doorgebracht ," „uit al zijne macht" enz. is al óf volkomen óf nagenoeg
gelijk aan het adjectief geheel.
A 1 kan dus in het eene geval meer op een onbep. voornaamwoord , in een ander meer op een onbep. telwoord , in nog een ander
op een bij voeglijk naamwoord gelijken. Onder alle drie dezer benamingen treft men het dan ook aan. Prof. De Vries en Dr. Jan
te Winkel 1 ) b.v. noemen al een onbep. voornaamwoord ; Prof.
Losij n 2 ) , Prof. Van Helten , Terwey , Engelien b) , noemen het een
onbepaald telwoord , Dr. Daniel Sanders 4 ) , Prof. Braune 5 ) , Dr.
Franck 6 ) en verscheidene andere Duitsche geleerden een bijvoeglijk
naamwoord.
Van alle drie der genoemde woordsoorten heeft al dan ook iets
in zich : het kan zelfstandigheden aanduiden , kan een onbepaald
getal te kennen geven en kan een zelfstandig naamwoord bepalen.
In „Die deutsche Sprache" van de gebr. Wetzel wordt eene poging
gedaan om het voornaamwoord al van het telwoord al te onderscheiden : wordt het woordje bijvoeglijk gebruikt (dus met een volgend substantief) dan heet het onbep. telwoord ; bezigt men het
zelfstandig, dan heet het een onbep. voornaamwoord 7 ). Maar al is
1

') In de door hem bewerkte uitgave van Cosijn's spraakkunst.
) In de door hem zelven bewerkte uitgaven zijner spraakkunst. ) Grammatik der neuhochdeutschen Sprache von A. Engelien. 4) Handwárterbuch der deutschen Sprache. 1 ) Gotische Grammatik , 5, 49 en 109.
6 ) Etymologisch woordenboek der Nederl. taal.
7 ) 5e druk , blz. 172 van het genoemde werk.
2

3
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dit in zeer vele gevallen waar , uit het voorafgaande blijkt genoegzaam , dat de zaak niet zoo gemakkelijk tot ieders genoegen is op
te lossen. Volgens Wetzel zou al in „al den dag ," „in aller ijl"
onbep. telwoord zijn; daarmede zullen velen zich niet kunnen vereenigen. Met meer instemming lezen wij dan ook de volgende
woorden van Dr. H. B. Rumpelt in zijn werk over „Die deutschen
Pronomina und Zahlwórter" : De Indefinita (onbep. voornaamwoorden). Onder dezen naam pleegt men zeer verschillende woordvormen te vereenigen en daaronder ook zulke aan wier pronominale
natuur men zou kunnen twijfelen. Dergelijke overgangen zijn echter
in andere woordklassen eveneens te vinden , en men moet het aan
het oordeel van ieder in 't bijzonder overlaten , waar hij , van zijn
standpunt , de grens wil trekken 1
)."

Wij hebben bij het woordje al zoo lang stilgestaan, om duidelijk
te doen uitkomen , dat er bij het rangschikken van woorden onder
de eenmaal aangenomen klassen of soorten verschil van meening
kan bestaan , hetwelk op het karakter van die woorden zelve berust. Hoevele rededeelen men ook aanneemt, steeds zullen er woorden gevonden worden, die op de grens staan van twee of meer
soorten en dus met evenveel of even weinig recht tot de eene als tot
de andere gerekend kunnen worden.
De infinitief van een werkwoord staat tusschen verbum en substantief in. Nagenoeg geheel werkwoord is de infinitief in den zin:
„hij zal komen" ; nagenoeg geheel zelfst. naamwoord in : „zijn dreigen heeft hem niet gebaat." Tusschen deze beide uitersten staan
de gevallen, die aanleiding tot verschil van opinie zouden kunnen
geven; b.v. „het is niet verstandig, dit alles te gelooven"; „dàt heet
ik vechten" door te handelen zooals hij, brengt men de zaak niet
vooruit" enz. Vrij algemeen noemt men „spreken" en „zwijgen"
in „spreken is zilver , zwijgen is goud" substantieven , omdat deze
woorden het onderwerp van den zin zijn ; het blijft echter de vraag,
of men ze niet met evenveel recht werkwoorden zou mogen heeten. In
dergelijke gevallen vraagt men echter gewoonlijk meer naar den vorm
en het gebruik dan naar de beteelcenis. Zelfst. naamwoorden noemen zelfstandigheden , waarvan in een zin iets gezegd wordt;
werkwoorden noemen de handelingen, het doen van die zelfstandigheden. Wordt nu echter iets gezegd van eene handeling en niet
van eene zelfstandigheid , dan treedt eerstgenoemde eigenlijk in de
plaats van de laatstgenoemde. In „spreken is zilver" geeft „spre.
ken" nog wel eene handeling te kennen , maar „spreken" vervult
in den zin de plaats , die gewoonlijk wordt ingenomen door een
zelfstandig naamwoord. Het woord spreken dient dus niet meer om
') Blz, 2 van het genoemde werk. (Leipzig, 1870).
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iets van eene zelfstandigheid mede te deelen; er wordt iets van medegedeeld en daardoor doet deze infinitief eene schrede in de richting der substantieven. De zelfst. naamwoorden hebben de eigenaardigheid , dat zij lidwoorden voor zich kunnen nemen ; de infinitieven, die op de plaats staan, gewoonlijk door substantieven
ingenomen, volgen hen hierin somtijds na. Daardoor verliezen zij
hun karakter van werkwoord nog meer ; zij geven nog wel handelingen te kennen , maar die handeling wordt geheel en al als eene
abstractie gedacht , d. w. z. men verbindt haar in de gedachte niet
meer met een subject, hoewel dit in de werkelijkheid natuurlijk bij
iedere handeling aanwezig moet zijn. Nog één stap verder en men
komt bij de abstracte werkingsnamen , die (zooals zang , val enz.)
niet meer den vorm van werkwoorden in de onbepaalde wijs, maar
geheel dien van substantieven hebben. In de volgende voorbeelden zal
men zien , hoe een infinitief meer en meer een substantivisch karakter
kan aannemen.
Hij zal zingen. Het is niet verstandig , zoo hard te zingen. Dàt
is eerst zingen. Zingen is een even nuttige als aangename bezigheid. Hij geeft les in het zingen. (Hij geeft les in den zang).
Bij deze beschouwingen moet men niet uit het oog verliezen,
dat de woorden niet terstond betrekking hebben op zelfstandigheden,
werkingen enz., maar op de voorstelling daarvan. Die voorstelling
kan in verschillende opzichten van de werkelijkheid verschillen
(stellen wij ons b.v. een berg voor , dan is het zeer waarschijnlijk,
dat geen enkele berg uit de werkelijkheid nauwkeurig beantwoordt aan
onze voorstelling). Eene handeling nu is in de werkelijkheid niet bestaanbaar zonder eene zelfstandigheid, een ding dat bij de werkelijkheid
betrokken is. Maarwanneer wij van die handeling eene voorstelling
hebben gevormd , kunnen wij die voorstelling ontleden ; wij kunnen
de werking van den werker abstraheeren ; (iets wat inde werkelijkheid natuurlijk onmogelijk is) ; wij kunnen dan de voorstelling van
die werking beschouwen als iets op zich zelf staands (als een „zelfstandigheid"). Hieruit is het te verklaren , dat een infinitief het
karakter van een substantief kan aannemen.
Nu wij toch over de zelfstandige naamwoorden spreken is het
misschien niet zonder nut eenige opmerkingen te maken over de indeeling in concrete en abstracte substantieven. De gewone indeeling is als volgt:
Zelfstandige naamwoorden.
Concreet.

Abstract.

1. Voorwerpsnamen.
2. Verzamelnamen.

1. Toestandsnamen.
2. Hoedanigheidsnamen.

3. Stofnamen.

3. Werkingsnamen.
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De verdeeling in eigennarren en soortnamen kunnen wij hier laten rusten.
Terloops zij er op gewezen, dat de grens tusschen toestand en
hoedanigheid niet overal scherp is te trekken.
Van meer gewicht is het, dat er woorden zijn, die eigenlijk onder geen der genoemde onderafdeelingen zijn te brengen. Daar is
b.v. het woord dozijn. Strikt genomen is het woord niet concreet,
daar het niet de naam is van eene werkelijke zelfstandigheid of
van hetgeen als eene werkelijke zelfstandigheid wordt voorgesteld.
Een dozijn kan niet onafhankelijk van de eene of andere zelfstandigheid gedacht worden. Evenmin als lengte kan bestaan zonder
een ding dat lang is , ziekte zonder eene zelfstandigheid , die ziek
is , kan dozijn bestaan zonder twaalf voorwerpen. Wil men het
zich nochtans denken zonder voorwerpen , dan moet men het daarvan abstraheeren. Het is dus abstract ; maar een naam van een'
toestand , eene hoedanigheid of eene werking is het nochtans niet.
Hetzelfde geval hebben wij b.v. met het woord pond in den zin:
De vrouw kocht een pond suiker." Gewoonlijk noemt men pond"
ook in zinnen als deze : concreet, voorwerpsnaam. Bij eenig nadenken blijkt al spoedig, dat die benoeming onjuist is. De vrouw
toch koopt . geen enkele zelfstandigheid , behalve suiker; een pond
(voorwerp) koopt zij niet. Ook is pond niet de naam van eene
hoedanigheid ; evenmin is het mogelijk in een toestand van „pond"
te verkeeren en aan eene werking kan in 't geheel niet gedacht
worden.
Is het nu noodig de gebruikelijke indeeling der substantieven
te veranderen ? • Daar men tegenwoordig gewoon is , onder de
concrete substantieven te rangschikken de namen van tijdruimten , als : jaar, maand enz. en de namen van verschijnselen in
de natuur , als : donder , storm, wind enz. , zou men daar desnoods ook de namen van hoeveelheden aan kunnen toevoegen. Maar
dát is van weinig belang ; van zeer groot belang is het echter voor
den onderwijzer, te weten , dat de gebruikelijke indeeling van de
substantieven niet volmaakt is ; zoodat woorden als uur , dozijn,
pond (in : een pond suiker enz.) wel gemakshalve onder de voorwerpsnamen of verzamelnamen gerangschikt kunnen worden , maar
eigenlijk in geene enkele afdee]ling volkomen op hunne plaats zijn. 1
)

Ook op de vraag : bijvoeglijk naamwoord of bijwoord ? kan het
antwoord somtijds verschillend luiden. Zoo lezen - wij in Dr. Brill's
') Men zij er op verdacht, dat er ook ten aanzien van de beteekenis
der woorden concreet en abstract verschil van opinie bestaat bij de taalgeleerden. In het groote Woordenhoek van De Vries c. s. wordt b.v. geluk in den zin : „Het aardsch geluk is aan geen bepaalden levensstand
verbonden` concreet genoemd. Wij meenen, dat wij ons boven aan de
meest gebruikelijke opvatting van de bedoelde woorden hebben gehouden.
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Nederlandsche Spraakleer (3e uitg. blz. 356) , dat de woorden goed
en fraai in de zinnen hij maakt het goed," „hij draagt het fraai
voor" bijwoorden zijn. Dan volgt echter eene aanmerking van den
volgenden inhoud : De uitdrukkingen hij maakt het goed; hij
draagt het fraai voor; kunnen ook zoo opgevat worden, dat goed,.
fraai bijvoegelijke naamwoorden zijn; alsdan beteekent hij maakt
het goed: hij brengt te weeg , dat iets goed wordt; hij draagt het
fraai voor : hij draagt het als fraai voor, zijne voordracht maakt
de zaak fraai 1 ).
Algemeen bekend is de moeilijkheid , die het eerste lid van werkwoorden als doodschieten, vrijspreken enz. oplevert. Een bijv.
naamor. , dat een werkwoord bepaalt (de als zelfst. naamor. gebruikte
infinitief uitgezonderd) is eene onmogelijkheid. Van den anderen
kant kunnen dood en vrij geen bijwoorden zijn , omdat zij blijkbaar
niet het werkes. bepalen ; het schieten toch is niet dood , het spreken
niet vrij. De moeilijkheid wordt opgelost, als men inziet, dat het
eerste lid der samenstelling niet het tweede lid bepaalt, maar een
zelfst. naamw. , dat als voorwerp van den zin volgt. Hij schiet
den haas dood beteekent : hij schiet z6 , dat de haas dood gaat.
Doodschieten is dan ook in den grond van de zaak evenmin een
samenstelling als rood kleuren. Waarom hebt gij dat rood gekleurd ?" beteekent ongeveer „waarom hebt gij dat zoo gekleurd,
dat het nu rood is ?" „Evenzoo beteekent „Hij heeft den haas doodgeschoten ," hij heeft den haas zoo geschoten , dat hij nu dood is."
Daar de woorden dood en schieten echter dikwijls naast elkander
kwamen te staan , als in : Zij hebben hem dood geschoten", „iemand
dood schieten" , en „iemand dood schieten" misschien meermalen in
tegenstelling werd gebruikt met een woord als aanschieten (vergel.
de beer werd ,niet dood geschoten, maar alleen aangeschoten) kon
men doodschieten voor eene oneigenlijke samenstelling gaan aanzien. Wanneer nu bovendien , zooals bij vrijspreken , twee opvat•
tingen mogelijk zijn, naar gelang vrij een bijv. naamwoord of een
bijwoord is (vgl. zij zullen hem vrijspreken en gij kunt hier vrij
spreken) dan bestond er nog een reden te meer om de woorden
vrij en spreken aaneen te schrijven , daar men zoodoende het verschil in beteekenis door een verschil in schrijfwijze kon weergeven.
Het bijv. n.w. werd dus aan het werkwoord vastgehecht , ofschoon
men hier met recht van een monsterverbond zou kunnen spreken.
Het eerste lid van werkwoorden als aankomen, opdrinken is een
bijwoord. In de zinnen de trein is nog niet aan; de wijn is op
worden aan en op nog duidelijk als deelen van aangekomen, opge') Het laatste voorbeeld („hij draagt het fraai voor") is minder gelukkig
gekozen. Het eerste is echter duidelijk. Vgl. nog den zin : „Mijne pendule
heeft nooit gelijk geloopen ; deze horlogemaker beweert echter, dat hij haar
gemakkelijk goed kan maken."
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dronken gevoeld ; waarom zij dan ook steeds bijwoord worden genoemd. Maar van op in ik ben op ; hij is doodop , is het werkwoord , dat oorspronkelijk na op moet zijn gevolgd , geheel afgestorven. In plaats van de trein is aan" kan men nog zeggen „de
trein is aangekomen" ; maar bij ik ben (dood)op is eene dergelijke
aanvulling niet meer mogelijk. Op heeft hier geheel de beteekenis
aangenomen van het adjectief doodmoe; en ofschoon Van Dale's
Woordenboek doodop nog altijd als bij woord vermeldt, zou er niets
tegen zijn, het thans bijvoeglijk naamwoord te noemen.
Wij zouden veel te uitvoerig worden, indien wij de veelvuldige
overgangen van de eene woordsoort tot de andere, alle omstandig
wilden behandelen. Daarom stellen wij ons tevreden met op eenige
gevallen nog even de aandacht te vestigen.
Op de grens van bij woord en voegwoord staan woorden , die in
de Nederlandsche spraakkunsten van den laatsten tijd gewoonlijk
voegwoordelijke bijwoorden genoemd worden. Als zoodanig kunnen
b. v. voorkomen : derhalve , immers , nochtans , wanneer , hoe , waar.
Bijwoorden zijn het, omdat zij het gezegde nog steeds bepalen,
voegwoorden , omdat zij zinnen aan elkaar verbinden. In den zin
men heeft mij opgedragen u die zaak op te helderen; derhalve zal
ik u alles meedeelen , beteekent derhalve om die reden." Van het
„meedeelen" wordt gezegd ,, dat het plaats heeft om die reden"
(of derhalve). Derhalve is dus bijwoord. En daar het niet in een
zin gebruikt kan worden , of een andere zin moet zijn voorafgegaan,
is het tegelijkertijd voegwoord.
In den zin : „Hier heb ik wat goeds" is wat (= iets) onbepaald
voornaamwoord. In : „Wat goeds kunt gij daar in vinden ?" is wat
vragend voornaamwoord.
Een merkwaardig woord , dat zoowel op een bijwoord , als op een
voegwoord en een voorzetsel gelijkt , is behalve. Oorspronkelijk is
het een bijwoord en beteekent het terzijde. De zin „ieder heeft
het gezien, behalve ik" zegt dus eigenlijk : „ieder heeft het gezien;
terzijde (stond) ik." Ik zag het dus niet. Wordt behalve gebruikt
om twee zinnen aan elkander te verbinden , dan moet het gevolgd
worden door dat : „Ik weet er niets van , behalve dat ik er gisteren
met een enkel woord over hoorde spreken." Behalve dat vervult
hier de rol van voegwoord. Wordt behalve gebruikt zonder dat,
zooals in : Behalve hem leen ik hier niemand , dan noemt men het
gewoonlijk een voorzetsel. Maar wij moeten voorzichtig zijn, als
wij behalve zoo noemen ! Want meermalen wordt het door een
eersten naamval gevolgd : Ieder heeft het gezien behalve ik (en niet
mij). Al mijne vrienden. zijn uit de stad, behalve hij. Behalve
zij is niemand mij komen bezoeken. In deze zinnen kim behalve
geen voorzetsel zijn en wordt het somtijds bijwoord genoemd. Maar
een bijwoord kan het weer niet zijn in zinnen als Behalve hem,
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ken ik hier niemand , wijl die zin dan zou moeten luiden : Behalve
hij (= als hij terzijde gelaten wordt, dan) ken ik hier niemand.
(Vgl. hij buitenslands ? ! dan is alles verloren). Mij dunkt, dat
behalve in de aangehaalde zinnen nog het meest heeft van een
voegwoord ; in dat geval moeten behalve en de daarbij behoorende
woorden als een onvolledige zin worden aangemerkt : Behalve (dat
ik) hem (ken) , ken ik hier niemand. Wij mogen echter niet voorbijzien , dat het woordje dat , hetwelk aan behalve eigenlijk zijn
voegwoordelijke kracht geeft , in deze zinnen ontbreekt. Een voorzetsel is behalve in zinnen als behalve den neus is hij sprekend zijn
vader, waar geen aanvulling mogelijk is en niet aan een voegwoord
gedacht kan worden. Maar er valt misschien over te twisten , of
laatstgenoemde zin moet worden afgekeurd of niet.
Ik hoop te hebben aangetoond , dat er gevallen zijn , waarin het
niet aangaat , een woord zoo maar zonder meer in een klasse te
plaatsen en met den naam van een der tien rededeelen te bestempelen. Maar classificatie is gelukkig slechts bijzaak. En het kan
hem , die de beteekenis en de functie van zulk een woord goed
begrijpt, vrij onverschillig zijn, of men het rangschikt in deze of
gene klasse. Voor dengene echter , die voornamelijk door uit het
hoofd leeren achter de zaak wil komen, zijn woorden als de behandelde een bron van voortdurende kwelling.
DR. R. A. KOLLEWIJN.
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Drama in vijf bedrijven en een voorspel.
IIIe B e d r ij f. De Rijksdag te Worms.
lste T a f r e e 1. Het Hof in Raadkamer vergaderd.

Heden ten dage werkt elke „hersenafscheiding" als een zuur, en
komt eerst dan tot rust, als het zich met de „basis" drukinkt vereenigd heeft, waarbij echter niet gezegd wordt, dat het produkt
een „zout" moet bevatten. 1
Dat was voorzeker ruimschoots gebleken , toen eenige vaten drukinkt werden leeggemaakt om zoo mogelijk „een half vel druks"
onder een reusachtigen inktvlak te begraven.
Maar tot rust" kwam de hersenafscheiding nog niet, van verschillende zijden gingen stemmen op, die spraken van eene verga)

N o i r é, Hoe mens van kinderen gelukkige menschen maakt. (Amsterdam,
M. M. Olivier) bl. 7.
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Bering te houden , waarin de zaak in hoogster instantie zou moeten
uitgemaakt worden.
Weldra vernam ik , dat de afdeeling Amsterdam van het N. 0. G.
eene vergadering zou houden.
Bevestiging van die geruchten brachten mij de volgende brief:
AMSTERDAM , 4 October 1886.
WelEdelGeboren Heer!

De kennismaking met uwe brochure getiteld Waarom slagen er
zoo weinig Hoofd- en Hulponderwijzers etc." heeft bij mij den lust
doen opkomen, Uw geschrift in eene der eerstvolgende vergaderingen
van het Ned. Onderw. Genootschap onder de aandacht der leden
te brengen en de zaak daar tot een onderwerp van bespreking te
maken. Zeer aangenaam zou het mij intusschen zijn van U nog
eene inlichting te mogen ontvangen , en wel : eene opgave van de
Amsterd. scholen , waar de spraakkunst van Terwey door elf- en
twaalfjarige leerlingen gebruikt wordt. Het zou mijn betoog niet
geringe kracht bijzetten , wanneer ik het juiste getal der scholen
kon noemen, waar zulke onzinnige praktijken plaats grijpen. Natuur.
lijk zou ik de namen der delinquenten voor mij houden.
Hopende dat dit mijn beroep op Uwe welwillendheid niet vergeefsch moge zijn , heb ik de eer mij met de meeste hoogachting
te noemen Uw dw. dr.
A. S. SCHOEVERS.
Hoofd der H. Westerschool.
Adres : Vij zetstraat 105.
Ik antwoordde op dien brief, dat ik dit feit van zeer weinig
gewicht achtte , gaf inlichting voor zoover ik kon en eindigde met
den wensch uit te spreken , dat men de zaak eens met mij besprak
in plaats van allerlei seheeve voorstellingen te laten drukken.
Tevens gaf ik mijn voornemen te kennen, later in eene brochure
alles nader uiteen te zetten.

Voor de maand November in het land kwam hoorde ik niéts
meer, dan bevestiging van het gerucht, dat er eene vergadering
zou gehouden worden.
Het Schoolblad van 2 November herinnerde mij de zaak weder,
en wel door het volgende artikel, waarvan alleen de vriendschappelijke aanhef, aan de Redactie, is weggelaten en waarin cursief werd
gedrukt, alles wat in hoofdzaak met mijne beweringen overeenkomt.
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n uitslag der dezen zomer in Den Haag afgenomen
t examen
De
hoo fcdonder-
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De uitslag der dezen zomer in Den Haag afgenomen hoo fcdonderwijzers-examens is, evenals vorige jaren, bedroevend geweest. Niemand
voorzeker zal dit epitheet wraken , zoolang slechts -1 der candidaten
de gevraagde akte verwerft. Naast de vraag : „Aan welke oorzaken
is deze bedroevende uitslag te wijten," -- eene vraag van groot
belang, doch welke ik voor het oogenblik onbeantwoord wensch te
laten, rijst deze : Waarin schoten de afgewezenen te kort P" I3ieromtrent stel ik mij voor eenige opmerkingen te maken.
Mocht iemand beweren , dat er soms een candidaat , wien het
niet aan degelijke kennis ontbreekt , afgewezen wordt tengevolge
van zijne zenuwachtigheid , ik durf de mogelijkheid hiervan niet
ontkennen. Ik merk echter hierbij op , dat het mij , zoowel bij de
laatste als bij vroegere examens , meermalen getroffen heeft, dat
een candidaat telkens kalm of zenuwachtig was , naarmate hem
eene vraag gedaan werd, die hij wel. of niet kon beantwoorden. Er
wordt veel op rekening van zenuwachtigheid geschreven , dat niets
is dan onwetendheid.
Eene tweede concessie doe ik zeer gaarne. 't Gebeurt een enkelen keer, dat, tengevolge van een samenloop van voor hem ongunstige
omstandigheden , iemand afgewezen wordt, die in normale omstandigheden stellig zou geslaagd zijn. Dergelijke „ongelukken" moge
men bejammeren ; de mogelijkheid bestaat. Den examinatoren echter
is dit niet te wijten ; de schuld ligt aan den te beperkten tijd,
waarin 't examen van elken candidaat moet afloopen.
En hiermede kom ik tot de helaas ! zoo talrijke schare der te
recht afgewezenen. Bij dezen heb ik vrij algemeen opgemerkt
groote oppervlakkigheid , gebrek aan algemeene kennis , gebrek aan
kennis der grammatica, gebrek aan vaardigheid om zich duidelijk
en juist uit - te drukken.
Ik sta hier voor een lastig dilemma. Ik heb een afkeer van 't
openbaar maken van verkeerde , ondoordachte , soms dwaze antwoorden, zooals men er bij elk examen van tijd tot tijd te zien en
te hooren krijgt; zoo licht ontstaat de indruk, dat men er naar
streeft goedkoop aardig te zijn ; — en toch tot staving van
mijn beweren meen ik geen korter weg te kunnen inslaan. Ik moet
dus mijn afkeer overwinnen , doch beloof U, dat ik de grootst
mogelijke soberheid zal betrachten.
De candidaten- hadden een opstel te maken over een der volgende
vier onderwerpen:
lo. Karakterschets van de hoofdpersonen uit een roman van
Mevr. Bosboom--Toussaint of uit een der drama's van Vondel.
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2o. Werken en denken en leeren is leven.

3o. De algemeenheid van het stokpaard is onbetwist. Geen
mensch , of hij houdt er een op stal.
40. Vacantie-koloniën.
Getuigt het nu niet van groote oppervlakkigheid, wanneer een
candidaat , die 't eerste onderwerp gekozen heeft, als inleiding eene

levensschets geeft van de schrijfster en daarop zoo ongeveer de
fabel laat volgen van den, een of anderen roman; of wanneer een
ander den hoofdinhoud van Majoor Frans vrij onjuist weergeeft,
zonder dat er schijn of schaduw van karakterteekening in 't opstel
te vinden is ? Is 't onkunde of oppervlakkigheid , dat weer een
ander Eva een der hoofdpersonen in den „Lucifer" noemt?
Enkelen kozen het derde onderwerp en toonden duidelijk, dat ze
niet begrepen hadden, wat men overdrachteljk een stokpaard pleegt
te noemen.
De verklaring van enkele cursief gedrukte regels uit een fragment van Hasebroek liet niet minder te wenschen over. Vergun
mij U de opgave even te herinneren:
Aan Leiden.
Ik heb een dubbel recht u vaderstad te noemen:
Hier lachte 't daglicht me aan;
.Hier mocht ik me aan de bron der Zanggodinnen laven,
En schonk Minerva, in haar onwaardeerbre gaven
Mij andermaal 't bestaan.
Ontvang mijn hulde dan, o bloem van Hollands steden!
Al is 't een rietscheut, in uw oeverlisch gesneden,
Die mij voor speeltuig strekt.

Aan oppervlakkigheid meen ik het te moeten toeschrijven , dat
verscheiden candidaten beweerden, dat de dichter hier van een dubbel recht sprak , omdat hij te Leiden geboren was en daar tevens
een betrekking had gekregen, waardoor hij er zijn bestaan vond,
er zijn dagelij ksch brood verdiende. Sommigen , der phantasie den
teugel vierende , plaatsten den dichter in een professoralen catheder
te Leiden!
Minerva was, volgens sommigen, de godin der dichtkunst. Wat
er al zonderlings over den „rietscheut in uw oeverlisch gesneden"
te berde gebracht is, zal ik niet aanstippen. Ik sprak niet zonder
grond van gebrek aan algemeens kennis.
Bij het lezen en de verklaring van het gelezene kwam dit gebrek
sterk uit. 't Gaat niet aan, hier allerlei speciale gevallen te vermelden ; ik meen te kunnen volstaan met de mededeeling , dat er
gedurig te vergeefs gevraagd werd naar eene verklaring van b.v.
Starings : „In een vriendenrol ;" de Israëlietische Looverhut ;" „Het
stoomtuig;" den aanhef van „De Verjongings•cuur;" dien van ,,De
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Toover-wijnstok ;" het fragment : „Gij bergen! -- Heuvels acht de
faam" enz., om niet te spreken van Potgieters „Afscheid van Zwe den", „het Jagertje," enz.
Op soortgelijke wijze zou ik gebrek aan kennis der spraakkunst
en aan vaardigheid om zich duidelijk en juist uit te drukken kunnen staven. Ik vrees echter U te vervelen. Die zondenregisters
toch zijn steeds van soortgelijken aard.
Van meer waarde acht ik de opmerking, dat in den regel zij,
die bij het examen in Nederlandsche taal blijken gaven van oppervlakkigheid en gebrek aan algemeene kennis, ook in de meeste andere examenvakken onvoldoende of althans vrij geringe kennis verraadden. Deze eenparigheid van oordeel der verschillende examinatoren is merkwaardig. Er blikt uit, dat de ongunstige uitslag der
examens niet is toe te schrijven aan het stellen van te hooge eischen
door de eene of andere sub-commissie. ' )
Die zwakheid op bijna elk gebied is bij sommigen een gevolg
van gemis aan den vereischten intellectueelen aanleg. Voor dezen
is er geen kruid gewassen. Zij handelen in hun eigen belang en
in dat van het onderwijs , indien ze ten spoedigste een anderen
werkkring zoeken.
Bij anderen heeft de bedoelde zwakheid natuurlijk zeer uiteenloopende oorzaken. Een der belangrijkste acht ik deze : Men studeert niet op de rechte wijze.
1o. Er wordt niet goed gelezen. Terwijl de een zich er mede
tevreden stelt, dat hij iets omtrent den inhoud van 't gelezene kan
mededeelen en er zich niet om schijnt te bekommeren, of hij misschien niet allerlei bijzaken voor de hoofdzaak heeft aangezien,
verdiept zich een ander, deze oppervlakkigheid terecht schuwende,
in de détails, maar verzuimt daarbij zich een duidelijk beeld van
't geheel te vormen ; ter wille van de boomen verliest hij het bosch
uit het oog. 't Een zoowel als het ander is verkeerd.
Men jage niet met haastigen spoed naar het einde. Kalm , bedaard nadenkend , wikkend en wegend leze men zóó, dat elke volzin , elke periode begrepen wordt niet alleen, maar dat men zich
tevens rekenschap geeft van de opeenvolging der gedachten en gedachtenreeksen bij den schrijver. Daartoe leze men hetzelfde werk
herhaaldelijk en vestige beurtelings zijne aandacht op de onderdeelen en op het geheel. Is men overtuigd het werk geheel begrepen te hebben , dan trachte men in beknopten vorm den hoofdinhoud schriftelijk in eigen woorden terug te geven. Eene uitmuntende stijloefening tevens, die maar al te veel verwaarloosd wordt. --Stuit men aanvankelijk nu en dan op duistere plaatsen, men vrage

-

1 ) Bij 't verslag der vergadering van 10 Nov, zal men uit de cijfers kunnen zien, dat wij bij de admissie-examens aan de H. B. S. nauwkeurig tot
hetzelfde besluit kwamen. o. B,
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niet onmiddellijk hulp ; se11 -help is ook hier van groote waarde.
Bij nadenken en herlezen wordt veel helder, dat bij de eerste lezing
niet duidelijk wilde worden. Deed men dit meer algemeen, 't aantal onnoozele vragen om inlichting, in tijdschriften en weekbladen
zou stellig aanzienlijk verminderen. Langs dezen weg zal men ook
allengs datgene verwerven , wat men gewoon is algemeene (encyclopaedische) kennis te noemen. „Alles is in alles" (Jacotot).
Wie zich zoo gewent aan goed lezen, zal ook bij de studie der
grammatica, die, wat er soms ook moge beweerd worden , voor
ieder onderwijzer onmisbaar is, de vruchten er van plukken.
En hiermede kom ik aan een tweede punt.
2o. De studie der Nederlandsche spraakkunst is gebrekkig.
't Aantal vergrijpen tegen de . meest algemeene geslachtsregels,
tegen de verbuiging, ja tegen eenvoudige spelregels, vergrijpen, die
men een adspirant-(hulp)onderwijzer niet zou vergeven, is legio.
't Ontbreekt velen , naar liet schijnt , in dezen al te zeer aan la
morale (théorie) en action." Soms ook ontbreekt de theorie zelve. —
Men schijnt te veel tijd te verbeuzelen met het maken van allerlei
minutieuse onderscheidingen op het gebied der syntaxis. Ook hier
geldt het : men ziet niet het Bosch, maar wel de boomen.
Merkwaardig is hetgeen onlangs een hooggeschat vriend, schrijver
eener veel gebruikte spraakkunst, mij mededeelde. „Ik ontvang,"
zei hij , „gedurig brieven , waarbij nadere opheldering gevraagd
„wordt van deze of gene paragraaf mijner spraakkunst. Bijna
„zonder uitzondering echter betreffen die vragen 't eerste boek (leer
r,van den zin). 't Schijnt wel , dat velen met hunne studie niet
» verder komen dan dat boek." 1 )
Duidelijk aanwijzen, welken dienst verschillende woorden in den
zin doen, over welke verbindingsmiddelen onze taal beschikt, welken
invloed de keuze der verbindingswoorden heeft op de beteekenis
van den zin ; maar al te dikwijls schiet men hierin te kort.
3o. Er wordt door vele jonge onderwijzers te weinig gewicht
gehecht aan vaardigheid om zich juist en beschaafd uit te drukken.
Bij mijne opmerkingen over goed lezen , wees ik reeds op het verwaarloozen van eene uitnemende stijloefening. Hier voeg ik er bij,
dat niet alleen die stijloefening, maar in 't algemeen alle oefening
in het geregeld en juist uitdrukken van eigen gedachten maar al
te zeer wordt nagelaten. Men schijnt maar niet te willen of te
kunnen inzien, dat hier niet minder dan bij het oplossen van wiskundige vraagstukken het bekende: „Al doende leert men" zijne
toepassing vindt. Of deinst men wellicht terug voor de groote inspanning van den geest, die 't vervaardigen van een flink opstel
1) Het zou ook kunnen zijn , dat het tweede gedeelte van het werk wèl
D. B.
begrijpelijk was.
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eistut ? Ik hel er toe over , 't laatste te gelooven. Maar over de
oorzaken van 't verschijnsel moge verschil van meening bestaan,

volgens mijne ervaring en die van anderen is 't een onloochenbaar
feit : Er worden veel te weinig opstellen gemaakt.
Eene enkele mededeeling uit mine ervaring als leeraar in de
Nederl. taal en letterkunde aan een cursus ter opleiding van onderwijzers tot hoofdonderwijzer steune deze bewering. Jarenlang heb
ik den bezoekers van bedoelden cursus schriftelijk werk opgegeven,
waarin natuurlijk zooveel mogelijk afwisseling gebracht werd. Elke
veertien dagen echter gaf ik een opstel op ; soms één onderwerp,
soms twee of drie, waaruit ieder mocht kiezen. En telkens mocht
ik mij gelukkig achten (niet dat ik een liefhebber van correctie
ben, maar 't belang der leerlingen weegt bij mij het zwaarst) wanneer - of 4 deel der leerlingen mij een opstel ter beoordeeling
aanbood. En zoo gaat het, tot op den huidigen dag.
Ik zou intusschen uit dit bijzonder geval geen algemeene conclusie durven trekken, indien niet mijne ondervinding gedurende
verscheiden jaren bij de akte-examens opgedaan, volkomen in overeenstemming was met mijne ervaring als leeraar.
Delft, October 1886.
H. V. LEOPOLD.
Na lezing van dit artikel kwam het mij voor , dat eindelijk een
enkel woord • mijnerzijds niet ongepast mocht heeten.
Den 4en Nov. schreef ik onderstaand artikel , dat echter eerst
den 5enwerd verzonden.
Den 5en en 6en Nov. vernam ik van Benige collega's , dat ze
waren uitgenoodigd eene vergadering over gemelde zaak bij te
wonen , maar eerst den 8sten ontving ik onderstaanden brief, die den
Ten op de post bezorgd was en door den Zondag was blijven liggen.
WelEdelen Heer T. H. DE BEER.
Mijnheer 1
In de Afdeeling „Amsterdam" van het Nederlandsch OnderwijzersGenootschap zal op Woensdag 10 Nov. e.k. „het Taalonderwijs in
de Lagere School behandeld worden.
Uwe brochure : „Waarom slagen er zoo weinig Hoofd- en Hulponderwijzers en hoe staat het ten onzent met het onderwijs in de
Moedertaal" gaf daartoe aanleiding.
Het Bestuur acht zich verplicht U beleefd uit te noodigen , deze
Vergadering met Uwe tegenwoordigheid te vereeren.
Namens het Bestuur:
T. TERWEY, Voorzitter.
H. VAN VOORTHUYSEN ? 1e Secretaris.
6 Nov. 1886.

De Vergadering wordt gehouden in het gebouw „Eensgezindheid"
Spui te 8 uren.

Noord en Zuid, 10e Jaargang.

9
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Ik had dadelijk bericht ontvangen, dat de Amsterdammer mijn
stuk plaatsen zou , maar ik verzocht nu , de plaatsing te bespoedigen
en in het nommer van 10 Nov. , dat Dinsdagavond den 9en werd
uitgegeven , verscheen het onderstaand artikel.

Ht OQw
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Onder de meest leugenachtige spreekwoorden reken ik : die zwijg t
stemt toe. Ik zeg dit vooral met het oog op den strijd , door mij
onder de bescherming van De Amsterdammer begonnen tegen de
eindelooze classificaties en sophistische zins-behandeling , die langzamerhand de plaats dreigen in te nemen van studie der spraakkunst
en ernstige beoefening der taal.
In die buitensporigheden gaat Nederland verder dan België , Frankrijk en - Engeland en waarschijnlijk ook dan Duitschland , gezwegen
van landen, waarvan ik de scholen niet door persoonlijk bezoek
leerde kennen , maar waarvan de meest gebruikte spraakkunsten
zeer zeker niet op dergelijke afdwalingen des geestes wijzen.
Ik acht het onderwerp daarom van zoo hoog belang , omdat met
het onderwijs in de moedertaal dat in de vreemde talen ten nauwste
verbonden is en de populariteit van ons uitgebreid lager en middelbaar onderwijs voor een groot gedeelte af hangt van de meerdere
of mindere gemakkelijkheid , waarmede de leerlingen de vreemde
talen leeren lezen , spreken en schrijven.
Mijn artikel is ontvangen, gelijk ik vooruit verwachtte ; de dagbladen hebben er het een en ander van gezegd , de schoolbladen
hebben aarzelend , maar toch eindelijk meer of minder breedvoerig
de zaak besproken en .... op verschillende plaatsen -zijn vergaderingen uitgeschreven om de zaak openlijk te bespreken. Ook te Amsterdam zal eene dergelijke vergadering gehouden worden door de
afdeeling Amsterdam van het Nederlandsch Onderwijzersgenootschap
en niet onmogelijk is het, dat er zelfs nog eene tweede zal worden
gehouden.
De artikelen in de schoolbladen vertoonden geen ernstige bestrijding, maar wel eene poging om het gewicht der quaestie te verplaatsen
door bijzaken tot hoofdzaken te verheffen en de hoofdzaak buiten
bespreking te laten.
Of de boeken dikker of dunner worden, welke boeken men gebruikt, of de vragen bij het toelatingsexamen voor de eerste, tweede,
derde vierde, en vijfde klasse der Hoogere Burgerschool gedaan al
of niet gepast zijn — nog daargelaten , dat die enkele vragen onmogel k gelegenheid geven, het examen te beoordeelen — in hoeverre
;
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zinsontleding noodzakelijk is en tal van andere zaken hebben niets
te maken met de groote zaak, dat er in Nederland veel tijd ver-

kwist wordt met allerlei inspannende en tijdroovende liefhebberijen,
die niet dienen om de leerlingen een helder inzicht in de taal te geven.
Behalve een stukje van den heer Terwey en een ander van den
heer Lohr, is het eenige, wat op eene ernstige (en zelfs persoonlijke)
bestrijding geleek, hetgeen Het nieuwe Schoolblad daarover in het
midden bracht in een reeks artikelen in nos. 38, 39, 40 41, 42 en
43. De bijzondere voorliefde, waarmede men daar telkens op dat
onderwerp terugkomt , zonder dat men in mijn artikel , waarover ik
van allerlei zaden de aangenaamste bewijzen van instemming ontving, ook den geringsten schijn van waarheid vindt , geeft aan de
houding van dat blad eene eigenaardige beteekenis , te meer , als
men bedenkt , dat de redacteur van dat blad en de schrijver van
drie artikelen is de heer J. Versluys, Secretaris der Schoolcommissie te Amsterdam. Daar gemelde heer toch bezwaarlijk als
autoriteit op 't gebied van taa londerwijs kan optreden, ligt de veronderstelling voor . de hand, dat hij het openbaar lager onderwijs te
Amsterdam heeft willen verdedigen tegen de beschuldiging, dat het
onderwijs in de moedertaal er te wenschen zou overlaten. Onwillekeurig denkt men aan een winkelier , die met een ernstig gezicht
verklaart : „Er wordt misschien veel sterke boter en garstig spek
verkocht", maar ik heb zoo iets nooit verkocht en mijn broers,
ooms en neven ook niet !"
Er is met mijn artikel in dat blad al zeer zonderling omgesprongen , hetwelk niet belette , dat èn aan mij , èn aan een inzender,
die mijne partij koos , geweigerd werd in het blad zelf protest aan

te teekenen tegen het daar beweerde.
Toen Haffmans het droit de réponse in Nederland wenschte , beweerde men algemeen , dat wettelijke bepalingen onnoodig waren,
omdat alle fatsoenlijke bladen dat recht erkenden. We rekenen het
Nieuwe Schoolblad gaarne onder de fatsoenlijke bladen, maar constateeren alleen , dat dit blad het droit de réponse niet erkent en
dat zelfs niet tegenover iemand , dien het op onbehoorlijke wijze
heeft bejegend.
In hoeverre nu mijn artikel verdiende als onbeduidend en onwaar
aangeduid te worden , moge blijken uit hetgeen de meeste onderwijzers zullen getuigen, die zich voor het akte-examen voorbereiden en
uit een artikel van den heer H. V. Leopold te Delft , in het Schoolblad van 2 Nov. jl. en wel. over het laatste akte-examen. De heer
Leopold , leeraar aan de Normaalschool en examinator voor het
Nederlandsch , zal zelfs voor den heer Versluys in dezen als autoriteit moeten gelden. De heer Leopold noemt den afloop der examens
voor Nederlandsch bedroevend en vindt de ooi zaak , evenals wij,
vooral daarin , dat er niet genoeg en niet goed gelezen wordt.
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De argumenten, in het Nieuwe Schoolblad tegen mijn artikel aangevoerd , zijn weinige en daarvan zijn de meeste nog van zeer zonderlingen aard.
„Hetgeen De Beer zegt zou bevestigd worden door de negen jaargangen van een zijner tijdschriften. Misschien vindt de lezer dit

niet duidelijk. Ons schijnt het toe , dat alweer zeer weinig examinatoren hebben geschreven in dat Tijdschrift."
De zonderlinge omschrijving „een zijner tijdschriften" voor Voord
en Zuid , het taalkundig gedeelte van het tijdschrift , waarvan de
letterkundige afdeeling De Bibliotheek en de dialectische Onze
Volkstaal heet , nog daarlatende, wijs ik er alleen op , dat in die
negen jaar minstens twee duizend vragen zijn ingekomen van leeraren
aan normaalscholen en normaallessen , van hoofd- en hulponderwij zers en kweekelingen en dat er met honderden is gecorrespondeerd,
zoodat er alle reden is , te beweren , dat ik eenig inzicht heb gekregen in de wijze van studeeren en de mate van kennis van een
groot deel dergenen, die Nederlandsch onderwijzen of leeren met
het oog op de aanstaande examens.
De bestrijder ex o f ficio mag geene of verkeerde argumenten aanvoeren en er vooral zijn kracht in zoeken zich zelven op een verbazend
hoog voetstuk te plaatsen ; meer dan dat zoekt hij te bereiken door
de groote handigheid van zulk een oceaan van woorden , dat bestrijding en weerlegging haast een boekdeel zouden vullen.
Waar ik beweer , dat onze professoren in het Nederlandsch onder
de bestaande toestanden mee:rendeels ' geen goed examen in 't Nederlandsch kunnen afleggen , antwoordt de heer Versluys:
„Laten we den toestand vergelijken met dien ten aanzien van
rekenen. Wij houden ons overtuigd , dat de professoren in de wiskunde in den regel een slecht examen voor rekenen zouden doen,
zooals dat voor hulp- en hoofdonderwijzers wordt aangenomen.
Hoe men het een of ander aanschouwelijk kan maken voor kinderen
van 7 tot 8 jaar , zouden ze natuurlijk in den regel niet weten en
de examinator zou aan een dergelijke vraag ongetwijfeld en terecht
veel gewicht hechten. Sommigen zouden eenvoudig moeten zeggen,
dat ze in jaren aan de gewone elementaire rekenkunde niets gedaan
hebben.
„Maar dat alles , wat o.i. volkomen in den haak is , kan geen
reden zijn om te zeggen , dat de examens voor rekenkunde bij het
lager onderwijs niet deugen. Op een dergelijke wijs is het ook met
het onderwijs in de moedertaal gelegen. De meeste hoogleeraren
in de Nederlandsche taal zouden zeker , als ze in de lagere school
werden gezet , slecht onderwijs in de moedertaal geven."
Bij dat alles zeg ik : „wat te bewijzen zou zijn !" Maar de heer
Versluys beroept zich op mijn art. in Noord en Zuid en dient dus
te erkennen, dat ik niet „het onderwijs aan kinderen van 7 of 8
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jaar" maar het onderwijs in de Nederlandsche taal in het algemeen,
op het oog heb.
En nu hebben de hoogleeraren Cosyn, Verdam 1 ), Gallée, om van
anderen en ouderen niet te spreken , zelf jaren lang onderwijs in
het Nederlandsch gegeven , wel niet aan „kinderen van 7 of 8 jaar",
maar toch aan jongens van 11 of 12 , zoodat de practijk van het
onderwijs hun niet vreemd kan zijn. Maar men moet al zeer weinig
verder kunnen zien dan de officieele tekst van memoriën van toelichting bij wetten en besluiten, om te gelooven, dat de examens
den meest bruikbaren man in de practijk doen ontdekken. Jaarlijks worden zeer verdienstelijke onderwijzers afgewezen, om hun
gebrek aan kennis, en jaarlijks worden tal van akten van bekwaamheid uitgereikt aan personen, die in de school volstrekt onbruikbaar
zijn. Ieder die aan het onderwijs verbonden is , weet dat bij
ervaring.
Het feit is -- en de secretaris der Amsterdamsche schoolcommissie is zoo verstandig dat niet te willen begrijpen — dat boeken
als de meest geroemde, door hun terminologie, hun classificaties,
hun definitiën en hun onderscheiding van zinnen voor de meesten

onzer hoogleeraren onleesbaar en ongenietelijk zijn.
En nu ligt de vraag voor de hand: als al die fraaiigheden, gelijk beweerd wordt, op de scholen niet worden onderwezen en op
de examens niet worden gevraagd, wat heeft dan toch de schrijvers
onzer spraakkunsten bewogen , dat alles op te schrijven, en wie is
dan eigenlijk veroordeeld zich daaraan te goed te doen?
Het is , na alles wat over deze zaak geschreven is, noodzakelijk,
dat ik elders breedvoeriger op een en ander terugkom; maar hoewel de heer Versluys den ouders alle recht ontzegt, een oordeel uit
te spreken over de wijze waarop het onderwijs is ingericht, kan ik
niet anders dan aan deze de vraag voorleggen : „Welken indruk
krijgt gij doorgaans, van de lessen in het Nederlandsch, die uwe
kinderen ontvangen ?"
In weerwil van het warme pleidooi voor de onfeilbaarheid der
mannen van het vak waag ik ten slotte deze vraag ti
Wanneer schoolboeken over allerlei vakken voor den volwassene
eene zekere aantrekkelijkheid kunnen hebben , of ten minste voor
hem verstaanbaar zijn; maar eenige spraakkunsten der moedertaal
zijn, zelfs voor hen, die de moedertaal wetenschappelijk beoefenen,
niet alleen niet aantrekkelijk, maar zelfs onverstaanbaar, pleit dit
dan voor of tegen die boeken ?
') Dit is voor zoover prof. Verdam betreft', niet waar; hij heeft Latijn
gedoceerd. Maar hoe omvangrijk zijne taalgeleerdheid moge zijn, hij zal
zelf gaarne erkennen, dat hij van de Leer van den volzin niet half zooveel
weet als een pas geëxamineerd hoofdonderwijzer. D. B.
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En eindelijk : Mag men aannemen, dat een groot deel dier boeken geschreven werd om niet gebruikt te worden ?
Amsterdam, 4 Nov. 1886.
TAco H. DE BEER.

Intusschen verzocht ik de uitgevers 100 exemplaren van mijn
„half vel druks" naar het vergaderlocaal te zenden en aan de administratie van het D. v. N. 25 exemplaren van het nommer van
10 November en met groote belangstelling wachtte ik den avond
van 10 November af, waarop nader over deze zaak zou gehandeld
worden.
( Wordt vervolgd).
TACO H. DE BEER.

Liefhebbers van zinsontleding mogen hun kunsten beproeven op
het volgende staaltje van officieel Nederlandsch , waaruit wel zal
moeten blijken , dat wij Nederlanders een stijl hebben. Men leze
den volgenden aanhef van een commissoriaal rapport der Tweede
Kamer:
„Naardien de Minister van Waterstaat , Handel en Nijverheid bij
brief van 6 November 1886 verklaard heeft , ten opzichte van de
in handen Uwer Commissie gestelde en bij dien brief aangewezen
adressen van dijkgraaf en heemraden van het . waterschap van de
Linge-uitwatering en van Gedeputeerde Staten van Gelderland , zich
te willen gedragen aan den inhoud zijner Nota's van 25 Juni 1885
en 16 Februari 1886 , en daar de meerderheid der Dommissie zich
vereenigt zoo met de overwegingen als met de conclusiën van de
meerderheid der Commissie , welke aangaande de in bovengenoemde
Nota's vervatte inlichtingen dien 14den Januari 1886 verslag uitgebracht heeft , terwijl de minderheid der tegenwoordige Commissie
verklaard heeft., in te stemmen met de conclusie der minderheid van
de voormalige Commissie , ofschoon zij niet geacht wil worden daarmede iedere beweegreden tot staving van laatstgenoemde conclusie
in het Verslag van 14 Januari 1886 opgenomen te onderschrijven,
zoo is de Commissie eenparig van gevoelen, onder verwijzing in
hoofdzaak voor zooveel de beweegredenen betreft , naar het Verslag
der vorige Commissie , te kunnen volstaan met de herhaling van
dezelfde conclusiën , te weten :'' enz.
Er volgen nog precies vijf-en-twintig regels eer men komt tot
een punt achter het laatste woord der conclusie.
Als stijloefening zou men ook kunnen opgeven, dezen zin in
verstaanbaar Nederlandsch te vertalen, of natteve'rtellen, wat er staat.
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Het zij mij vergund, in N. & Z. een plaatsje te vragen voor een
paar kantteekeningen op het stuk „ Taalpolitie" van Mr. C. B a k e
in afl. 5 van dezen jaargang [1886] ? De Schr. keurt daarin o. a.
het gebruik van nachtelijk in de uitdrukkingen nachtelijk rumoer,
nachtelijke aanval af, die volgens B i 1 d e r d ij k ongeoorloofd zijn,
omdat men in 't andere geval ook zou mogen schrijven een vuurijIne gloed, een zonne lij ke glans. Vuur lijk en zonnelijk zou echter
beduiden : afkomstig van het vuur , van de zon , terwijl met nachtelij k bedoeld wordt gedurende den nacht : dus geheel iets anders.
Verder beweert Bilderdijk, dat dit woord nieuw gesmeed of wel
van het „verbasterd" Hoogduitsch overgenomen is. Hij kan daarin
gelijk hebben , maar in elk geval heeft het vroeger ook reeds bestaan: men vindt het o. a. in de Floris ende Blancefloer vs. 1984:
Hets ons te nachtelic te porne vort , hetgeen wil zeggen : het is
ons al te zeer nacht om nog verder te trekken.
Toen kwam het dus in elk geval als predicat. adj . voor : hoe geleidelijk was niet de overgang geweest, zoo die niet werkelijk heeft

plaats gehad, tot het attrib. gebruik in eene uitdrukking, als : ene
nachtelike aventure ! En geeft dit ons geen recht het thans nog,
of weer, te schrijven ? Ten overvloede zou men nog het woord
tijdelijk als analogen vorm kunnen aanhalen, welk woord hier zeker
beter te pas komt, dan een denkbeeldig zonnelijk!
2o. Bij de behandeling van het woord neven in samenstellingen
maakt de Schr. geene melding van de woorden nevenschikking en
nevengeschikt. Verdienen die, wanneer neven zonder s toch ook in
nevenman en nevenbuur wordt toegelaten , niet de voorkeur boven
bijschikking en bijgeschikt ? Bij beteekent niet anders dan in de
nabijheid van , en met nevengeschikte zinnen bedoelt men zinnen
van denzelfden graad , welk begrip , ook volgens den heer Bake,
juist door nevens wordt uitgedrukt.
30. Op blz. 274 staat : „ Verkapt voor vermomd verdient volstrekt geene aanbeveling." Waarom mogen wij dat niet even goed
gebruiken als de gelijk gevormden : vermomd en verbloemd ? Het
kan van de valkenjacht afkomstig zijn, waarbij men den vogel,
zoolang hij geen dienst deed , een kap over den kop wierp ; of
anders aan de monniken doen denken , die zich door hun kap gemakkelijk onkenbaar konden maken. Bovendien voldoet het aan
eene werkelijke behoefte, gelijk het voorbeeld van den heer Bake
leert : een „verkapt Roomschgezinde" is heel iets anders dan een
vermomd Roomschgezinde. Juist omdat wij vermommen alleen in
eigenl. beteekenis bezigen , kunnen we het woord verkapt niet
missen. C. J. V.
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De redactie van Noord en Zuid stelt mij inde gelegenheid bovenstaande kantteekeningen terstond te beantwoorden.
Vooraf een woord van dank aan den Heer C. J. V. Ik stel
zijne aanmerkingen op prijs, niet alleen om den heuschen toon,
maar ook om de belangstelling in mijn werk, waarvan zij blijk
geven. Het doel van mijne Taalpolitie is , de lezers van dit tijdschrift tot zelfstandig onderzoek te prikkelen door hunne aandacht
te vestigen op eenige belangrijke vraagstukken van taal en stijl;
niet om hun mijne meeping als de eenig juiste op te dringen. Hoe
meer mijne opmerkingen stof geven tot kritiek en bestrijding, des
te aangenamer zal het mij dan ook zijn.
,

De eerste bedenking van den Heer C. J. V. betreft het woord
nachtelijk. In mijne Taalpolitie heb ik daaromtrent het gevoelen
van B i 1 d e r d ij k en dat van Prof. D e V r i e s medegedeeld;
de eerste verwerpt het onvoorwaardelijk, de tweede laat het alleen
toe in de beteekenis van „aan den nacht gelijk." Ik geloof met
den Heer C. J. V., dat B i 1 d e r d ij k te ver gaat. Volstrekt te
verwerpen is, dunkt mij, het woord niet. Als ik in een der jongste
nommers van Eigen Baard lees : „Was zij [eene oude burcht] in
den nachteljken schoot der oudheid uit kracht van een zeker natuurrecht ontstaan ?" — dan heb ik met het woord , in dezen zin
gebruikt, vrede. Niet echter als er gesproken wordt van nachtelijk
rumoer , van nachtelijke rustverstoring , nachtelijk burengerucht,
nachtelijke afzondering van gevangenen , tenzij er met dit laatste
niet eene afzondering bij nacht bedoeld wordt, maar een verblijf
in een donker cel , waar de veroordeelde in diepe eenzaamheid zijne
dagen voortsleept. Eene nachtelijke overrompeling zoude er misschien door kunnen, maar dan toch alleen voor eene zoodanige
overrompeling , welke geschiedt met een stilte , aan die van den
nacht gelijk.
De Heer C. J. V. ontleent een voorbeeld van nachtelijk aan het
middelnederlandsch. In Floris en Blanche floer , vs. 1984, komt dit
bijv. nw. , inderdaad , zij het praedicatief, Noor. Edoch het wordt
daar niet gebezigd als tijdsbepaling, maar het doelt op eene eigenschap van den nacht, nam. de duisterheid, waardoor het reizen
lastig en gevaarlijk wordt. Dit schijnt in onze middelnederlandsche
litteratuur de eenige plaats te zijn , waar nachtelijk als bijvoegelijk
naamwoord voorkomt. Opmerkelijk is het daarentegen , dat terwijl
nachtelijk bij ons nooit anders dan als adjectivum gebezigd wordt,
het middelnederlandsch een pijwoord nachtelike (nachtelvc) = bij
nacht , kent. ' )
1)

Deze beide bijzonderheden zijn mij door Prof. Verdam medegedeeld.
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Dat nachtelijk (bij nacht) niet geheel op ééne lijn te stellen zoude
zijn met vuurlijk en zonnelijk -- gesteld dat deze woorden bestonden en de beteekenis hadden van „van het vuur , van de zon afkomstig" — geef ik gaarne toe. Intusschen had BILDERDIJK geen
ongelijk, toen hij opkwam tegen het misbruik, dat reeds in zijne
dagen van de bij voegelij ke naamwoorden op lijk gemaakt werd.
Terwijl. het Hoogduitsch tuk is op het smeden van nieuwe bij voegelijke naamwoorden (hiessig , jetzich , staatlich enz.), gaat het
Nederlandsch daarin veel bedachtzamer te werk. Dr. NASSAU —
die, naar ik hoop, voor geen der lezers van dit tijdschrift een onbekende is — heeft meer dan eens tegen het smeden of het onoordeelkundig gebruiken van adjectieven op lijk gewaarschuwd.
» We plachten" — zegt hij -- „stacdsontvangers te hebben, ge» meentebesturen, land- en kerkgemeenten, honderd dergelijke; maar
» de schrijfwijze van hen,
„Die woorden lang van klank met eerbied hoorgin,
„geeft ons nu hiervoor : stedelijke ontvanger , stedelijke secretaris,
„gemeentelijke besturen , kerkelijke lasten , enz. enz. Welhaast kan
» het den eenen of den anderen staathuishoudkundige in den zin
ke en
„komen , in gangbaar Hollandsch te schrij ven : „Onze lande lijke
dagelij
k» „stedelijke bevolkingen zuchten beklagely k onder den
gemeente» ,,schen druk van lande lijke , stedelijke , gewestelij ke ,
n „l ke en kerke lijke lasten , in hunne avond l ke uren en nachte» ,, lid ke stonden. Ze roepen hiertegen goddelij ke , konink lijke , men» „schelijke hulp in." -- Lam, onwelluidend is deze wijze van uit,drukken, ze beleedigt de zucht naar kortheid , der taal aangeboren.
„En 't geen niet minder jammer is , ze vernietigt kostbare elemen, ten van synonyme uitdrukkingen en onderscheidingen , die hier,
» onmiskenbaar zelfs voor 't natuurlijk gevoel , in de taal liggen.
„Dat gevoel zegt , dat moederliefde en moederlijke liefde niet gelijk
» zijn." ) -- Nu erken ik, dat men de grenslijnen door Dr. Nassau
getrokken reeds lang overschreden heeft en det terugkeeren zeer
moeilijk is, maar dat ontheft ons niet van de verplichting , te zorgen dat het hier gewraakte misbruik niet verder voortwoekere.
Mijn slotsom is : dat er tegen nachtelijk (mits oordeelkundig gebruikt) geen bezwaar bestaat. Ik zoude er echter dezen raad willen
bijvoegen: Gebruikt het niet te vaak — althans in den gemeenzamen stijl — en overweegt alvorens het te bezigen , of gij het
ook kunt vermijden, want al moge het niet bepaald verwerpelijk
zijn , fraai is het niet en — het dient gezegd te worden — is de
1 ) G e s c h r i i ten v a ti DR. H. J. NASSAU, Gron. J. B. Wolters, 1879,
III , 12. Zie ook ald. blz. 15 , 82 , 183. -- A. W. STELLWAGEN , de levende

taal, 4e druk , blz. 177.
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taal zooals zij leeft in den mond des volke, hoort men het, dunkt
me , zelden of nooit. 1
)

De tweede aanteekening betreft neven. -- „Verdienen" -- vraagt
de Heer C. J. V. — „ nevenschikking en nevengeschikt, wanneer
neven zonder s toch ook in nevenman en nevenbuur wordt toegelaten , niet de voorkeur boven bijschikking en bijgeschikt."
Vooreerst is het de vraag of nevenman en nevenbuur k u n n e n
worden toegelaten. . Zonder ze bepaald in bescherming te nemen,
had ik gezegd, dat tegen die woorden minder bezwaar bestaat, dan
tegen nevenbedoeling , nevenzaak enz. , omdat neven hier niet een
bijkomend, ondergeschikt begrip uitdrukt. VAN LENNEP verdedigt
nevenman; het is van ouds in gebruik , zegt hij , en had zeer goed
een plaats in de Woordenlijst van DE VRIES en TE WINKEL verdiend ; neven werd vroeger wel voor nevens gebruikt 2 ) en vooral
de dichters maakten nooit eenige complimenten om , als 't zoo in
't rijm te pas kwam , daarneven te schrijven. ' )
VAN DALE geeft nevenman op. De derde druk van de Woordenlijst doet het echter evenmin als de eerste. Is het werkelijk,
zooals Van Lennep beweert , een oud woord , dan zoude ik het
niet uit de taal willen verbannen.
Wat nevenbuur betreft , dit woord is noch bij Van Dale noch in
de Woordenlijst opgenomen. Naar het mij voorkomt , kunnen wij
het zeer goed missen , daar wij hen , wier woningen aan de onze
grenzen , onze naaste buren" plegen te noemen.
,

1 ) In het Hoogduitsch heeft n i c h t 1 i ch verschillende beteekenissen.
In GRIMMS D e u t s c h e s Wörterbuch wordt van dit woord gezegd:
,,n c h t 1 i c h ... geht liber die ursprüngliche bedeutung `nacht ,hnlich'
hinaus und vertritt Past ganz die stelle des álteren n á c h t. i g." De volgende
beteekenissen worden opgegeven: 1. heinacht s e i h e n d, o der g es c h e h e n d, der nacht; komt aldus voor bij H. Sachs (bei n a c h tlicher Zeit), Göthe (die ni,chtliche Stunde), Klopstock, Voss
(dem n ehtlichen Wilddieb), Schiller (zum náchtlichen
Besuch); 2. in nacht gehüllt, mit nacht bedeckt, nachtvoll; o.a.bijGóthe (die náchtliche Stadt), enbijKlopstock(oWodan, der im náchtlichen hain die weissen rosse lenkt);
3. wie die nacht, nachtnlich, dankel, triibe, duster,
ode, finster, schwarz, schauerlich; o.a.bijGóthe (in náchtlichen höhlen), Klopstock (am ni,chtlichen Strom: Styx),
Schiller. , Chamisso, -- Ook geeft GRIMM het adv. n á c h t 1 i c h op ; dit beteekent a. z u r n a c h t z e i t, nachts; o. a. bij Voss , Freiligrath, Scheffel
(da wardl der Koningin klar das Hilgund náchtlich e ntflohen war); b. a u f
nacht ,riliche. dunkte, diistere, finstere Weise; zoo bij
Schiller , Klopstock , Freiligrath.
1 )ZieOUDEMANS,Bijdr. tot een middel- en oudnedcrlandsch
woordenboek.
3 ) Alle-daagsche bokken, blz. 101.

139
Ten aanzien van nevenschikking en nevengeschikt heb ik gemeend,
niet beter te kunnen doen, dan het gevoelen in te winnen van den
man, die onder onze taalkundigen de eerste plaats bekleedt en dus
het meest bevoegd is in dezen te beslissen -- evenals een agent
van politie zich in een moeilijke aangelegenheid tot zijn commissaris
wendt. De - Hoogleeraar De Vries -- en ik stel er prijs op zijn
meening te dezer zake hier te mogen mededeelen -- keurt nevenschikking en nevengeschikt ten stelligste af. „De uitdrukking nevenschikking" — zoo schrijft hij mij - , kan ik alleen verklaren als
„het schikken van neven. Vraag ik b. v. een tiental neven ten eten
„en weet ik niet recht , hoe ze aan tafel te plaatsen , dan kost mij
„die nevenschikking eenige moeite. Maar in de grammatica ken ik
„alleen bijschikking. In het Woordenboek spreken wij altijd van
„b schikkende voegwoorden , enz. Dat woord drukt de gedachte
„volkomen juist uit, en is zuiver gevormd , terwijl nevenschikkend
„gevormd is van een niet bestaand woord , en in een verkeerden zin."
Op mijne vraag of men misschien nevenschikking, nevenschikkend
met dubbele s zoude kunnen schrijven , luidde het antwoord:
„Nevensschikkend zou zeker beter zijn , doch nevens is niet gewoon
,,samenstellingen te helpen vormen." Na dit strenge vonnis , door
een alleszins bevoegd rechter uitgesproken , staat mij als een gehoorzaam dienaar der openbare macht niets anders te doen , dan
nevenschikking en nevengeschikt in gezelschap van nevenzaak en
nevenbedoeling , nevenzin en nevengedachte , nevengebouw en nevenproduct als gevaarlijke indringers over de grenzen te zetten.
Verkapt blijf ik --- in spijt van hetgeen door den geachten kantteekenaar daaromtrent is opgemerkt — als een germanisme beschouwen. Vermomd is ons oud onbetwistbaar eigendom ; waarom zouden
wij dat prijsgeven voor een woord , dat in de spreektaal onbekend
is en alleen nu en dan in dagbladen en tijdschriften gevonden wordt?
Vermomd heeft eene uitgebreide familie in ons land ; het is de verleden-deelwoordsvorm 'van vermommen , waarvan vermomming is gevormd , en welks wortel mom gebezigd wordt in een zin , die volkomen aan dien van vermomd beantwoordt. Verkapt daarentegen
heeft wel is waarden schon van een Hollandsch woord -- de meeste
germanismen hebben dat , en dit juist maakt ze zoo gevaarlijk —
maar als het zinsverband het niet aanwees , of onze kennis van het
Hoogduitsch ons niet te hulp kwam , zouden we het niet begrijpen.
Wat zoude een moeder antwoorden , als haar kind haar eens vroeg:
„mama , verkapt , wat beteekent dat ?" Het antwoord zoude of zijn:
„ja, kind, dat weet ik niet," of er zoude iets in voorkomen van een
kapper , die in iemands haartooi verandering brengt. Inderdaad,
van eene tooneelspeelster , die in het laatste bedrijf het haar op eene
andere wijze moet dragen dan in het eerste , kan men zeggen, dat zij
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in de pauze verlapt is ; of men haar echter ooit eene verkapte
tooneelspeelster zal noemen , is dan nog de vraag. Opmerking verdient het ook , dat verkapt (= vermomd) nooit anders dan attributief gebruikt wordt; nooit praedicatief. Als verleden deelwoord
treedt het nimmer op. Geheel anders met vermomd. Men vervange
in de volgende voorbeelden vermomd door verkapt en lette er dan
eens op hoe zonderling en dwaas het laate woord klinkt.
Dit is mijn loon, die met my zelven te bezwaren,
Tot heil der Griecken heb geslaeft soo veele jaren ......
Den schalek , vermomt met schijn van godtsvrucht en van heiligheit
Ontdeckt, en Pelops hof en 't Landt herstelt in veiligheit.
VONDEL , Palamedes I—I.
.

Op dit rampzalige voorbeelt van Lucifer .... volghden sedert ... .
de wederspannige geweldenaers , waer van oude en jonge historiën
getuigen , en toonen hoe gewelt, doortraptheit , en listige aenslagen
der ongerechtigen , met glimp en schijn van wettigheit vermomt,
ydel en krachteloos zijn , zoo lang Godts Voorzienigheit de geheilighde Maghten en Stammen hanthaeft.
(dez. Opdracht van Lucifer.)
Gewetens-beulen , die vermomt in rechters rocken ,
D'eenvoude Godsdienst plaegt met moor t-geweer en stockken
-

(dez. Bede aen de oppervijanden van de voorstanders der Vry.heyt tot Leyden.)
In het laatste voorbeeld zoude vermomd in rechters rocken dan toch
zeker moeten vervangen worden door verkapt met rechters mutsen!!
Uit deze voorbeelden blijkt dunkt mij reeds , dat vermomd bij
ons zoowel in overdrachtelijken als in eigenlijken zin gebezigd wordt.
Het zoude ook kunnen blijken uit de volgende:
Vermomde loghenkunst
Heeft zijn gezagh verkleent door 't langh en stadigh knaeghen.
(VON m L, Palamedes, II—II.)
„De menschen , die het meeste deel licht geloovigh en onwetende
zijn , en op menschen steunen , ... laten zich licht en los misleiden
van vermomde en bedrieghelijeke voorgang;eren."
(dez. Berecht aan Palamedes Begunstelingen.)
Het zelfde is met mom het geval : men pleegt eene laaghartige daad
onder de mom van vroomheid ; de huichelaar dekt zich met de
mom van braafheid. Spreekt men in dien zin ooit van lap ? —
MR. VAN DooRNINCK heeft een woordenboek van naamlooze en vermomde schrijvers uitgegeven; wij begrijpen dadelijk, wat we onder
de laatsten te verstaan hebben , al bezigen we doorgaans het Grieksche

woord ; hoe. vreemd zouden we echter opzien bij het verschijnen van
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een woordenlijst van verkapte schrijvers ! We spreken van eene belasting , die als eene vermomde protectie werkt , van eene vermomde
uitvoerpremie , van een vermomde schenking — en ieder begrijpt
wat wij bedoelen. Waarom dan ook niet gesproken van vermomde
republikeinen ? Wil men dit woord niet — welnu , we kunnen ons
nog zeer goed behelpen , zonder onze toevlucht tot verkapt te
nemen. Hebben we niet onze stille dienders" en onze geheime
politieagenten?" Een stille republikein , een geheime republikein is,
dunkt mij tienmaal beter dan een verkapte republikein.
Ten slotte wil ik nog mededeelen , dat PROF. DE VRIES mij verklaard heeft , dat z. i. verkapt een ruw en plomp germanisme is,
een woord dat bij ons niet bestaat en geen zin heeft , omdat kap
in het Nederlandsch volstrekt niet de zelfde geschiedenis heeft als
kappe in het Hoogduitsch ; en dat van Cats af tot op onzen tijd
vermomd in de overdrachtelijke beteekenis de gewone uitdrukking
geweest is. ' )
Hiermede meen ik te kunnen eindigen. Ik dank den heer C. J.
V. voor de gelegenheid , die hij mij gegeven heeft mijn gevoelen
nader toe te lichten , en den lezer voor zijn geduld.
's-Gravenhage , 26 October 1886. MR. C. BAKE,

de-n-, vege

m

We hebben ten onrechte op bl. 89 gezegd, dat Mr. C. Bak e
de uitdrukking in den regel af keurt. Juister zou gezegd zijn , dat
onze geachte medewerker de uitdrukking niet zou willen aanbeve.
len , en ze doorgaans vermijdt ; maar meer niet. RED,

1)
Wat het Hoogduitsch aangaat, vind ik in het 1400gd. Nederl. Woordenboek van • Sicherer en Akveld het volgende:
„Verkappen (verkappte, verkappt) bedr. nw. meteenkapbedekken, Z. v e r h ü 11 e n ; (Valk.) de kap opzetten; (fig,) vermommen, verkleeden , een valschen naam aannemen ; v e r k a p p t e r R i t t e r, ridder
met gesloten vizier, v e r k a p p t e r Schriftsteller, ongenoemd, onbekend, 2 wed. ww. sic h., Z, vermummeii."
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aa000L
Bij eenige vragen, waarop antwoord verlangd wordt, ontvangt
de redacteur in zorgvuldig bewerkt schrift het onderstaande.
WelEdelZeerGeleerde Heer.' 2
Zoude ik zoo beleefd 3 mogen zijn UEd.ó een plaats te
verzoeken voor den 4 volgenden 4 vraag in het onder UEd's 5
beheers staande tijdschrift.
UEd. 5 bij voorbaat dank zeggende , heb ik de eer te zijn,
Hoogachtend , enz.
De schrijver is gewoon , gelijk uit zijne vragen blijkt, met overleg en zorg te werken , hem ontbreekt echter vooral taalgevoel : een
woord is hem een woord en niet de uitdrukking eener gedachte.
We zullen de fouten door hem gemaakt eens nagaan.
1. De beschaving had sinds lang zoover in Nederland moeten
doordringen , dat men een man noemde Mijnheer , eene ongetrouwde
vrouw Juffrouw en eene getrouwde vrouw Mevrouw zonder meer.
Zoo is 't in Frankrijk en in Engeland en Amerika en zelfs de vorstinnen van den bloede heetten in den schitterendsten hoftijd in
Frankrijk Mesdames de France. 1). Als men echter nog aan nietszeggende titels hecht , moet men het algemeene (wan)gebruik volgen en dan past de titel Weledelzeergeleerde alleen voor hen , die
den doctorstitel voeren , dus is die titel hir misplaatst.
2. Het (!) wordt tegenwoordig veelal en te recht door een (,) vervangen ; 't is geen uitroep , maar de aanhef van een zin ; achter
dien aanhef is weggelaten , wat bij den volgenden zin behoort;
hier bij v. Ik vraag u."
3. Beleefd mag men zijn , zooveel men wil , daartoe behoeft men
geen verlof te vragen , de bedoeling is echter : „Zou ik zoo vrij
mogen wezen , u beleefd te verzoeken" enz.
4. Dat vraag , oudt. vrage , van daar ww. vragen, mannelijk is,
diende sch. te weten, maar waarschijnlijk herinnerde hij zich niet
gelezen te hebben , wat zoo vaak voorkomt : „Op die vraag (is het
antwoord gemakkelijk te geven) ; op die vraag (bleef hij het antwoord schuldig)" hij heeft zich alleen den regel herinnerd : „mann.
zijn : de stammen van werkwoorden". Die regels , die regels ! Ik
denk aan den beroemden regel: „Vrouwelijk zijn: de namen van
vrouwen en vrouwelijke bedieningen" bijv. wijf, meisje, Truitje,
maagdeli*n enz.
5. UEd. en UEd's behoort thuis in den pruikentijd , waaruit we
nog zooveel hebben overgehouden. De Polslagen onbeduidendheid
zocht voornaamheid en onderscheiding in zelfgemaakte familiewapens,
-

1

) Te Amsterdam is men op weg : de meiden worden Juffrouw genoem d

en een straatjongen zegt tegen een opperman Mijnheer.
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eindeloos afwijkende titels voor alle mogelijke graden van voornaamheid
en schilderwerk en versjes van hongerlijdende schilders en dichters.
6. Het tijdschrift Noord en Zuid staat niet „onder zin beheer",

gelik sch. zegt; evenmin wordt het door hem bestuurd, gelik onze
Zuidelijke taalbroeders zeggen. De Duitschers zeggen zeer terecht,
dat de redacteur het tijdschrift herausgibt, d. i. uitgeeft , en dat de
firma (bij ons de uitgever genoemd) het verlegt , d. i. voor de ver-

spreiding zorgt.
Men beheert datgene , waarover men heer is , waar te heerschen
is en dewjjl men niet over levenlooze zaken heerschappij kan voeren , veronderstelt beheer en beheerschen ook onderdanen of ten
minste ondergeschikten.
Zoo spreekt men terecht van „beheerend vennoot", nl. de vennoot , die als directeur met het drijven der zaak belast is ; zoo hebben verschillende eigenaren eenig goed „in gemeenschappelijk beheer".
Men bestuurt naar wetten , regels of reglementen , minstens naar
eene instructie, die nauwkeurig aanwast , wat de bestuurder al dan
niet mag doen.
Daarom heeft men bestuurders of althans een bestuur van eene
Vereeniging , een Genootschap , eene Maatschappij tot veredeling van
het volksgezang onder de Mandingos of tot bestrijding van drankmisbruik onder de Djoloffen, van een Zanggezelschap, een Rederijkerskamer , eene Soepkokerij en derg., zoo goed als een Gemeentebestuur,
een bestuur van de verschillende deden des lands enz. enz. enz.
Onze Zuidelijke taalbroeders hebben ook de gewoonte den Redacteur te betitelen met den naam van Hoofdopsteller , een naam
door geen schepsel ter wereld te verklaren of te verdedigen : de
Redacteur is niet hij , die het vo rnaamste of het meeste schrijft of
opstelt , hij is de redacteur , d. i. de man die zich bezighoudt met
wat de Romeinen redigere noemden , d. i. verzamelen, bijeenbrengen en dat doet men , of men doet het niet ; van een Hoofdredacteur kan er dus eigenlijk ook geen sprake zijn, als men zich houdt
aan de juiste beteekenis van het woord.
Men spreekt echter tegenwoordig zeer ten onrechte van de redactie
van een stuk , van een opstel en derg. waar men van den stijl
of wel van het opstellen van het stuk moest spreken.
Eenvoudig en duidelijk had de sch. zich uitgedrukt door te
schrijven : Uw tijdschrift.
De geheele brief had kunnen luiden:
Mijnheer ,
Beleefd verzoek ik u , bijgaande vraag in uw tijdschrift te
beantwoorden.
U bij voorbaat dankzeggende Uw dw.

H

,
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Aan volslagen gebrek aan taalgevoel lijden zij , die waarheid of
zelfs gezonden zin zoeken in circulaires als de onderstaande.
' *Ondergeteekenden hebben de eer' ** U in kennis te
stellen 2 , dat zij op 2 * verlangen van verschillender * Stadgenoten 8 en omliggende plaatsen" , alhier hebben geopend 5
een filiaal 1 in de ... straat , No... , waar U een rijke keuzes
van verschillende systemen',' ° Naaimachines , tegen uiterst 3
concureerende 9 prijzen kunt vinden `' *, alsmede alle soorten' o
Electrische Aperaten' ' , Elementen' 2 , Telefoonen , Spreekbuizen , Bliksemafleiders enz.
Tevens belasten wik' 3 ons met het aanleggen van Electrische' ' en Telefoongeleidingen' ^, Bliksemafleiders enz.;
alsmede het doen ' 6 van alle soorten' ° reparatiën , welke 1 '
spoedig en onder garantie ' 8 worden afgeleverd' .
Had de man er op gerekend voor verstandige menschen te schri ven , dan was 't voldoende geweest te zeggen:
Kom volkje kom bij mij,
Bezie mijn marsje vrij,

k Heb waar om op te roemen!
Zoo gesteld is 't alleen een allerkoddigst mengelmoes van onzin
en taalfouten. De meeste fouten en onzinnigheden komen echter in
'

bijna al dergelijke stukken voor, we zullen dus de moeite doen,

het geheel meer in bijzonderheden te beschouwen.
1*. Hier behoorde het lides. te staart , • in deftigen stijl mag
deze ellips voorkomen , in den gewonen zeker niet.
1**. Waarin die eer bestaat , - kan niemand raden ; ze is ongeveer zoo groot als het genoegen van den man , die tegenover een
volstrekt onbekenden geplaatst , hem verzekert , dat het hem aangenaam" is „kennis te maken". En dat; noemt men dan kennis
maken". Men kent niemand , voor men een zak zout met hem gegegeten heeft", zegt het spreekwoord terecht.
2. Men stelt iemand in kennis van iets en brengt hem in kennis
met iemand ; hier had moeten staan te berichten of te melden.
2*. Men zou mogen aannemen , dat personen , naar wie zoo zeer
verlangd werd , dat zij er om gingen verhuizen , klanten genoeg
hadden. Maar de dichtbundels „op dringend aanzoek" of „op verlangen" van vrienden uitgegeven , zijn ook gewoonlijk de slechtste!
2**. Verschillende , d. i. oude , jonge , dikke , dunne , mooie,
leelijke enz. enz. De bedoeling is natuurlijke vele , maar vele wat?
er staat 3. stadgenoten (met o in plaats van oo) van welke stad?
Is 't de stad waar ze kwamen wonen, dan moest 't zijn van velen
uwer stadgenooten", waren 't hunne vroegere stadgenooten , dan
was 't minder vleiend voor hen zelven.
4. op verlangen van omliggende plaatsen, dat gaat niet 1 De
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bedoeling is natuurlijk : „op verlangen van vele bewoners van deze
stad en omliggende plaatsen", inderdaad een gezegde , dat ons een
roerend tooneel voortoovert : uit de stad en uit alle dorpen in den
omtrek ziet men breede scharen mannen , vrouwen en kinderen optrekken naar de naaimachine-mannen en met smeekend opgeheven
handen roepen ze in koor : „Komt tot ons over en helpt ons , ver,koopt ons uwe waren ; want we zijn hulpeloos en warenloos !"
En de edele mannen geven gehoor aan die stem en ze gaan!
6. Ze hebben niet een filiaal geopend, maar wel geopend een
filiaal ; de domheid heeft in de mode gebracht , dat 't voornamer
staat, het voorwerp achteraan te plaatsen. Ze hebben dat een Fran.schen paraplukoopman of kappersbediende hoorgin doen en zeggen:
Wat Fransch is, is Paríjsch, wat uit Parijs komt is heel voornaam,
die man spreekt Fransch , dus is 't voornaam , te spreken zooals hij ! 1 )
6. Dat een filiaal een tweede of derde enz. winkel is, eene
zuster-inrichting , die met de andere onder een zelfde beheer staat,
weten velen niet. Het malle woord nemen ze over, gelooven, dat
het winkel beteekent en gebruiken het daarvoor. Zoo verbeelden
zich ook velen, dat specialiteit beteekent handel en schrijven dus:
„specialiteit van Amstels Beiersch Bier", eene samenvoeging nog
niet zóo dwaas als die van „Koninklijk Beiersch Bier", zegge
„Nagemaakt Beiersch Bier uit de Koninklijke Nederlandsche B. B."
6*. Rijke keuze beteekent ruime keus, beter nog ruime voorraad;
,rijkeljke" (d. i. ruim voldoende) voorraad" had kunnen gaan.
7. De menschen drijven handel in Naaimachines van verschillende soort , maar in systemen" handelen , dat gaat niet.
10. Hier had van behooren te worden tusschengevoegd.
8. 9. Concurreeren heeft rr , 't is 't lat. concurrere , d. i. medeloopen in een wedstrijd , om het hardst loopen ; vandaar fr. concourir en concours, welke laatste woord in ons steeds meer verfranscht Nederlandsch gebruikt wordt , als behoorde het tot de
moedertaal. Nu doet men mee in een wedstrijd of men doet het
niet , bij gevolg is uiterst concurreerend evenals meest concurreerend
en allerconcurreerendst volslagen onzin. Zij , die die uitdrukkingen
gebruiken , meenen , dat het woord goedkoop beteekent en gebruiken het in dien zin.
1) De naápingszueht onder de menschen is zeer groot. De sans- culottes,
die hier wat te zeggen kregen , schreven slecht of in 't geheel niet. In
de ambtenaarswereld zit de aperij zoo zeer in 't bloed , dat er nog duizenden zijn, die er een voornaamheid in zien , eene onleesbare handteekening, zegge krabbel, te schrijven. Maar de handteekeningen van Thorbecke,
van Reenen , Heemskerk e. a. zijn duidelijk te lezen en Palmerston getuigde : ik zou geen ambtenaar kunnen gebruiken, die geen duidelijke hand
schreef.

Noord en Zuid, 10e Jaargang.
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9*. Kunt vinden ware beter vinden zal (nam. „als u er komt) ;
„kunt vinden" zou veronderstellen „als gij goed zoekt".
11. Een nieuw proefje van 't gebruik der bastaardwoorden , die
men niet verstaat. Men spreekt van honigraten, maar niet van
aperaten of apenraten ; maar de menschen willen spreken over
apparaten , ni. voorwerpen , die gereed gemaakt zijn , van lat.
apparatus , en hij had behooren te zeggen : toestellen , nl. dingen
die toegesteld , d. i. behoorlijk in elkaar gesteld zijn.
12. De bedoeling is „electro-galvanische elementen", gelijk de
wetenschappelijke benaming luidt ; zoo heeft 't geen zin : elementen
zijn stoffen , die nog niet voor ontleding geschikt zijn gebleken en
deze vindt men deels in de apotheek, meerendeels in een scheikundig
laboratorium. De spelling telefoonen zullen we maar laten rusten.
13. Wij- is 1e• pers. mv. en 't prachtstuk begon in den 3den
pers. mv.
44. 15. Bij electrische geleidingen behoort schelgeleidingen.; want
die zullen wel 't meest voorkomen.
16. Men doet geen reparatiën , maar men verricht ze , beter men
verricht herstellingen, of wel, men herstelt (een schoenmaker lapt,
een scheepstimmerman kalefaat enz.).
17. 19. Welke slaat natuurlijk op reparatiën , zoodat hier beloofd wordt reparatiën af te leveren , wal onmogelijk is. Het gerepareerde kan afgeleverd worden , beter : de herstellingen worden
spoedig verricht.
18. Wat onder garantie (waarvoor ? van wien ? waardoor ?) hier
beteekent, zal zeker niemand raden. Onder waarborg levert de
firma de herstelde voorwerpen af. WelkerL waarborg kan men voor
zoo iets geven en hoe ? En wat of wie blijft borg , dat die verklaring zal worden nagekomen ?
Als zulke menschen verstandig tegen verstandigen wilden spreken
zouden zij niet eenige duizende circulaires hebben gezonden,
waarvan 'nauwelijks een honderdste gelegen wordt en waarvan de
lezers zich meerendeels niet meer herinneren , welk een wartaal ze
lazen , maar ze zouden boven hun winkel een uithangbord (of uithangteeken) geplaatst hebben met deze woorden:
N. N. en H. H. (namen der „ondergeteekenden") van M.
(naam van de plaats vanwaar zij kwamen) maken , verkoopen en herstellen alle soorten van naaimachines , electrische
schellen , spreekbuizen en bliksemafleiders en alles wat verder
daarbij behoort , degelijk en goed , zoo spoedig mogelijk en
tot den laagsten prijs.
Een dergelijke mededeeling zou ieder verstaan en zeker zou die
door zooveel eenvoud meer aandacht en vertrouwen wekken , dan
al de bombast , dien we zoo even van nabij hebben beschouwd.
G. VAN GRONINGEX,
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Iv.
De taal- en stalfouten, die ik thans ga behandelen , zijn van
zeer verschillenden aard.
In den vijfden jaargang van dit tijdschrift (no. 1, blz. 10) heb
ik op het misbruik gewezen , dat vaak van het uitlatingsteeken
gemaakt wordt.
„Met het hedendaagsche taalgebruik te rade gaande" -- schreef
ik — zou men gerust kunnen beweren , dat dit teeken gebruikt
wordt om aan te duiden, dat er niets uitgelaten is." Zooals men
weet, wordt het doorgaans gebezigd achter eigennamen , als deze
de s van den tweeden naamval aannemen : Cato's boek , Willem's
lei, Louize's les. Alleen in het eerste voorbeeld bestaat er m. i.
eene deugdelijke reden voor. Schreef ik Catos boek, de tweede o
zoude kort worden, schreef ik daarentegen Catoos boek , dan zoude
misschien deze of gene aan een boek van Catoo kunnen. denken.
In dergelijke gevallen is het gebruik van het weglatingsteeken aan

te bevelen , althans niet af te keuren : men vermijdt aldus de verdubbeling van den slotklinkér des woords , die anders noodig zoude
zijn : aan te bevelen in Bredero's liedboek , Hengelo's nijverheid,
enz. , omdat Brederoos liedboek , Hengeloos naverheid , aan een
liedboek van Brederoo, Hengeloos nijverheid aan de nijverheid van
Hengeloo doet denken ; niet af te keuren in Maria's geheim , Laura's
keuze , omdat al komt een dubbele a nooit aan het eind van een
lettergreep voor , het uitlatingsteeken hier toch werkelijk aanduidt,
dat een door de uitspraak gevorderde tweede a is weggelaten. Waar
echter de eigennaam op een zachte e of op een medeklinker uitgaat , is m. i. het gebruik van het uitlatingsteeken niet te billijken.
Als ik schrijf Louizes geheim, begrijpt ieder, dat ik het geheim van
Louize bedoel; als ik schrijf Pieterses schoonmoeder , kan niemand
anders dan de schoonmoeder van Pieterse gemeend zijn. Zoo ook
kan Willems boek nooit iets anders wezen, dan het boek van
Willem, Jans lei, dan de lei van Jan. Dit laatste voorbeeld zal misschien een tegenwerping uitlokken : is Jans lei niet de lei van Jans
Neen , want in dat geval hadde ik Jans' lei geschreven, omdat dan
de weglating van de s des tweeden naamvals het gebruik van het
uitlatingsteeken noodzakelijk zoude gemaakt hebben. Dit alles is
zeer duidelijk uiteengezet door DE JAGER in het Magazijn van Nederlandsche Taalkunde, deel II, blz. 143 ; „Somwijlen" -- schrijft
deze geleerde — „vindt men bij genitiven van eigennamen de
„apo.strophe gebruikt : BILDERDIJK's Gedichten . , . De vraag is
,r echter, of de apostrophe; d. i. het uitlatingsteeken , wel te passe
,komt, waar niets uitgelaten is ? DQeh men heeft gevraagd , hoQ
10*
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„iemand, die STAKING niet kent , en STAR:NGS Gedichten vermeld
„vindt , zal weten , of de Dichter STARING , dan wel S rARINGS ge„heeten heeft. Ik antwoord : zonder eenige moeite, zoo hij zich
„slechts aan den regel houdt ; dat de apostrophe een uitlatingsteeken
„is. STARINGS Gedichten is Gedichten van STAItING .... Gaat de
„eigennaam op s uit, dan, ja ! komt de apostrophe te pas : LooTS'
„Gedichten ... ; zoo ook waar een klinker zou moeten" verdubbeld
„worden : ANNA's vingerhoed .... Doch nu behoudt het teeken zijn
„karakter , want achter LooTS en TOLLENS is de s , achter ANNA
„een klinker uitgelaten, welken laatsten men , zulks verkiezende,
„ook schrijven kan : ANNAAS vingerhoed .... Buiten deze twee
„gevallen veroorzaakt het teeken , eigenlijk gezegd , onzin ; want
» HoorT'S Werken , WAGENAAR's Historie — de Heer WISELIuS
„heeft het te regt opgemerkt — kan niet anders beteekenen , dan
,,HoOFTES Werken , WAGENARES Historie, enz."
Sommigen (o. a. JAN VAN BEERS , Nederlandsche Spraakleer,
7den druk , blz. 34) gaan een stap verder dan DE JAGER , en willen het teeken ook gebruikt hebben bij min bekende eigennamen,
„waar er gevaar zou bestaan de s te beschouwen als tot den naam
zelven te behooren". Dat dit gevaar in werkelijkheid niet bestaat,
heeft DE JAGER in de zoo even aangehaalde woorden duidelijk uiteengezet. — Strikt genomen behoort men zich dan ook tot de gevallen door DE JAGER aangegeven te beperken. Bene onderscheiding
tusschen meer en minder bekende eigennamen is in ieder geval
vrij willekeurig. Dan ware het nog beter achter iederen eigennaam
zonder onderscheid de apostrophe te bezigen, en dus niet alleen Maria's
vader , Apollo's tempel , Huygens' Korenbloemen , Bruining's opstel , Goeman's pen , maar ook Willem's geboortefeest , Karel's
zuster , Pieter's grootmoeder , Neerland's ro 9m , Amsterdam's welvaren , enz. te schrijven. --- Ik kan er in berusten , maar goedkeuren kan ik het niet.
Sommigen gaan nog een stap verder , en tegen dien stap wil ik
waarschuwen. Zij bezigen het weglatingsteeken ook achter gemeene
zelfstandige naamwoorden , ja -- zonderling genoeg --- soms achter
bezittelijke voornaamwoorden : haar's vader's liefde. Men zoude
mogen vragen : waarom dan ook niet geschreven : de's vader's
liefde of de liefde de's vader's ? -- Ik erken , dat gemeene zelfstandige naamwoorden soms eenigszins het karakter van eigennamen
aannemen : Adressant verzoekt, appellant beweert , pleiter betoogt,
enz. Maar bestaat er daarom grond om in adressants verzoek ,
appellantes bewering , pleiters betoog de s door het uitlatingsteeken
te doen voorafgaan ? Immers neen; de duidelijkheid kan dit niet
vereischen. Zelfs zoude ik het zelfst. nw.. God niet met andere
eigennamen gelijk willen stellen. Het heeft namelijk de eigenaar,

tiheid, dat het evenals de gemeene zelfstandige naamwoorden ver-
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bogen wordt (derde naamval : Gode), wat — de tweede naamval daarmet andere eigennamen niet het geval is. Toch schrijven
gelaten
sommigen — m. i. geheel verkeerd -- God's liefde, God's goedheid
in plaats van Gods liefde, Gods goedheid.
Ook zij wandelden eens vrij en frank rond in G o d's vrije natuur!
Eigen Haard, 1886, blz. 284.
.... waarin ik maar hier of daar een gat moest zoeken om op
id. 1886 , blz, 483.
G o d's genade doorheen te zeilen.
't Is dan ook geen wonder, dat hij .... m o e d e r's lieveling is.
De Gids, 1886, IV, 308.
Ze werd ... , door t a n t e's bet-overgrootvader zoo besteld.
ald. 1886, IV, 311.
Portugal klopte dan ook overal aan eens dooven m a n's deur.
ald. 1885, I, 175.
's M i n i s t e r's besluit was reeds genomen.
ald. 1885, IV, 9.
.. , gewoon zich naar de eigenaardigheden h a a r's gemaals te
schikken ... verzette zij er zich nooit tegen.
Nederland, 1885, III 45.
Een volgende gelegenheid werd i e d e r's bevinding getrouwelijk
en vertrouwelijk overgebracht.
ald. 47.

44. Een andere fout , waarop ik reeds Benige jaren geleden de aandacht vestigde, ') is daarin gelegen dat men een man of eene vrouw,
„die er goed uitziet", een goed uitzienden man of een goed uitziende vrouw noemt. Op die wijze zoude men ook iemand, die „er
in loopt", een inloopenden persoon , en eene oude juffrouw , die „er
warmpjes in zit ", eene warmpjes inzittende oude juffrouw kunnen
heeten.
Dan volgt er een houten hek , dat een kijkje geeft op een frisch ,
groen tuintje ... het vriendelijk voorplein van een lang en laag,
maar keurig net en erg gezellig uitziend huis, waarlangs het loopt.
Eigen Haard, 1886, 499.

45. Bij de zelfde gelegenheid wees ik op het oneigenlijke der uitdrukking „een zich noemende kunstenaar", waaronder men eigenlijk niet
anders zoude mogen verstaan , dan een kunstenaar , die zegt , wie
hij is; terwijl men iemand, die zich kunstenaar noemt, desnoods
(hoe leelijk en stijf het ook moge klinken) wel een zich kunstenaar
noemend persoon zoude kunnen heeten , maar nooit een zich noemende kunstenaar , waarbij men niet weet in welken naamval , nominatief of accusatief , het woord kunstenaar geplaatst is.
En nu komt er ... een zich noemende medestrijder voor de goede
Cd. B. H. Land v. Rembr., 11 1 , 74.
zaak.
.. , waarin naar zijne meening zone zich noemende ambtsbroeders,
minder goed gehandeld hebben, dan Kampen's stedelijke regering.
Ald., I1 1 , 145.
Aan de voorzijde van het zwart marmeren voetstuk heeft de zich
noemende kunsthandelaar een thermometer bevestigd.
Cd B. H. De Lantaarn, 1885, no. 21.
1)

Noord en Zuid IV.
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Beter:
Geen partij heeft bij de jongste verkiezingen meer gewonnen dan
die derich zoo noemende antirevolutionairen.
R. FRUIN. Het antirevol. staatsr, van Mr. Groen
v. P. Amst. 1853, 1.

46. Ik kom thans op een geheel ander onderwerp : het rj m. In
gedichten mogen we op het rijm gesteld zijn, in ongebonden stijl
kan niemand het verdragen. De indruk, dien het gesproken of het
geschreven woord maken moet , kan er ten eenenmale door worden bedorven. Te recht heeft Dr. Nassau tegen dit euvel gewaar..
schuwd. l ). Om mij te bepalen tot de voorbeelden door dezen
taalgeleerde medegedeeld , vraag ik den lezer , hoe hij zich gestemd
zoude gevoelen, als hij een lijkredenaar hoorde uitroepen: » Wie zou
zich zoo verlagen, dat hij aan zijnen roem wilde knagen ?" of een
feestredenaar hoorde uitgalmen : Gezegend zij dan die plechtige
dag, waarop 't volk van Nederland dezen hoogtijd vieren mag."
Zoude het hem geen moeite kosten ernstig te blijven ? Ook VAN
LENNEP heeft in zijn Alledaagsche bokken het rijm in ondicht gegispt. Intussehen zegt Daamke in de Roos van Dekama (Volksuitgaaf, blz. 282) : „Daar hebt gij nu wat aan gehad, om uw wijf
te slaan en met eens andermans paarden door te 'gaan." Elders in
den zelfden roman lees ik : „zijn uitgestrekte hand wees naar het
moeras , dat door den brand in al zijn uitgestrektheid verlicht
was." (blz. 363).
-

Met eene groote mate van waarschijnlijkheid zou veeleer mogen
worden aangenomen dat deze staatsman , die de rechtstreeksche verkiezing zoolang had bestreden , doch op het juiste oogenblik voor
de beweging der burgerij is gezwicht en daarna meer dan iemand
anders in het belang der rechtstreeksche verkiezing heeft verricht ...
(In de Vragen des Tijds, 1885, IV, 73, vindt men dit gedicht.)

47. Evenmin strekt het tot verfraaiing van den stijl als het zelfde
woord of de zelfde uitgang telkens terugkeert, vooral als het woord
of de uitgang aan het einde van een zinsnE;de voorkomt en daardoor
den klemtoon heeft. Ook hierop wordt door Dr. Nassau gewezen, die
opmerkt, dat een zin als „toen hij te huis gekomen was, en er van
onderrigt was , dat er niet aan te doen waas", of hij vraagde, of hij
meende , dat hij jaagde , en daarom zoo klaagde", alles behalve
aangenaam klinkt. Z ). Als aan het leven ontleend deelt Nassau de
volgende voorbeelden mede:
„De zich in Rome bevindende Franschen schenen nog niet overtuigd te zijn , dat deze goede gezindheid [der bevolking] eene blijvende [sic] zou zijn, en hieromtrent zelfs in twijfel te zijn , zoo
't namelijk mogt zijn , dat de verbeteringen , die in 't burgerlijk
1
Z

) Geschriften , III, 94/95, 12 5. 196.
) Geschriften, III. 138, 137,
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bestuur noodig zijn , nog in lang niet te wachten zin." — Erger
kan het wel niet ! -.Verscheidene leden van 't Lagerhuis , ook de minister Gray,
hebben dit voorstel bestreden , deels omdat het zeer onvolledig is,
deels omdat er een beter ontwerp over dit onderwerp aanhangig is,
ten anderen omdat het oogenblik niet gunstig is, zooals genoeg bekend is." i )
Opmerkelijk is het , dat zelfs een schrijver als Facob van Lennep
deze klip niet altijd wist te vermijden ; men leest namelijk in de
Roos van Dekama (Volksuitgaaf , blz. 217) : „Vader Syard wendde
dan ook terstond het oog naar de eenige plaats , welke bewoond
scheen , gelijk de lichtstraal aanduidde , welke uit de halfgeopende
deur van een der kabinetjes op den vloer scheen."
.... welke maken dat ze het geheele leven door alles om zich
heen vriendelijk , vroolijk en gelukkig maken.
De Gids, 1886, IV, 307.
.. , . de dag der opening kon niet uitgesteld worden; wat gedaan is
kon niet voor goed gedaan worden en dient slechts als voorloopig
werk aangezien te worden. De tijd en de middelen om dit alles te
herzien zullen nu gemakkelijk gevonden worden.
id. 1885, ILT, 285/286.
Kan ik dit , waar het redactie geldt van wetten in 't algemeen
niet toegeven , ten sterkste moet ik dien regel hier bestrijden , waar
de woorden juist tot onzekerheid aanleiding geven en reeds tot verschil van meening aanleiding hebben gegeven.
Tijdschrift voor Strafrecht, 1, 190.
,

48. Onder opzicht. -- Dr. Nassau wijst, deel III, 203 van zijne
Geschriften, op het onderscheid tusschen het Vlaamsch en het Hollandsch. Men leest aldaar : Deze gedichten , „onder opzicht van
„teederheid", kunnen de vergelijking doorstaan. Dit wil in 't Hol„landseh zeggen onder 't beheer der teederheid , maar beteekent in
't Vlaamsch : met betrekking tot de teederheid". Het Woordenboek schrijft (2de reeks kol. 1210) : „ Ook bij opzicht , d. i. het
„punt vanwaar men op iets ziet , laat onder zich even goed den,,ken. Doch de uitdrukking onder het opzicht (van), onder dit op„zicht , is in het spraakgebruik niet aangenomen , en wordt alleen
„in Vlaamsch België gebezigd in navolging van fr. sous le rapport
„(de), sous ce rapport. In Noord-Nederland zegt men : ten opzichte
„van, in dit opzicht."
Allengs begint deze Fransch-Vlaamsche uitdrukking ook bij ons
in zwang te komen : zoo trof ik in een regeeringsstuk dezen volzin aan : Het is te voorzien , dat onder dit opzicht de beslissin„gen van Berlijn tot belangrijke resultaten zullen leiden."
De volgende voorbeelden zijn aan Zuidnederlandsche geschriften
ontleend :
1

) Geschriften , III, 125.
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Voordat ik dien dag Mr Bokstal vaarwel zeide , kende ik deze
Helena , onder zedelijk opzicht, even goed , als hadde ik jaren lang
aan hare zijde geleefd.
H. CONSCIENCE , De oom van, Felix Roobeek, Leiden 1879, blz. 92.
Onder dit opzicht ben ik beter met het Handelsblad, dat ik in de
plaats genomen heb,
V . LOVELING, Sophie , 2de uitg. 265.

Eerre vraag : als wij toch de Vlamingen willen navolgen, waarom
dan niet liever met hen Oostende geschreven, in plaats van dat
dwaze verfranschte Ostende !
49. Bestatigen verdient ter vervanging van het vreemde woord constateeren geene aanbeveling. Het is een van die woorden , welke
vaak door Zuidnederlandsche schrijvers gebezigd worden , en die
wij allicht zouden overnemen , evenals gewetensvol , betooging , enz.
Kan men met vaststellen of waarnemen niet toe , dan bezige men
maar liever , ondanks zijn uitheemschen oorsprong, het gebruikelijke
woord Bons ta teeren.
In 's lands bevolking zelve bestatigden zij , zoo niet eene merkelijke daling , dan toch een pijnlijken .... stilstand.
POL DE MONT, Nederland, 1885, Il, 188.
Als zij samen na den middag een toertjen in hun hoveken deden
en onveranderlijk tot hunne kwelling b e s t a t i g d e n, hoe slecht
er alles groeide. J . LOVELING, De Gids, 1885, IV, 368.
MR. C. BASE.

( Wordt vervolgd.)

gebr,uïk
--, vak ^ ^ ^3^^^^^ , ®3^fi ^3^ Jy 1)

®o

-

De uitdrukking : „terechtkomen" kwam reeds sedert lang in afgelegen plaatsen , en in de achterbuurten van sommige steden in ongerijmde zinnen voor.
Naar zijne beteekenis en het gevestigd gebruik , kan men vrede
met dit woord hebben in zinnen als:
„Na lang omzwerven in het ons bekende bosch, kan men toch
eindelijk weer terechtkomen op de plek waar men er is ingegaan."
1) Het slot van dit art. bewoog ons , dit stuk uit de Wekker over te
nemen ; het kon dezen en genen bewegen, eens na te gaan, in welke verschillende beteekenissen woorden als 'omdoen , aandoen , aangaan en vele
andere voorkomen ; niet als oefening voor 't examen; maar als nuttige
poging om de kracht en de beteekenis der woorden te leeren kennen.
Het misbruik van terechtkomen is overdreven ; ,bij (2) wordt het bijna door
niemand gebruikt.
Erger dan in deze zinnen maakt men het , waar men spreekt van een
spoorlijn of een stoomvaart die tot stand komt, of van een muziekstuk
dat van stapel loopt
RED
.

.
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„Al zijn de geldmiddelen van een jongmensch in de war , dan
kan door het tijdig opvolgen van een goeden raad, of door zuinig
beheer, alles toch nog weer terechtkomen."
„De brief kwam toch terecht, hoe slordig het opschrift ° ook was."
Meer dan vroeger gebruikt men dat woord tegenwoordig in de
berichten in vele dagbladen. Bijna dagelijks ziet men het in bladen , waarin de hoofdartikels vaak in goeden stijl zijn geschreven,
en de taalvormen in acht genomen worden. En dan komt het
woord terechtkomen" in zinnen voor , die stuitend, pijnlijk, akelig,
soms zelfs belachelijk zijn.
De nadenkende lezer oordeele:
Een kind te S. was in stilte langs de trap naar den zolder geklommen ; bij het afdalen viel het kind en kwam met zijn hoofd
terecht op den steenen vloer. Het is aan de gevolgen overleden.
(En toch met het hoofd terechtgekomen.)
Een schipper , wiens schip op eene zandbank buiten de Z. vastzat , poogde zich te redden door van 't schip in de boot te springen. Hij miste de boot en kwam terecht in de diepe geul, waaruit
hij 's anderdaags levenloos werd opgehaald.

(Waar men zooal terecht kan komen!)
Een jager ging in gezelschap van zijn vriend ter jacht. Ze waren
nabij eene hoogte , die bezet was met plantsoen. De jager , die
niet wist , dat zijn vriend zich tegen hem over aan de andere zijde
van 't houtgewas bevond , schoot op een koppel patrijzen. Hij
raakte de patrijzen niet ; maar 't schot kwam terecht in 't hoofd
van zijn vriend, die onmiddellijk dood neerstortte. (Geen verloren
schot dus ! neen ! het kwam terecht.) — 't Is stuitend voor 't gevoel.
De onzin is soms zóo grappig , dat ze iemand doet lachen.
Zoo stond er in 't laatst der vorige maand in eene courant , dat
de jongens , die met steenen gooien in de kastanjeboomen op de
Collardslaan , hun doel soms missen , zoodat de steenen terechtkomen in de ruiten der ingezetenen of in de straatlantaarns. Hier
is 't nog al vertroostend te denken , dat steenen , die hun doel missen , toch nog terechtkomen in 't raam van iemand , die zijne ruiten
toch wel eens wil vernieuwen of in de straatlantaarns , die anders
waarschijnlijk niet zwaar genoeg zijn.
Het verdient opmerking, dat het woord bijna altoos terechtkomt (2)
in uitdrukkingen , die er door gewonnen zouden hebben, als 't woord
er niet in te rechtgekomen (2) ware. 't Is of men er jacht op maakt!
Hier komt er een terecht in een moddersloot en -- stikt , daar
komt iemand , die man en vader is van zooveel kinderen , terecht
onder een goederenwagen , -- ja geheele famieljes storten met wagen
en al van den dijk en komen te recht in 't kanaal , waar de eene
helft verdrinkt en de andere helft in rouwkleederen terechtkomt (2).
't Is vreeselijk !
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Indien nu dit schrijven onder de oogen van vele berichtgevers
van dagbladen terecht komt (2) en ook terecht komt in de kolommen van meer dagbladen , dan kan alles nog weer terechtkomen,
als men de uitdrukking vermijdt , of zorgt , dat die alleen dáár
terechtkomt (2), waar ze tot haar recht komt.
H.

men

HENDRIK NEERLAND.

ster

a h- e nVL

Vs. 1283, volg.
Dus slaet dit inde wint , en laet vrij aender Eycken
De Schilden hanghen , die ghy niet en meucht bereyken
Met uwen lammen erm al veel te kort en stram ,
.En voor dien Scepter eel van dynen Gheytschen Ram
De kromme hoornen grijpt , twelck beter u zal voeghen,
Oft 't Kouter , om de borst des kokers te doorploeghen
Vant Palestijnsche laat.
Alzoo spreekt Pharao tegen Mozes en Aliron.
Van Lennep teekent hierbij aan:

„1286-1289. Hier is waarschijnlijk een misstelling ingeslopen.
Want zoo 't kouter afhangt van 't voorafgaande grapt, gelijk men
uit het voegwoord of zou moeten opmaken , dan heeft het woord
Palestijnsche geen zin , dewijl het toch niet dat land was , 'twelk
de Farao hun wilde laten beploegen. Wel wordt de zin meer verstaanbaar , als men voor of — dan in de plaats stelt ; maar dan
wordt de tegenstelling tusschen den Ghey^Fschen ram en den Scepter
eel verzwakt en verlamd."
Van Lennep weet dus geen raad.
Mr. S. J. E. Rau zegt in zijn „Proeve van Aanteekeningen op
de Treurspelen van Vondel" het volgende:
„In deze plaats vindt men een opmerkelijk voorbeeld van de
zorgeloosheid , waarmede dit stuk in 't licht is gegeven , of liever
door de zetters gehavend , misschien naar de copieën der rollen van
de tooneelspelers. De heer V. L., heeft te-recht opgemerkt, dat
Pharao de Israëliten niet kan verwijzen naar het „Palestijnsche
lant", waar hij ze juist af wil houden ; maar ook het kouter" kan
hij hun niet te kiezen geven , daar hij hen bij hun bedrijf in Egypte,
de veeteelt, wil bepalen." Enz.
De heer Rau stelt verder voor, het voegwoord of, waarmede vers
1288 aanvangt, te vervangen door als (tegenwoordig : dan). Wel
verkrijgt men op die wijze een verstaanbaren zin , maar de heer

Van Lennep heeft terecht opgemerkt , dat de tegenstelling tusschen

155
den Gheytsehen ram en den Scepter eel alsdan verzwakt en verlamd wordt.
Dr. J. Van Vloten verandert Van, . 't eerste woord van den laatsten regel, in Dan, en zegt : „Zoo lees ik , voor 't onverklaarbare van."
't Moet gezegd worden , door die verandering wordt de zin verstaanbaar. Maar , wat noch de heer Van Lennep , noch de heer
Rau , noch de heer Van Vloten bemerkten, de zin is duidelijk zonder eenige verandering. Men oordeele:
't Gesprek tusschen Pharao , A ,ron en Mozes wordt voorafgegaan
door eene alleenspraak van den Pharao, welke ons licht kan verschaffen.
Pharao , die erkent , dat er eene macht boven de zijne is , daagt
eerst den hemelkoning uit . en spreekt dan verder:
Vs. 1169, volg.
Oft ghy al schoon d'Hebreen die mijnen Scepter druct
Van hunnen halse scheurt , en Pharao ontruct
'T joe van hun dienstbaerheyt , werwaerts wilt ghyse brenghen
Dat sy de hoornen van u altaren besprenghen ?
Sy raken elders licht in dieper slaverny,
Oft onder een ghebiet van strengher heerschappij.
Vs. 1179.
Gaen sy hun by den Moor oft Etiopier voeghen,
Die heeft noch 't meeste deel wel van syn Rije te ploeghen;
Oft hyse schoon ontfanght , en loopt se al int ghemoet,
D' wtheernsche als een Slaef syn ackers bouwen moet.
Den ruyghen Barbaros ooc binnen syn limiten
Gheen vreemdelinghen lyt, noch Meden, nochte Sciten,
Noch over onsen vloet , noch over de Jordaen
En zal de Philistyn ooc gheen Hebreen ontfaen.
Den vrecken Arabier sy passen op hun stukken,
Is ooc ghenoech bekent noch om syn oude tucken,
Hy vilt , besteelt en pluct wie in syn handen raect,
En die hij borgher zalft hy eyghen Slave maect.
Noch daer den Assyrier der Koninghlijcker staten
Toneel eerst bouwen dorst , by 't stroomen der Euphraten,
Noch nerghens waer het licht de duysternis verdooft,
0 f f d' inghezeten is der vremden overhoo f t.
Pharao weet niet , waarheen de Israëlieten zich willen begeven,
doch welk land het doel van hun tocht zij , overal zullen zij in
slavernij geraken.
Nu komen Mozes en Atron meedeelen , dat zij naar Kanaan , hun
door God beloofd , willen trekken.
Dit wekt in hooge mate de verbazing van den Pharao. Hoe , zij
zouden Kanaan veroveren , het machtige Kanaan?
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„Waer voor zoo menich Rijc syn wapens heeft geschorst.
Daer elck Inwoonder stout is eenen Giges hooghe,
En ghy Sprinckhanen teer en Musscheri in hun ooghe.
Help ! 't gheeft my wonder wt wat borsten ghy ghezogen
Hebt dees hoochdraghentheyt , en hoe ghy zoo verruct

Dees stoute dwaesheyt in u herssens hebt ghedruct ,"
Na met hun plan nog wat den draak te hebben gestoken , eindigt hij met de woorden , die aan 't begin van dit opstel staan, en
die mijns inziens niets anders kunnen beteekenen dan : „Laat
u niet in met den krijg , daarvoor zijt gij niet geschikt. En
grijpt niet naar den scepter eel van 't ][and Kanaiin, maar blijft
bij uw vee : dat past u beter. Of in slavernij de akkers van het
Palestijnsche lant beploegen , ook dat ;jou een werk uwer waardig zijn."
En volgens den Pharao zouden ze , waarheen ze zich ook wendden,
stellig in slaverny geraken.
Men lette slechts op het cursief gedrukte in de woorden van
den Pharao.
Slaven in Egypte , of slaven in Palestina , of slaven , waar ge
maar wilt , de plaats komt er niet op aan, -- daarvoor waren de Israëlieten volgens -den Pharao geschikt. De laatste twee regels behooren
dus niet bij grijpt , maar bij voegen, zoodat er in het geheel geen
sprake is van een „verwijzen naar het Palestijnsche lant."
Ziedaar eene verklaring, die mijns bedunkens voor de hand ligt.
Haarlem.

W. A. P. F. L. BAKKER.

T roer Z
Ht meewoud roer Z Ht meewoud
dle o 5 eind gen ,
Toen ik onlangs „de Practische Taalmeester" van Bruins „Het
Zelfstandig Naamwoord" doorbladerde , vond ik daar onder de regels
voor het meervoud:
„Als het enkelvoudig Zelfstandig naamwoord eindigt op ns (of
ook op rs) dan blijft de s in het meervoud staan." Ik meende,
dat als regel gold , dat de s , die in het enkelvoud door eene der
vloeiende letters wordt voorafgegaan , in het meervoud in z overgaat.
Dit bracht mij er toe, de meervoudsvorming der zelfstandige naamoorden , welke in het enkelvoud op s eindigen , eenigszins nader
te beschouwen.
De Zelfstandige naamwoorden , die in het enkelvoud op s ein-

digen , hebben voor de s:
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le een onv. klinkers a , e , i , o , u;

2e een der volk. klinkers aa , ee , ie , oo , uu , oe , eu ;
3e een der tweeklanken ai , au , ei , ooi , ou , ui , ij;
4e een der medeklinkers b , d , k , l , m , n , p , r , t.
Tot de woorden , waarin voor de s ' de onvolkomen a staat , behooren : alias , ananas , as , atlas , barka8 , bas , broeikas , das ,
gas . gewas , glas , gras , grimas . harnas , kabas , kalebas, canefas,
karkas, kas , kompas , kulas , matras , ras , sas , vlas , was. Deze
woorden verdubbelen in het meervoud de s, behalve kane fas, en was,
die geen meervoud hebben en glas, waarvan het meervoudglazen is. 1
De woorden , die op es eindigen , 'zijn : bakkes , bes , bles , cypres,
congres , mes , les , loeres . praeses , reces en eene menigte namen
van vrouwelijke personen als zangeres, dienare8, enz. Ook deze verdubbelen in 't meervoud de s , uitgezonderd reces, dat geen meervoud
heeft ; praeses, dat zijn vreemden meervoudsvorm praesides heeft behouden , en loeres , lobbes en bakkes , die de s niet verdubbelen.
De woorden op is zijn: abdis , amanuensis , analysis , ansjovis,
basis , beeltenis , dosis , kermis , classis , crisis , kalis , klis , kornis , kris , mis en thesis. Zij krijgen in 't meervoud ook eene
dubbele s , uitgenomen de vreemde woorden classis , dat classen
heeft , en crisis , thesis , dosis , amanuensis , analysis en basis ,')
die is in 't meervoud in es veranderen.
Op os eindigen : mos, bos, os, gros, karos, klos, kolos, los en vos,
die in het meervoud de s verdubbelen : blos , chaos , dos , epos , en
merinos , welke geen meervoud hebben , en heros , dat in 't meervoud heroën heeft.
De -woorden op us , die in het meervoud de s verdubbelen , zijn:
bus , catalogus ,') catechismus , Christus , krokus, kus en kwibus;
calmus en muscus hebben geen meervoud en de vreemde woorden
criticus , examinandus , musicus , politicus , technicus en tumulus
veranderen us in het meervoud in i.
Hieruit volgt als regel: (a.)
Alle zelfstandige naamwoorden , die in het enkelvoud op s eindigen , vooraf gegaan door een onvolkomen klinker verdubbelen in
't meervoud de s , uitgezonderd loeres, lobbes, bakkes, glas en eenige
woorden van vreemden oorsprong.
De woorden , die op aas eindigen , zijn : aas, baas, blaas, faas,
gaas , haas, kaas, klaas, maas, topaas en vaas. Zij veranderen alle
in 't meervoud de s in z. Die op ees zijn : Japannees, kees, mees,
pees , -sjees , snees en wees , die ook alle in 't meervoud z in plaats
van s krijgen. De volgende hebben ies : bies, commies, fries, kies,
)

') gftas heeft ook in 't meerv. grazen.
$) Basis heeft ook bassissen in 't meervoud.
eJ Catalogus heeft ook catalogi,
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lies, logies, markies, pellies, servies, spies en vlies. In 't meervoud
nemen zij de z behalve spies , dat de s behoudt en logies , dat
geen meervoud heeft. Op oos , krijgen eene z : abrikoos , broos,
doos , framboos , hoos , kroos , loos ,` matroos , roos, (kroos heeft
geen meervoud). Het eenige op uus is refuus en heeft in 't meervoud refuzen. Nog eindigen op oes : I ardoes , kroes, poes, roes,
droes , moes , snoes , soes , die ook in 't meervoud eene z krijgen,
uitgezonderd poes , dat de s behoudt , en droes en moes , die geen
meervoud hebben , en op eus : geus, neus, keus, kreus, leus, reus,
die alle z in 't meervoud krijgen.
Hier geldt dus als regel : (b.)
Alle zelfstandige naamwoorden , die in het enkelvoud op s ein.digen, voorafgegaan door een volkomen klinker, veranderen in 't meervoud de s in z , uitgezonderd spies en poes, die de s behouden.
De woorden , waarin voor de s een twiaeklank staat zijn : op ais:
chais , meerv. chaisen ; op aus : paus , saus , meerv. pausen, sausen;
op eis : leis, paleis, peis, reis en zeis, meere. leisen, paleizen, reizen,
zeisen , terwijl peis geen meervoud heeft ; op vois : vois meerv.
vooizen ; op ous : flous, kous, smous, mee:rv. flouzen, kousen, smousen;
op Ui8 : Muis, abuis, bruis, fornuis, huis, kabuis, kluis, kuis, kruis,
luis, Prius, sluis en struis, die alle in 't meerv. een z krijgen, behalve bruis , dat geen meerv. heeft , en kruis, Prius, struis, kuis,
die de 8 behouden; op ijs : anus, bewas, prijs, tras, ijs, lijs, spijs,
matrjs , radijs , sis , die in 't meervoud z krijgen, uitgezonderd
anijs en ijs , die geen meervoud hebben.
In deze rubriek zijn 20 woorden, die in 't meervoud eene z
krijgen en 11 , die des behouden. Echter zijn de laatsten bijna
alle vreemde woorden , of zoo zij Hollandsche zijn , hebben zij om
bekende redenen de s behouden.
Als regel geldt dus : (c. )
Alle zelfstandige naamwoorden, die in het enkelvoud op s eindigen, voorafgegaan door een tweeklank , veranderen in 't meervoud
de s en z, uitgezonderd : chais, paus, saus, leis, zeis, kous, smous,
kruis, Pruis, struis en kruis.
Thans blijven nog over de woorden, waarin de s door een' medeklinker wordt voorafgegaan. Dit zijn 1e. de vloeiende letters 1, m,
n, r, en 2e. de scherpe b, d, p, t, k. (ofschoon b en d zacht zijn,
worden zij voor de s toch scherp uitgesproken).
Van de le. soort eindigen op le : els, hals, huls, pels, pols, wals;
zij krijgen in 't meervoud z, behalve pols en wals.
Op ms : gems, meerv. gemzen.
Op ns: accijns, BALANS, DONS bons, brons, cijns, dons, FLANS,
flens, FRONS, gans, (LESPENS, GLANS, grens , grijns, hans, ]KANS, kleins
(klens), KRANS LANS LENS, lens, luis, luns, ONS, PENS PRINS SCHANS,
;

;

?

?

?

159
SECANS, SLONS, SPONS, TANGPENS, tijns, TRANS, trens, ZWANS. Van
deze krijgen de cursieve in 't meervoud eene z ; do kapitalen behouden de s, behalve SECANS en TANGENS, die in 't meervoud s in
ten veranderen.
Op rs : aars, baars, beurs, fleeas, FLOERS, gors, KAARS, KERS,
keurs, KOERS, laars, LORS, MARS, MORS, naars, PERS, SCHORS, SNERS,
vaars, vers. Ook van deze hebben de cursieve de z en de kapitale
de s in 't meervoud.
Aangezien er hier in 't geheel evenveel zijn, die de s als die de
z in 't meervoud krijgen , zou de heer Bruins daarom met recht
kunnen stellen , dat de woorden op ns en rs in 't meervoud de s
behouden. Toch meen ik , dat dit niet juist is. Ten le. splitst
men dan den regel, die voor de vloeiende letters geldt, in tweeën en
2e. zijn bijna alle woorden, die de s behouden, van vreemden oorsprong.
Ik stel daarom als regel: (d.)
Alle zelfstandige naamwoorden, die in het enkelvoud op s eindigen, voorafgegaan door eene vloeienden letter, veranderen in 't meervoud de sin z, uitgezonderd, balans, dans, flans, frons, gespens,
glans, kans, krans, lans, lens, ons, pens, prins, schans, slons, spons,
trans, zwans, floers, kaars, kers, koers, lors, mars, mors, pers,
schors, sners.
Van de overige eindigen:
op bs : plebs , dat geen meerv. heeft;
op ds : fonds, gids en loods ;
op ks : aaks, buks, feeks, feniks, heks, soks, to/es;
op ps : korps, mops, rups, snops ;
op ts : ar f8, blufs, bots, brits, erts, ets, flits, frots, guts, karpoets,
kartets, karwats, kits, klit8, kluts, knots, koets, koorts, kwarts,
lats, mots, muts, plaats, poets, pots, rots, schaats, scherts, schets,
schots, schuts, sits, smots, spiets, spits, taarts, teerts, taats, terts,
toets, toorts, trits. Deze behouden in 't meervoud alle de s behalve
kluts, scherts en schuts, die geen meervoud hebben.
Voor deze geldt dus als regel : (e).
Alle zelfstandige naamwoorden , die in het enkelvoud op s eindigen voorafgegaan door een der medeklinkers b, d, p, k, t, behouden in het meervoud de s.
,

Thans doet zich de vraag voor : vanwaar die uitzonderingen
Op regel a zijn uitgezonderd : loeres, lobbes, bakkes en glas. (De
woorden die nog geheel, hun vreemde meervoudsvorming bezitten,
kunnen buiten behandeling blijven). De eerste drie verdubbelen
de 8 niet , omdat de laatste lettergreep toonloos is. Het woord
glas behoort eigenlijk tot regel b, daar het vroeger een lange vokaal zal gehad hebben , als nog uit de uitspraak van het Eng.
i la fs is na te gaan.
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De uitzonderingen op regel b zijn spies en poes. Dat de woorden
met een volkomen klinker of tweeklank voor de s deze in 't meervoud in z veranderen is daaraan toe te schrijven , dat deze s de
onechte is. Toen van deze woorden de toonlooze e wegviel , moest
de z in 't enkelvoud voor de s plaats maken , doch behield die in
't meervoud. In spies en poes echter is de s scherp. Het eerste is
ontstaan uit spiets en behoort dus onger regel e. Voor de scherpe
s van poes pleit het Eng. puls
In de uitzonderingen op regel c is ook de s scherp. Leis is een
nevenvorm van leid8 (van leiden) ; kuis ., een nevenvorm van kodde
of knots en paus staat voor poos (Hoogd. Pabst). Deze behooren
dus ook onder regel c. In zeis is do 8 een afleidingsuitgang. Ook
de overige hebben de scherpe s, zooals blijkt uit verwante talen,
kous, Fr. bas de chausse, Lat. colceus ; chais, Eng. chaise ; saus,
Fr. en Eng. sauce ; kruis, Fr. croix , Lat. crux, Eng. cross, Pruis,
Fr. Prussien ; struis, Fr. autruche, Eng. ostrich, Lat. struthio.
Evenzoo hebben de uitzonderingen op regel d de scherpe s ; pols,
Fr. pools, Eng. pul8e, Lat. pulsus ; wals, Fr. valse ; balans, Fr.
balante , Lat. bi lanx' dans, Hoogd. Tanz, Eng. dance, Fr. danse;
frons, Fr. fronse ; glans, Hoogd. Glanz; kans, Fr. en Eng. chance;
krans, Hoogd. Kranz ; lans, Fr. en Eng. lance, Lat. lancea ; ons,
Fr. once, Eng. ounce ; pens, Fr. panre, Eng. paunch ; prins, Fr.
en Eng. prince , Lat. princeps ; schans , Eng. sconce , Hoogd.
Schanze ; gespens , Hoogd. Gespenst ; Zwans , Hoogd. Schwanz;
Spons Fr. éponge , Eng. spunge , Lat. spongia ; knaas Hoogd.
Kerze ; kers, Fr. cerise , Eng. cres8 , Lat. cerasus ; koers , Fr.
cours , Eng. course, Lat. cursus ; mars (Fr. commerce of mercier ?);
pers, Fr. presse, Eng. press ; schors, Fr. écorce , Lat. Cortex. Van
flans , slons , mors blijkt de scherpe 8 uit de werkwoorden flansen,
slonsen , morsen. Voor lens , frans , floers , sners en lors zijn mij
geen nevenvormen bekend. Toch zal ook in deze zonder twijfel de
8 scherp zijn.
Monnikendart, Jan. 1887.
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Drama in vijf bedrijven en eén voorspel.
IIIe B e d rij f : De lij lesdag te Worms.
2e Tafreel. Parate executie.

Op 9 November was ik P o s s a r d gaan zien en wel in La
Grève des forgerons van C o p p é e, dat zeer 'verdienstelijk in 't
Hoogduitsch vertaald , met treffende waarheid werd voorgedragen;
neen werd doorleefd. Het was goed voor mij te zien, hoe een
misdadiger voor zijne rechters staat ; want er was geen twijfel aan,
den volgenden dag zou de vierschaar gespannen worden.
Het was omgekeerd als in den Reynaert , want hier kwam Reynaert
tot Bruun :
Ende sprac : „Sidi in huus , (Bruun)?
Ie bem (Reynaert) , des coninx bode,
Die hevet ghesworen bi Gode
Ne comdi niet ten ghedinghe
Ende ie hu niet voer mi bringhe,
Recht te nemene ende te gevene.
Ende in vreden voert te leverre,
Hi doet hu breken ende raden.
-

't Heb mij echter van een debat niet veel anders voorgesteld dan
een zitting van de Kiesvereeniging te Stellendijk , waarbij desnoods
de notulen konden geschreven worden , voor dat de vergadering
begint en van
Recht te nemene en te gevene
zou geen sprake zijn.
Onder 't motto:
Hier mooghdi horen van Reynaerde,
Hoe hi sinen oom ghinc rampineeren
kon men een kleurig beeld ontwerpen van de voorstelling van een
stuk — „1'enfant de trente-six pères" -- waarin óen persoon heel
alleen alle rollen zou spelen, zoo ongeveer als de rondreizende
declamatoren en:
(Lamfroyt) riep , dat daer stoet ghevaen een bere
Doe volchde hem een mekel heere;
Int dorp ne bleef man no wijf.
Den beere te nemene sijn lijf.
Liept al dat loepen mochte.
Er lag een diepe zin in het feit , dat de vergadering in „Eensgezindheid" zou gehouden worden; want „eensgezind" waren zij,
Noord era Zuid, 10e Jaargang. . I1
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die het plan hadden ontworpen en met groote eensgezindheid zou het
écrasez l' inta'me door de eene helft beproefd door de andere aanschouwd worden.
De rollen waren behoorlijk verdeeld.
De breede tafel op eene verhevenheid met de rechters daaromheen gezeten , met strenge gelaatstrekken een Minos waardig en
daarachter een verheven spreekgestoelte , vanwaar straks de aanklager Zijne stem zou doen hooren.
De gezaghebbenden, de autoriteiten op enkele der voorste rijen
en verder nog enkele tusschen de menigte verstrooid om een wakend
oog te houden of wellicht een wenk te geven.
Kwaadwilligheid bleek mij bij het intreden van de zaal, toen ik
de op bl. 134 vermelde ' overdrukken van mijn stuk , voor het grootste
gedeelte nog op de bestuurstafel zag liggen, zoodat ze niet waren
rondgedeeld en dus velen zonder 't stuk gelezen te hebben hier de
zoogenaamde debatten kwamen aanhooren. Later bleek ook , dat de
exemplaren van de Amsterdammer nog meerendeels op de bestuurstafel lagen.
Maar van oneerlijkheid getuigde een ander feit, waarvan de journalist vooral het gewicht zal beseffen, n.l. dat de rede, die gehouden zou worden, reeds afgedrukt op de t fels der verslaggevers
van de pers lag in het formaat en de letter van Het Nieuwe Schoolblad , het was dus te voorzien , dat van die rede een goed en
degelijk , maar natuurlijk ook vrij uitvoerig verslag zou gegeven
worden , zoo uitvoerig allicht, dat er voor de zoogenaamde debatten
niet veel plaats overbleef en dat dus van hetgeen de aangevallene
zeggen zou , maar heel weinig werd medegedeeld. Zoo is het
inderdaad ook gegaan bij alle bladen , waarvan ik het verslag
gelezen heb.
Zonderling genoeg kregen de genoodigden ook alle bijzonderheden
van de huishoudelijke vergadering te genieten en daarop besteeg de
Heer A. S. S c h o e v e r s den preekstoel en las het volgende:
ti

gat . d1 e Laoo Sa-1-waL
Inleiding van liet debat op de vergadering van de afd. Amsterdam
van het N. 0. G.
Alvorens stil te staan bij de aanvallen, waaraan in den laatsten
tijd het taalonderwijs in de L. S. heeft blootgestaan, zal het noodig
zijn een blik te werpen op den bestaanden toestand; dan zal het
ons gemakkelijker vallen de ingebrachte beschuldigingen aan de
werkelijkheid te toetsen , en daar , waar ze gegrond blijken te zijn,
middelen tot verbetering te beramen. Het zij mij daarom vergund,
een oogenblik Uwe aandacht te bepalen bij de beantwoording van

,e twee volgende vragen:
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lo. Welk doel stelt men zich voor oogen bij het onderwijs in
de moedertaal ?
2o. Op welke wijze tracht men dat doel te bereiken?
De schrijvers over de methodiek van het L. 0., wier werken
tegenwoordig het meest gelezen worden, huldigen aangaande het
doe 1 van het taalonderwijs bijna volkomen dezelfde denkbeelden.
Bij den een heet het : „De kinderen moeten hunne moedertaal, zooals
die door beschaafde lieden gesproken en in schrift en druk zichtbaar voorgesteld worden , leeren verstaan , alzoo hoorende en
lezende juist opvatten ; voorts met de minst mogelijke fouten en
vloeiend leeren spreken , en eindelijk volgens de regels voor de
spelling, de spraakleer en den logischen gedachtengang leeren
s e h r ij v e n , een en ander natuurlijk binnen den kring van voorstellingen , die den kinderen eigen of voor hen toegankelijk is." En
wat het grammatisch onderwijs betreft, „beperke men zich tot datgene, wat voor de kinderen begrijpelijk , noodig en nuttig is."
Een ander laat er zich over uit als volgt:
„Men zegt dat iemand zijne moedertaal k e n t , als hij er zich
van bedienen kan , om zijne gedachte , schriftelijk en mondeling uit
te drukken , overeenkomstig het heerschend spraakgebruik en de
regels die voor de spelling in zwang zijn. Dat k e n n e n kan
van meer en minder omvang zijn, het kan meer of minder wetenschappelijk van aard zijn. Op de L. S. nu moeten slechts de beginselen worden behandeld. Het is dus voldoende, dat de leerlingen er zóóveel van opdoen .als noodig is voor ieder lid der maatschappij. Wat ze te zeggen hebben , moeten ze juist en duidelijk
leeren zeggen ; wanneer ze iets willen schrijven , moeten ze dat
zonder grove taalfouten kunnen doen. Van spraakkunst moet slechts
zooveel worden beoefend , als noodig of nuttig is ter bevordering
van het zooeven genoemd doel."
Bij een derden schrijver leest men : De L. S. wil haren leerlingen eene algemeene voorbereiding voor het leven verschaffen,
hetzij ze overgaan op hoogere onderwijs-inrichtingen , hetzij ze de
onmiddellijk het werkzame leven der maatschappij binnentreden. Ze
moeten dus gemakkelijk en in een behoorlijken vorm hunne gedachten schriftelijk kunnen uitdrukken , en dat zooveel mogelijk
taalkundig zuiver. De taalkundige kennis moet niet bestaan in een
samenstel van gememoriseerde bepalingen en regels; maar deze
moeten door de leerlingen uit de taal zelve g e z o c h t worden,
en dus de vrucht zijn van waarnemen en denken."
Ten einde het verwijt van eenzijdigheid te ontgaan , dat men tot
mij zou kunnen richten, wanneer ik eene persoonlijke opvatting
uiteenzette , die wellicht door slechts enkelen gedeeld wordt , heb ik
de - vrijheid genomen de uitspraken van drie bekende paedagogische

schrijvers aan te halen : daaruit blijkt , dat men ten huidigen dage
/11*
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geheel teruggekomen is van de meening , als zouden de kinderen
hunne moedertaal moeten leeren uit een spraakkunst met of zonder
oefeningen ter toepassing, en dat de tijd van het eindeloos verbuigen en vervoegen voorbij is. Wat de toepassing dezer beginselen
aangaat , blijkt het , dat zij , die ons in de laatste jaren met handleidingen en taaloefeningen begiftigd hebben , dezelfde meening zijn
toegedaan.
Men is er van overtuigd , dat het spraakkunstig onderricht in de
L. S., geen d o e 1, maar m i d d e l zijnde , tot het noodzakelijkste'
beperkt moet blijven , en dat de oefening in het stellen dat deel
van het taalonderwijs is , dat op al het andere de kroon zet.
De onpartijdigheid gebiedt . mij hier te vermelden , dat de oude
zuurdeesem nog niet geheel is uitgegist. Op s ommige scholen worden nog taalboekjes gebruikt , die zich voor *bij uitstek practisch
uitgeven , ofschoon ze niets anders zijn dan vermomde grammatica's
met ingelaschte oefeningen ter toepassing van vooropgestelde regels;
taalboekjes b. v., die — horribile dictu -- 45 regels geven, in rijm
en onrijm , om het geslacht der zelfstandige naamwoorden te leeren
kennen. Weliswaar zijn sommige van die regels , op zich zelf beschouwd , niet onaardig , b. v.:
R e g e 1 31. Znw. met het achtervoegsel el , welke niet van
werkw. komen , zijn ook mannelijk. Uitgezonderd eenige vrouwelijke:
Parel, pekel, vezel, vedel,
Sabel, sikkel, kachel, cedel.
Schakel, schoffel,
Richel, roffel,
Tegel, pantoffel,
Fabel, fakkel, gondel, tafel.
Diggel, gaffel, luifel, wafel,
Greppel, kruimel, mazel, trommel,
Daar is vast de heele rommel.
maar toch acht ik het een opvoedkundigen misslag het kinderlik
brein tot een vliering te maken, waar zulk een waardelooze rommel
geborgen moet worden. Deze en dergelijke werkjes zijn echter
thans slechts uitzonderingen meer ; zij zijn te beschouwen als de
laatste verschansingen van de abstracte, dogmatische methode, die,
hopen we, in de volksschool eerlang hare plaats geheel aan de op.
wekkende en ontwikkelende heuristische leerwijze zal inruimen. En
dat er grond bestaat voor die verwachting, blijkt uit den buitengewonen aftrek van de taal- en steloefeningen, waarmede de heeren
Den Hertog en Lohr ruim vier jaar geleden onze schoollitteratuur
verrijkt hebben. ) Velen , waaronder in de eerste plaats de heer
1) Uitgegeven

bij W. Vers 1 u y s , uitgever van Het Nieuwe Schoolblad,
BED,
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moet genoemd worden, beschouwen die werkjes

als „le modèle du genre." Daar zij bovendien hier ter stede het

meest gebruikt worden , en dus een vrij getrouw beeld van den
bestaanden toestand kunnen geven , zal ik er straks eenige voorbeelden aan ontleenen om dien toestand te kenschetsen.
Thans zullen wij in herinnering brengen , op welke wijze de L.
S. hare kweekelingen zoover tracht te brengen , dat zij hunne moedertaal verstaan en zoowel mondeling als schriftelijk kunnen gebruiken.
Onder de middelen , die tot bereiking van dit doel aangewend
worden, moeten in de eerste plaats de oefeningen in het s p r e k e n
worden vermeld. De opzettelijke spreekoefeningen worden in de
laagste klasse gehouden en bij voorkeur verbonden met het aanschouwingsonderwij s ; ze dienen om de tong der kinderen los te
maken en naarmate de kring hunner voorstellingen en begrippen
zich uitbreidt , den voorraad hunner woorden en spraakwendingen
te vermeerderen. In de hoogere klassen worden andere vakken,
hoewel minder rechtstreeks , aan dit doel dienstbaar gemaakt , ja,
eigenlijk steunen alle vakken, waarbij gesproken wordt , het taalonderwjjs, wanneer de onderwijzer slechts zorg draagt , gebrekkig
gebouwde zinnen te verbeteren en geen enkele slordigheid of dialectische onhebbelijkheid te dulden. Misplaatste verdraagzaamheid
mag hem er niet toe verleiden , in de school mennen , masies of
touwetjes 1 ) toe te laten , of verwarring van kennen en kunnen,
leggen en liggen , heb en heeft door de vingers te zien. Natuurlijk
behoort hij zelf door eene gekuischte taal een goed voorbeeld te
geven en door een gepaste woordenkeus bij te dragen tot de verrijking van der leerlingen copia verborum. Als wij in aanmerking
nemen , dat onze taalkennis , zoowel wat den vorm als den inhoud
betreft, berust op het bewaren van het geleerde door het geheugen,
dan blijkt terstond het groote nut van het uit het hoofd leeren en
goed voordragen van geschikte dichtstukken , wanneer die althans
van te voren zoodanig toegelicht zijn, dat de uitdrukkingen, daarin
vervat, het blijvend eigendom van het kind kunnen worden.
In de tweede plaats komt het 1 e z e n in aanmerking. Het
leesboek, met zijne groote verscheidenheid van stijlvormen, is een
rijke mijn, waaruit de schatten der taal kunnen opgedolven worden.
De leerlingen maken er kennis met nieuwe woorden en zinswendingen , die , behoorlijk verklaard , door hun geheugen worden opgenomen. Bij het lezen mogen alleen die zaken aangeroerd worden,
welke dienstig zijn tot toelichting van de les ; het leesboek behoort
niet als uitgangspunt van het spraakkunstig onderwijs gebruikt te
worden. Een ander voordeel bestaat hierin, dat het herhaald zien
der juiste vormen de kinderen allengs . gewent aan het zuiver weerAmsterdamsche ongerechtigheden voor : mannen, meisjes, touwtjes.
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geven daarvan zonder behulp van regels , vooral , wanneer van tijd

tot tijd eene les wordt nageschreven.
In de derde plaats wordt de juiste uitdrukking der gedachten
bevorderd door afzonderlijke taal- en steloefeningen , die ten doel
hebben, den leerling te brengen tot het maken van een brief of
opstel, zonder grove taal- of stijlfouten. De eigenlijk gezegde taaloefeningen maken de leerlingen bekend met het voornaamste uit de
spraakleer. In de wijze nu, waarop deze kennis wordt aangebracht,
ligt het voorname verschil tusschen de oude en de nieuwe methode.
De oude methode gaf den kinderen beknopte spraakkunsten in handen, waaruit zij de regels moesten leeren ; de nieuwe methode leert
hen uit geschikte voorbeelden de regels vinden; zij dwingt tot nadenken en beoogt ontwikkeling. Dit is geheel naar den geest en
de letter der wet , waar deze eischt , dat het schoolonderwijs, onder
het aanloeren van gepaste en nuttige kundigheden, dienstbaar gemaakt worde aan de ontwikkeling van de verstandelijke vermogens
der kinderen. Tevens houdt de nieuwere methode rekening met de
praktijk en met het groote voordeel , dat de leerlingen hun moedertaal reeds spraken en sèhreven , v66r zij spraakkunst , gingen leeren,
n'en dpplaise aan den heer De Beer, die juist het tegendeel beweert.' )
De taaloefeningen beginnen, wanneer de kinderen zoover gevorderd zijn, dat zij vrij vloeiend kunnen lezen in boekjes, waarvan
de inhoud in overeenstemming is met den trap hunner ontwikkeling,
d. i. in het tweede leerjaar. Eerst komen de eenvoudigste spelregels
in aanmerking: de a en de u in open lettergrepen, de onderscheiding der zachte en scherpe medeklinkers en hunne verdubbeling,
de d en t als slotletters, enkelvoud en meervoud en dergelijke.
Daarna de splitsing van den zin in zijne eenvoudigste bestanddeelen — onderwerp en gezegde, waarbij later het lijdend voorwerp
en de voornaamste bepalingen komen — alsmede de onderscheiding
der belangrijkste woordsoorten. Vervolgens de meest voorkomende
buigingsvormen, de nominatief en de accusatief van de zelfstandige
naamwoorden en hunne bepalingen , de geslachtsonderscheiding en
de voornaamste regels daarvoor, de trappen van hoedanigheid, de
hoofdvormen der werkwoorden en de daarbij behoorende spelregels.
Eindelijk komen, na den genitief en datief, de volledige verbuiging
en vervoeging , en de kennis van het zinsverband aan de beurt,
terwijl het vroeger geleerde aanhoudend wordt aangevuld en uitgebreid. Zonder dat dus de stelselmatige volgorde van de spraakkunst
wordt in acht genomen , worden de hoofdzaken behandeld in ver1 ) Waarvan het tegendeel ? Deze methode wil heel wat anders dan een
eindeloos aantal verdeelingen en onderverdeelingen van woorden en zinnen ; niet deze methode keur ik af , maar die , welke alle examens beheerscht
en die wil weer heel wat anders dan hier verteld wordt.
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band met de vatbaarheid der kinderen; het eenvoudige gaat vooraf
aan het meer ingewikkelde en de gelijksoortige verschijnselen zijn
bijeengeschikt op zulk eerre _wijze, dat het geheel gemakkelijk te
overzien is. Dit systeem moge minder wetenschappelijk schijnen,
het is voor de L. S. het bruikbaarst.
De hier opgegeven gang wordt gevolgd in de zooeven genoemde
taalboekjes , die , ik herhaal het , te Amsterdam het meest gebruikt
worden. De schrijvers daarvan zijn in ons land de eersten geweest,
die een welgeslaagde poging gedaan hebben om het taalonderricht
den kinderen aangenaam te maken en wel voornamelijk door hen
de regels te laten afleiden , niet, zooals vroeger meestal gebeurde,
uit onsamenhangende woorden en zinnen, die de aandacht verstrooien , maar uit prozastukjes en gedichtjes, waarin een genoegzaam aantal voorbeelden van het te behandelen verschijnsel aangetroffen wordt. Daarbij is dan tevens, nog meer dan bij de bespreking
van eene leesles , gelegenheid om den taalschat der leerlingen te
verrij ken.
Eene methodisch geordende reeks steloefeningen , die van den
aanvang af beoogt de kinderen tot het zelfstandig vervaardigen
van een opstel te leiden, is betrekkelijk iets nieuws. Wel ontbrak
het geenszins aan boekjes met stijloefeningen, waarin b. v. den
leerling het volgende verzocht werd:
„Gebruik in goede (filcsehe of flinke) zinnen : bestaan uit — verzenden met — wijzen naar — spreken over", enz. Of wel:
Te zeggen , wat hier bij behoort : Een hoed met linten is een
hoed, die ... .
De trein van vieren komt .... of ... .
Eene brug over de rivier ... .
Het riet aan den waterkant ...."
en andere raadselachtige opgaven, van soortgelijk gehalte. 1 ) Om te
doen zien , dat we in dit opzicht vooruitgegaan zijn , zou ik hier
eenige oefeningen uit Onze Taal tegenover kunnen stellen ; ik acht
het echter beter , de woorden van een onverdachten getuige aan te
halen, die er o. a. van zegt: „Overtuigd, dat toepassing van taalregels alleen het middel is en dat het eigenlijke doel is nauwkeurig
te spreken en te schrijven, beginnen de leerlingen reeds dadelijk
te stellen. Aan het einde van het le stukje worden er al kleine
briefjes geschreven en het laatste stukje geeft volgens een uitmuntende methode het middel aan de hand om opstellen te maken en
leert zelfs duidelijk vinden, op welke wijze het opstel ontstaat.
Aan het beginsel der praktijk getrouw, leeren de schrijvers hun
1) Dergelijken onzin vinden we in steeds vaker herdrukte boekjes; maar
op allerlei examens voor onderwijzers spelen ze toch ook eene hoofdrol.
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leerlingen ook woorden , eene zaak , die bij de meeste oefeningen
over het hoofd wordt gezien. Ze leeren de kracht en de beteekenis
der woorden uit het gebruik , maar juist daarom wordt er minder
een beroep gedaan op hun scherpzinnigheid dan op hun oplettendheid en nauwkeurigheid." En van het werk in het algemeen zegt
dezelfde onverdachte getuige, „dat het eene uitmuntende methode
is, de verwezenlijking van wat in de opvoeding eene ideale leerwijze heet."
Deze vleiende beoordeeling is gevloeid uit de pen van den redacteur van „Noord en Zuid." Straks zal blijken, waarom ik ze hier
geciteerd heb. ' )
Thans zullen wij zien, wat de heer De Beer, redacteur van „Noord
en Zuid", in zijne brochure ALS SLOTSOM ZIJNER. NASPORINGEN aangaande het taalonderwijs te(n) onzent mededeelt. Ik zal zooveel
mogelijk uit de brochure die feiten elimineeren, welke betrekking
hebben op de vraag : „ Waarom slagen er zoo weinig hoofd- en
hulponderwijzers P" of liever, want dat is de bedoeling : „ Waarom
slagen er zoo weinig candidaten voor de hoofd- en hulponderwijzersacte ?" om alleen te wijzen op de grieven , die tegen het taalonderwijs op de L. S. worden te berde gebracht. a) Toch kunnen
een paar opmerkingen van algemeenen aard niet achterwege blijven.
Na gewag te hebben gemaakt van de heerschande examenziekte
en examenvrees, zegt de Schrijver : „Ons was het j aarlij ksch overgangsexamen op de kostschool, al duurde het een paar weken,
volstrekt geen schrikbeeld, en de ouders doorleefden toen niet zooveel dagen van medelijden verdienenden angst en spanning."
Die angst en die spanning zijn over het algemeen zoo erg niet,
en wáár ze bestaan , zijn ze meestal een gevolg van de zucht van
sommige ouder8, om kinderen met te beperkte geestvermogens de
zegeningen te willen doen genieten van een middelbaar onderwijs,
') Men ziet hier reeds , dat er geen sprake is van eene debat over de
vraag of mijne beschuldigingen tegen ons hedendaagsch taalonderwijs gegrond zijn of niet, hoewel het bestuur (zie den brief op bl. 129) verklaart,
dat „mijne brochure" dat de behandeling van dit onderwerp „aanleiding
gaf." In een woordenstroom , waarin een paar onjuistheden alle kans
hebben niet te worden opgemerkt , moet de aanklacht , zoo mogelijk de
aanklager , gesmoord worden.
De redeneering heeft veel overeenkomst met die van Squire Thornhill
met Moses in het 7e Hoofdstuk van The Vicar of Wakefield, waaruit niet
alleen blijkt , dat ,the dullest fellows may learn to be comical for a night
or two" maar ook, dat eene opeenstapeling van stellingen een „town-wit"
als Thornhill gelegenheid kan geven een oogenblik de lachers op zijne
zijde te krijgen.
2 ) Getrouw aan 't systeem van H. N. S. wordt behendig links gezwenkt
en de hoofdzaak „geëlimineerd" als ware dat eerlijk en als werd door het
dan volgende iets bewezen !
D.
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dat uit hoofde van zijn grooten omvang alleen voor kinderen met
een goeden aanleg vruchtdragend en heilzaam kan zijn. ' )
Deze overweging, die alleen de verblindheid van sommige ouders
en de veelheid der vakken treft, doet in geenen deele te kort aan
mijne persoonlijke waardeering van het M. 0. in het algemeen.
Omtrent de H. B. Sn. met 3-jarigen cursus in deze gemeente b. v.,
is mijne ondervinding, dat ook middelmatige, maar ijverige leerlingen er met vrucht gebruik van kunnen maken. Doch alle hout is
geen timmerhout, en zooals Barend, de bloemist, zegt : „Je kent
de natuur van een ding niet dwingen . . . en als je een ding
dwingt, dat nu eigenlijk niet gedwongen kan worden, wat heb je
dan ? dan plaag je je zelven."
Dit laatste wordt wel eens uit oog verloren.
Gaarne erken ik", zegt de S., dat er veel minder werktuigelijk
geleerd wordt dan vroeger , al betreur ik, dat de feitenkennis op
onrustbarende wijze afneemt ; zeker is de kring van waarneming
aanmerkelijk uitgebreid, maar de studie is veel minder dan vroeger
poging om te weten, dan eenvoudig examenstudie."
Als er minder werktuigelijk geleerd wordt, ligt dit aan de betere

onderwijsmethode, en toch zegt de S. dat het onderwijs er in de
laatste 30 jaar niet beter op is geworden. Hoe de feitenkennis
afneemt , terwijl de kring van waarneming zich uitbreidt, valt
moeilijk met elkander te rij men. 2 ) Ten aanzien van de L. S. kunnen
----------------------------1) „Over het algemeen zoo erg niet." Groote Goden ! Is er een tijdschrift , is er een dag- of weekblad, is er éene familie in heel Nederland,
die niet herhaaldelijk dezelfde klacht doet hooren ? Begint de examenvrees en de examenwoede niet al bij het overgaan op de lagere school?
Bij zulke enormiteiten , bij zulke (sit venia verbo) onbeschaamde leugens,
moet men verbaasd de schouders ophalen en zwijgen ! Da hort alle Ge.mutlichkeit auf. D. B.
2) Juist omdat de kring van waarneming al te zeer is uitgebreid, neemt
men niet nauwkeurig genoeg waar , fixeert men 't beeld , dat men waarnam niet voldoende en daardoor is de kennis der feiten minder. Zoo
bijv. leeren de jongens zooveel over kustlengte en horizontalen en verticalen vorm van een land , dat ze geen tijd hebben om in hunne omgeving
rond te kijken en soms de dorpen niet kennen, die in hun onmiddelijke
nabijheid liggen.
S c h e n k m a n liet den vader aangaande zijn zoon al klagen:
«... Och mijn allerjongste knecht
Kan beter in Van Lintz terecht
Als hij met driehoeksmeten.
en elders :
Hij declineert en conjugeert
't Is waar in vreemde talen,
Maar uit het Neerduitsch van zijn hand
Kan ik met mijn gering verstand
Wel duizend fouten halen.
Dat was onder de wet L. 0. van '57,
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wij het gerust tegenspreken , ja , dit is zelfs niet noodig, daar de
S. eenige regels lager zelf zegt , dat lezen , schrijven en rekenen
voor de andere vakken verwaarloosd zijn.
Als nu aan die andere vakken, die juist de meeste feitenkennis
aanbrengen, meer tijd en zorg besteed wordt, hoe kan er dan sprake
zijn van een onrustbarend afnemen der feitenkennis?
Na verhaald te hebben , hoe Franklin zich zelf zonder hulp van
anderen,. alleen uit een boek, de kunst van landmeten eigen maakte,
vervolgt de S.:
„Hoeveel per mille onzer tallooze malen geëxamineerde medemenschen zullen Fr. dat nadoen ? Een boek „lezen" — dat kunnen
ze alleen een roman , maar elk ander boek moeten ze b e s t ud e e r e n; maar wie veel studeeren moet, kan blikbaar niet lezen."
Die tallooze malen geëxamineerden zijn we bijna allen; laten we
er evenwel geen persoonlijk feit van maken , maar den vriend , die
ons onze feilen toont, dankbaar zijn.
De S. schijnt hier studeeren synoniem te beschouwen mot blokken.
Ik meen echter niet alleen te staan in de zienswijze, dat elke goede
roman, zoowel als elk goed tooneelstuk en elk goed gedicht, verdient BESTUDEERD te worden. 2)
Men wordt in die meening versterkt, wanneer men van den S.
verneemt, wat hij onder lezen verstaat. Op eene andere plaats

8)

zegt hij namelijk: „Wie goed kan lezen, leest. een 8o deel gemakkelijk in een avond uit en één avond per week is daarvoor wel te
vinden. Eén boekdeel per week is in de 4 of 5 jaar van de studie
een heele bibliotheek doorgelezen. Niet alleen, dat die lectuur den
geest en 't leven der tijden leert kennen en dus de studie der
historie krachtig steunt; maar 't is ook het groote hulpmiddel bij
de studie der taal, de vorming van den stijl. En hij , die geleerd
heeft, een roman te verstaan zonder dien half van buiten te leerera,
zal ook wat ruimer opvatting krijgen van wat 't beteekent: „weten,
wat er in een boek staat." — Naar mijne bescheiden meening wordt
hier een lans gebroken voor het vaak veroordeelde roman-verslinden,
en zal niemand op die wijze , zonder een weinig studie, de opgenoemde voordeelen kunnen deelachtig worden. Een boek van G.
Ohnet, Julius Stinde, Miss Braddon of andere di i minores (ik noem
met opzet buitenlanders) in één avond voor tijdverdrijf uit te lezen,
is geen kunst ; maar doe dat eens met een 8vo deel van Potgieter,
het Land van Rembrand of de Ideeën van Multatuli?
„De hoofdoorzaak", vervolgt de S., „ligt in ons taalonderwijs,
dat door andere vakken verdrongen en door allerlei gewaagde proef1) Wat tegenspreken? Dat 't moeielijk valt te rijmen? Dat spreek ik
D. B.
ook tegen.
Z) Beter : waardelooze boeken verdienen niet gelezen te worden. n. B.
3 ) Noord en Zuid, 3e jaargang, blz. 211.
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nemingen bedorven, steeds minder vruchtbaar en opwekkend werkt.
En het volstrekt onvoldoende onderwijs in de moedertaal is daarvan

ongetwijfeld de oorzaak"
Als het taalonderwijs door andere vakken verdrongen is, kan het
eigenlijk niet meer door gewaagde proefnemingen bedorven worden.
„Verdrongen" zal hier echter waarschijnlijk beteekenen „op den
achtergrond gedrongen", hetzelfde , wat de S. eenige regels hooger
omtrent lezen, schrijven en rekenen beweert. Onder die „gewaagde
proefnemingen" zal denkelijk verstaan moeten worden de invoering
op onze scholen van de in de laatste jaren verschenen taalboekjes,
waaraan dan ook te wijten zal zijn de steeds minder vruchtbare
en opwekkende werking en de volstrekte onvoldoendheid van het
taalonderwijs.
Men zou geneigd zijn te veronderstellen, dat de S., als redacteur
van een taalkundig tijdschrift met TWAALF HONDERD VIJFTIG inteekenaars 9 jaar lang te vergeefs zijne waarschuwende stem heeft
doen hooren , om de invoering van dergelijke werkjes te ontraden.
Toch niet, integendeel, de taalboekjes voor de L. S., die het meest
herdrukt en dus hoogstwaarschijnlijk ook het meest gebruikt worden,

zijn door de redactie van Noord en Zuid het een na het ander met
meer of minder warmte aanbevolen. ') We hebben kennis gemaakt
met den uitbundigen lof , aan de werkjes geschonken , die hier ter
stede het meest gebruikt worden : ze waren „de verwezenlijking van

wat in de opvoeding een ideale leerwijze heet", „het eerste prettige
taalboek , dat in Nederland verschenen is"; en toch zegt de S., dat
het taalonderwijs steeds minder vruchtbaar en opwekkend werkt.
Oppervlakkige lieden zullen beweren , dat hier geen touw aan vast
te knoopen is ; booze tongen zullen uitroepen : „Wat zijn die school meesters toch stumperds ! Met zooveel uitstekende hulpmiddelen
weten ze de jongens niet verder te brengen , dan dat ze er op de
admissie-examens .... NIETS van weten."
Dit zegt namelijk de S. ook , en hij kan het weten , daar hij 9
jaar lang adm.-examens afgenomen heeft ; maar heeft hij daarbij
ook aan de weinig vleiende , maar onvermijdelijke gevolgtrekking
gedacht, die daaruit in verband met het voorgaande afgeleid werd?
Op die adm^-examens , zegt de S. „zou het voldoende geweest
zijn , dat de jongens bewezen , dat ze verstonden , wat ze lazen , en
1) De negen jaargangen van N. Z. zijn daar om de volstrekte onwaarheid van dit beweren te bewijzen. Ik heb die boeken niet bestreden, maar
gekarakteriseerd en duidelijk op het goede zoowel als op het afkeurenswaardige gewezen. De booze brieven , die we over onze aankondigingen
vaak kregen , bewezen genoeg , dat men het afkeurende in ons oordeel
voldoende had begrepen.
Maar negen jaar lang is er gestreden ten misbruiken en dwaasheden het
D. B.
zij dan in de boeken of bij het gebruik van de boeken.
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dat ze op dietée of in een eenvoudig opstelletje, hoofdzakelijk den
inhoud van een gelezen stuk navertellende , geen al te grove fouten
maakten ..... Aan dien eisch hadden ze nooit voldaan en er moest
dus geëxamineerd worden naar den schijn van het gegeven onderwijs."
Met uw verlof , dat moest niet ! De jongens , die aan zulke eenvoudige eischen niet voldeden , moesten afgewezen zijn, dewijl zij
daardoor toonden , van het lager onderwijs niet voldoende geprofiteerd te hebben om met vrucht voortgezet onderwijs te ontvangen.
Die afwijzing op groote schaal zou de leermeesters van die candidaten
tot het inzicht gebracht hebben , dat zij met hun taalonderwijs niet
op den goeden weg waren. ) Daardoor ware de weg tot beterschap
gebaand , terwijl nu het gevaar bestaat, dat sommigen zich door
de verkeerde examen-eischen van den heer De Beer van de wijs
zullen laten brengen.
Nu volgen een aantal vragen , die dienen moeten om de verregaande onkunde der jongens in het licht te stellen. Die vragen
kunnen alle op voldoende wijze beantwoord worden door leerlingen,
die een beknopte spraakkunst gememoriseerd hebben; zij zijn echter
ongeschikt om den examinator op de hoogte te brengen van de
1) Deze vergadering is het sprekend bewijs van het tegendeel. Maar
zoolang elke betrekking in Nederland bereikbaar is ook voor Nederlanders,
die hun moedertaal niet verstaan , kan men niet aannemen , dat de H. B.
allen moet afwijzen , die onvoldoende kennis van het Nederlandsch hebben. Maar onderstaande tabel bewijst , dat zij die onvoldoende kennis der
moedertaal hebben , veelal ook in andere vakken te kort schieten.

TABEL,
aanwijzende de Verhouding tusschen de afgewezene en de niet afgewezene
candidaten voor de le klasse der H. B. 5, gedurende de jaren 1883, 1884,
1885 , 1886 , die een onvoldoend examen in het Nederlandsch hadden afgelegd.
1

Niet
toegelaten.

Jaar.

alant. cand.

Vold.

Onvold.

Toegelaten.

1883
1884

54
48

38
27

16
21

34
25

1885

52
57

25
37

27
20

25
35

15
21
19

211

127

84

119

71

1886

16

NB. Ook zij , die zich voor hoogere klassen aanmelden , worden eerst
geëxamineerd voor de eerste klasse.
Uit deze tabel blijkt wel duidelijk , dat zij , die een onvoldoend examen
in Nederlandsch aflegden tevens in andere vakken ver te kort schoten,
en vooral ook onvoldoende ontwikkeld waren. Het examen in 't Nederlandsch moet dus tot eene vrij juiste waardeering van de candidaten geleid hebben. D. B.
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taalkundige ontwikkeling van 12- of 13-jarige jongens. Dit is reeds
in bijzonderheden aangetoond in Iel Nieuwe Schoolblad ; ik zal,
er dus niet langer bij stilstaan.
Enkele vragen hadden behoorlijk beantwoord moeten worden;
maar men bedenke , dat er altijd jongens zijn „die het maar eens
wagen" en daaronder velen , die nooit geschikt zullen zijn voor de
H. B. S. Sommigen hebben niet eens de hoogste klasse van de
lagere school doorloopen , en onderwerpen zich aan het toelatingsexamen tegen den zin van hun onderwijzers , die het wel afraden,
maar niet beletten kunnen. De hoofden van de openbare scholen
der 3e en 4e klasse, alhier zijn verplicht er de ouders kennis van
te geven , wanneer hunne kinderen genoegzaam gevorderd zijn om
het toelatings -examen voor de H. B. S. of het gymnasium af te
leggen. Wanneer nu eenige der afgewezen candidaten den heer
De Beer zulk een schriftelijkk bewwij s hadden kunnen toonen, zou
hij inderdaad reden tot klagen hebben; zooals de zaak nu staat,
valt niet uit te maken aan wien de schuld ligt. Het is mij nog
nooit voorgekomen , dat een jongen, aan wiens ouders ik bedoelde
kennisgeving gezonden had, is afgewezen; wèl, dat een paar waaghalzen er met wat geluk doorrolden ... om twee of drie jaar in de
laagste klasse der H. B. S. te blijven zitten, en de L. S., die zij
bezocht hadden, oneer aan te doen. 1
S. zegt verder : „De mannen van het vak zullen toestemmen, dat
een en ander niet pleit voor de degel kheid van het onderwijs in
de moedertaal, en dat op dergelijke gronden door de leeraren in
vreemde talen moeilijk kan worden voortgebouwd." Het is mogelijk, wanneer met degelijkheid bedoeld wordt wetenschappelijkheid,
maar de mannen van het vak zullen tevens de door mij opgeworpen exceptie , die deze gansche bewering op losse schroeven zet,
recht laten wedervaren. Toch vormt het laatste citaat het zwaarte=
punt der aanklacht. De groote grief van den S. is, dat de jongens
zoo weinig van de algemeens grammatica weten en zoo weinig
begrip van verbuigen en vervoegen hebben , het eenige, waarnaar
op het toelatings-examen gevraagd wordt. Dat maakt, volgens
hem , in de lagere klassen der H. B. S. aanvulling van het onderwijs in de moedertaal noodig, hetgeen dan de oorzaak is, dat op
de einde-examens de cijfers voor de talen niet hoog zijn,
)

1 ) Enkele hoofden van scholen , o. a. de heer Van Nes , woonden de
examens wel eens bij , ik heb nooit door hen hooren klagen , dat onze
vragen te moeielijk waren. Wel werd soms gezegd , dat men op enkele
zaken een volgend jaar beter zou letten. De enkele brieven, die van de
hoofden van scholen gezonden werden , kwamen lang niet altijd met den
afloop van 't examen overeen ; maar het aantal ouders aan wie het per-

tinent werd afgeraden , was naar die brieven te rekenen zeer klein.
Ao B,•
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Vn toch maken de jongens op de L. S. kennis met verbuigingen
en vervoegingen, echter niet als louter geheugenwerk , om de vormen te leeren onthouden ; maar als een overzicht van de vormen,
die langs aanschouwelijken weg trapsgewijze hun eigendom geworden zijn, en dan nog liefst in zinnen, omdat daarbij gedacht moet
worden. Het zou vrij wat gemakkelijker zijn, het taalonderwijs tot
machinaal verbuigen en vervoegen te beperken , en het is dus niet
uit luiheid, dat wij den heer De Beer hierin niet terwille kunnen
zijn, maar wel omdat de paedagogische beginselen, die ons geheele
onderwijs beheerschen, ons gebieden hem toe te roepen : NON Possumus.
Nu volgt er in de brochure een zin, dien de lagere onderwijzers
kunnen beschouwen als eene fiche de consolation. Er wordt namelijk gezegd:
„De onderwijzers der aspiranten zijn evenwel maar in geringe
mate schuld van deze treurige resultaten ; de hoofdschuldigen zijn
de examinatoren, die van de aanstaande hoofd- en hulponderwijzers
„doode wetenschap" vragen, in plaats van degelijke kennis, het zijn
de mannen, die boeken schrijven, waaruit niemand zijn moedertaal
kan leeren spreken, schrijven en verstaan, het zijn de mannen, die
Nederlandsch hebben geleerd uit eene spraakkunst in plaats van
uit de werken onzer beste schrijvers , mannen die niet lezen , die
geen vreemde talen verstaan , die geen bibliotheek hebben."
Het kan haast niet anders , of hier worden prof. Brill, prof.
Kern, prof. Cosijn, De Groot, Terwey en prof. Van Helten bedoeld;
toch kost het ons moeite te gelooven , dat deze „mannen" niet lezen,
geen vreemde talen verstaan en geen bibliotheek hebben. Daar dit
echter niet in verband staat met ons onderwerp , zullen wij er niet
langer bij stilstaan. 1 )
Verder maken wij kennis met een aanval op de terminologie.
') Ook hier springt men over de .moeilijk te weerleggen aanklacht heen!
De verslagen en studiën tusschen bl. 30 en 83 van dezen jaarg. geplaatst, getuigen hetzelfde ; mijn artikel in het D. v. N. zet dit breeder uiteen. De
heeren Brill , Kern en Cosijn hebben in eene reeks van jaren geen spraakkunsten geschreven of zelfs uitgegeven: Kern's boek werd uitgegeven door
Van Dijk , Cosijn's boek door te Winkel , Brill (schooleditie) wordt zeer
weinig meer gebruikt.
Van Helten's spraakkunst is voor mij volstrekt geen ideaal van een
schoolboek, hoewel er zeer veel goeds in staat, dat in andere schoolboeken
gemist wordt ; maar de Proff. Van Helten , Kern en Cosijn zoowel als
Proff. de Vries en Verdam en andere mannen van gezag, keuren met mij
die eindelooze klassenverdeeling, die omvangrijke zinsontlederij ten allersterkste af.
Met de grootste naïviteit houden de heeren van r Eensgezindheid" zich,
alsof ik de eenige was , die ooit over deze zaak in dien zin had gesproken
en alsof het publiek , dat zij niet persoonlijk bewerken , dom genoeg zou
zijn, al de klachten der laatste jaren te laten doodmaken met .. , een toast.
D. 13.
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De onvoltooid verleden toekomende tijd vooral moet het ontgelden,
en de S. houdt zich alsof hij niet weet , dat daarmede een onvoltooide werking bedoeld wordt, die op een vroeger tijdstip toekomstig
was.') Er wordt eene lans gebroken voor de Latijnsche benamingen,
voornamelijk , omdat die ook bij het aanleeren van vreemde talen
dienst kunnen doen; maar die namen kunnen wij de jeugd toch
niet onvertaald voorzetten 1 ) En als men ze vertaalt, kan men ze
niet uitleggen , omdat ze of gebrekkig of onzinnig zijn. 8 ) Het on?

1) Met het oog op de „paedagogische beginselen" (! ! !) die den spreker
beletten de jongens een en ander te leeren aangaande het verschil tusschen
sterke en zwakke verbuiging , sterke en zwakke vervoeging, transitieve en
intransitieve werkwoorden , datief en akkusatief , vragen wij ons hoe een
jongen met gezonde hersenen

..... der noch Europens
Ubertunchte Höflichkeit nicht kannte
Und ein Herz , wie Gott es ihm gegeben
Von Kultur noch frei im Busen fühlte
een begrip zou kunnen krijgen van „een onvoltooide werking die op een
vroeger tijdstip toekomstig was" en dan zou kunnen onthouden en begrijpen, dat zoo'n ding „onvoltooid verleden toekomende tijd" heet.
Een naam is een merk een stempel en niet eene definitie. De spreker
kent stellig water en dat kent hij beter dan H 2 o (oudtijds HO) ; wellicht
kent hij zwavelzuur , maar zeker kent hij dat beter, dan Ho so a of zooals men thans schrijft xso , en toch drukken de formules het wezen der
stof uit en dat doet de naam niet.
Z) En waarom niet ? Ziehier eenige woorden , waarbij de spreker dat
wel doet : admiraal (bevelhebber van de zee) , algebra (verbinding van het
gescheidene) , alkoof (gewelf) , almanak (geschenk) , aalmoes (barmhartigheid) , Alpen (wit) , alt (hoog) , altaar (offertafel) , anker (krom) , apostel
(afgezant) , apotheek (voorraadskamer) , abrikoos (vroegrijpe perzik of
pruim) , beurs (vel) , karakter (het ingesnedene, ingegriffelde) , collega (onder dezelfde wet levende) , dadel (vingervormige vrucht) , despoot (landbeschermer , vader des lands) , diadeem (bond) , diploma (het dubbel gevouwene) , dom (huis) , dragonder (draak, slang), enz. enz.
We zouden die lijst minstens zesmaal zoolang kunnen maken , maar het
is onnoodig ; de spreker en Co. wist heel goed , dat hij , bij volslagen gebrek aan argumenten moest beproeven mij „met een kluitje in het riet te
sturen" in de stille hoop , dat de groote massa niets van het kunststuk
zou begrijpen. Hij had echter moeten bedenken, dat ik er niet op aangesteld ben , het stilzwijgen te bewaren over zijne dwaasheden of oneerljkheden.
D. B.
*) Daarom wensch ik ze onvertaald.
En toch beproeft men , ze te vertalen. Dat gebrekkige is evenwel niet
te verhelpen , maar wat de geleerde heeren van „Eensgezindheid" geven
is meer dan gebrekkig ; 't is inconsequent in de hoogste mate. Bijv. welken
naam moet ik geven aan den vorm heeft in : Columbus heeft Amerika
ontdekt. Mijn broer heeft van morgen een arm gebroken Menigeen zegt,
dat hij geen tijd heeft , die zou moeten zeggen , dat hij geen lust heeft.
Zou spr. die zoo bijzonder nauwkeurig wil te werk gaan , de jongens
bier drie namen laten leeren ?
D, B.
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gerief, uit dit naamsverschil voortspruitende , zou op eenvoudige
wijze te verhelpen zijn, indien de benamingen , die de L. S. op
het voetspoor der meest gebruikte spraakkunsten bezigt, vertaald
werden overgenomen door de schrijvers van leerboeken voor de
vreemde talen. I) In het Duitsch spreekt men immers ook wel van
Vollendete en Unvollendete Gegenwart, Vergangenheit en Zukun ft ?
Een nog praktischer middel zou zin , de tijden te nummeren , evenals b.v. de straten en avenues van N.-York. En wat is hier eigenlijk tegen ? Hebben we al niet een len, 2en en 3en persoon, en
een len, 2en, 3en en 4en naamval , omdat we geen kans zagen,
de Latijnsche namen daarvan te vertalen ? 2)
Andere onderscheidingen , die de S. met zijne roede tuchtigt , zal
ik stilzwijgend voorbijgaan , omdat ze in de L. S. niet gebruikt
worden. 8)
Dit is echter nog het ergste niet.
„Erger", lezen wij in de brochure , „is de 19e eeuwsche pijnbank , een foltertuig , dat zelfs in geen enkel museum van akeligheden te vinden is , maar dat door onze moderne inquisiteurs onder
den naam van zinsontleding gebruikt wordt om bij paedagogische
heksenprocessen de schuldigen te ontdekken."
Ernst of kortswijl ? is men geneigd te vragen. Zou het grondig,
nauwgezet en onbevooroordeeld onderzoek , door den heer De Beer
ingesteld , hem inderdaad de overtuiging geschonken hebben , dat
er zoo vreeseli*k „gezinsontleed" wordt, of zou hij , door de huiveringwekkende schoonheid zijner allegorie betooverd , de eisehen der
nauwkeurigheid aan die der rhetorika hebben opgeofferd?
Wij kunnen hem althans in gemoede verzekeren , dat er op de
i) Dat is onmogelijk, want in ieder schoolboek over Nederlandsche taal
komt de Schr. weer met nieuwe benamingen aandragen. Soms zijn deze
het eenige , waardoor zijn werk van dat van anderen verschilt. Het is
soms , alsof het een wedstrijd geldt , wiens namen algemeen zullen aangenomen worden. Dat dergelijke namen in Duitschland gebruikt worden
is geen reden voor ons om 't ook te doen. De hier aangehaalde zijn
evenwel lang zoo dwaas niet als de aangevoerde Nederlandsche. D. B.
Als spr. geen bezwaar heeft tegen in , 2n , 3n en 4n naamval, hoewel
die niets zeggen , waarom heeft hij dan iets tegen nominatief, genitief enz.
die ook niets zeggen ? Of tegen praesens , imperfect enz. die ook niets
zeggen ? n. B.
a) Een nieuw bewijs van 't ontwijken en overspringen van moeielijkheden. Ik heb nergens beweerd , dat ik de L. S. alleen of hoofdzakelijk
bedoelde ; spr. houdt zich alsof mijn geheele betoog betrekking had op de
lagere scholen te Amsterdam, terwijl ik bedoelde -- gelijk herhaaldelijk
blijkt — alle scholen in Nederland. De ziekte is epidemisch , maar op
eenige inrichtingen van onderwijs is ze niet uitgebroken, op eenige heerscht
ze in geringe mate , op eenige heeft ze een graad van hevigheid bereikt,
die zoo niet het leven , dan toch het verstand der bezoekers in gevaar
brengt.
D. B.
-
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L. S. slechts zóóveel ontleed wordt, als voor het begrijpen der
gedachte en voor de spelling der vormen onontbeerlijk is. Wij
zullen hem op zijn woord gelooven , als hij zegt , dat er omstreeks
vier dozijn verschillende zinnen zijn uitgevonden; wij zijn er echter
ganscheljjk onschuldig aan , en laten ze op school links liggen.
Intusschen wekt het bevreemding , dat zulk een volbloed voorstander
van verbuigen en vervoegen de fiolen zijner verontwaardiging uitgiet over de zinsontleding, die, verstandig opgevat, ten minste nog
vormende waarde bezit , doordat ze het oordeel scherpt. 1
Velen uwer deelen ongetwijfeld met mij , ten opzichte van statistieke opgaven , den eerbied dien de moeilijkheid van het narekenen
ons oplegt. Wanneer een statisticus ons mededeelt , dat de inwoners van Londen jaarlijks 100 millioen kilogram biefstuk verorberen,
schenken wij hem ons vertrouwen , omdat we ons door een eenvoudige deelingssom kunnen overtuigen, dat het mogelijk is. Vertelt
hij ons echter , dat de bewoners van München wekelijks door elkander een hectoliter bier per hoofd gebruiken, dan gaan we twijfelen;
we weten namelijk door eigen aanschouwing of uit de aardrijkskunde, dat de Beieren menschen van gelijke bewegingen en ongeveer gelijke gastrische capaciteit zijn als wij , en die overwegilig
brengt ons er toe , den statisticus met zijne cijfers naar het rijk
Brobdingnag 2 ) te verwijzen. Een dergelijke twijfel overvalt ons
onwillekeurig , wanneer we lezen , dat de spraakkunst van Terwey,
)

Zoo oneerlijk mogelijk dicht spr. mij eene meening toe , die nooit bij
mij opkwam. Dat de jongens moeten leeren verbuigen en vervoegen is
zeker , maar dat er vele maanden verloopen eer een leerling bij mij een
werkwoord geheel heeft vervoegd of éene verbuiging geheel heeft opgezegd
of geschreven , is even zeker.
Ik houd van bewijzen. Het is heden 9 April en de leerlingen van klasse
Ib der H. B. 5 hebben dus zeven maanden Hoogduitsch geleerd. De spr
vrage eens een of meer cahiers uit die klasse, dikke ingenaaide cahiers,
waarin al het schriftelijk werk sedert September bijeen staat, welnu hij
zal er geen een werkwoord in vervoegd vinden en behalve bij een enkele luie
of onoplettende leerling geen enkele verbuiging. Maar de leerlingen hebben de
vormen leeren kennen en onderscheiden en als spr. eens een uurtje mijn
les wil komen bijwonen, zal hij zich kunnen overtuigen, dat theorie en
praktijk hand aan hand gaan , maar dat de practijk het wint.
Spr. wil mij op mijn woord gelooven , als ik zeg „dat er omstreeks vier
dozijn verschillende soorten van zinnen ziju uitgevonden" maar Spr. heeft
in zijne rede spraakkunsten van de Groot , Terwey en van Ilelten genoemd ; laat hij .eerst eens tellen hoeveel soorten daar in voorkomen. Wellicht overdrijf ik. In welke spraakk. komen ze niet voor ? Komen ze niet op de
school, wat doen de onderwijzers er dan mee ? En wat doen ze in de boeken ?
Dat die aardigheden dienst doen, blijkt op alle examens ; zelfs in 't verslag van 't litt. math. ex. wordt er over geklaagd , dat de candidaten niet
genoeg gezinsontleed hadden. Ik blijf ontleden tot in de vijfde klasse toe
nl. als we een zin lezen , die moeielijkheden aanbiedt , maar een zin dien
men begrijpt, behoeft men niet te ontleden. D. BEER.
%) Zie de Reizen van Gulliver. SCHOEVERS.
B)

,Moord en Zuid , 10e Jaargang.
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die soms zelfs aan aanstaande hoofdonderwijzers harde noten te
kraken geeft , te Amsterdam op tal van scholen door leerlingen van

11 of 12 jaar (wellicht nog jonger) als schoolboek gebruikt wordt.
Bij onderzoek is mij gebleken , dat de heer De Beer zich hier door
onjuiste opgaven van zijn zegsman , een candidaat voor het toelatingsexamen , heeft laten verleiden tot het klakkeloos neerschrijven
van eene beschuldiging, die de Amsterdamsche scholen tegenover
het publiek onverdiend in een allerbelachelijkst daglicht stelt. Wij
hebben grond om te hopen , dat hij , zijne dwaling inziende, dit
gedeelte van zijn betoog zal herroepen en aan deze rectificatie
evenveel openbaarheid zal geven als aan zijne aanklacht. I )
Niet onaannemelijk schijnt mij de opvatting , dat de S. in de
drie incarnatiën van zijn opstel met opzet de zaken eenigszins sterk
gekleurd heeft , om te verhoeden , dat zijne brochure onopgemerkt
en bespreking der kwestie achterwege bleef. 2 ) Soms maakt hij in
zijne hervormingswoede den indruk van een man , die met een
zwaren stormram komt aanloopen om daarmede . .. eene geopende
poort te rammeien. Ik zou meer bewijzen tot staving van mijn
zeggen kunnen aanhalen , doch herinner mij -- zoo ik hoop, niet
te laat -- „que le secret d'ennuyer est celui de tout dire". Daarom
zal ik mijne beschouwingen hier eindigen; ik had trouwens slechts
de opdracht ontvangen , om een en ander in het midden te brengen
ter inleiding van de discussie , en niet om de stof uit te putten.
Nog een enkel woord tot slot.
Heine, geloof ik , spreekt ergens van een Engelschman , een
Duitscher en een Franschman , die zich voorgenomen hadden elk
iets over den kameel te schrijven. De Engelschman ging naar
Kaïro, huurde een kaneel, reisde er de woestijn op door en legde
het resultaat zijner bevindingen in een shilling's-boekje neer. De
Duitscher doorsnuffelde alle openbare boekerijen van zijn vaderland,
om alle bijzonderheden omtrent den kameel te weten te komen. De
vrucht van zijne navorschingen rijpte tot een werk in 7 deelen,
waarvan het eerste das Kameel an und für * sich," en het laatste
„das Kameel in der Kulturgeschichte" behandelde. De Franschman
ging naar een dierentuin , liet zich door een der oppassers inlichten,
en schreef daarna een aardige causerie over het gebochelde woestijnschip. Het publiek beviel het werk van den Franschman het meest;
alleen eenige vitters waren van meeping , dat deze beter zou gehandeld hebben met achtereenvolgens de methoden toe te passen,
Alsof dat niet sinds lang en bij herhaling geschied was.
ik heb gelezen willen worden zeker en dat is geschied. Wkere there
is a will there is a way. Maar ik heb daarom niet de laagheid gehad,
opzettelijk feiten te verdraaien of „ zaken sterk te kleuren" ik heb eerlijk
en zonder omwegen gezegd , wat ik wist en wat iedereen weet ; maar wat
eer-?ogen niet durven en zeer velen niet mogen zeggen. D. Be
1)

3)
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die de beide anderen bij hun onderzoek gevolgd hadden. Toch
bleef zijn geschrijf niet zonder vrucht ; de onnauwkeurigheden , die
het gevolg van zijne al te oppervlakkige studie waren, lokten tegenspraak uit van lieden die den kameel beter meenden te kennen,
en de uitkomst van al het schrijven en wrijven was : grondiger
kennis en meer waardeering van den kameel.
Ik hoop, dat onze discussie hetzelfde moge uitwerken ten opzichte
van het taalonderwijs. Mijn plan was geenszins te betoogen , dat
het de volmaaktheid bereikt heeft ; ik heb alleen willen aantoonen:
l o. dat er in den laatsten tijd een ernstig streven naar verbe
tering valt op te merken , een streven dat waardeering verdient , en
2o. dat de kritiek, waaraan ons taalonderwijs heeft blootgestaan,
voortkomt uit onvoldoende bekendheid met den waren toestand.
Het gebruikelijke applaus volgde en ons waren de conclusien
sedert vijfentwintig jaar bekend. Op alle klachten over het leger
of de vloot , over Indië , de belastingen , kostbaarheid van inrichting
van een of anderen tak van bestuur , over stemrecht , belasting ,
wees- en armenzorg , prostitutie en honderd andere zaken antwoordt
het betrokken bestuur , antwoordt de regeering , natuurlijk in de
minst verstaanbare , meest officieele termen en met den grootst mogelijken omhaal van woorden precies zoo als hier:
10 we streven steeds naar verbetering.
2° de klagers weten er niets van.
Om tot die conclusie te komen , behoefden we niet zoo veel tijd
te verliezen en in een stikheete zaal naar adem te smachten.
I. N. S. van 19 Nov. bevatte aangaande mijn artikel in het
-

D. v. N. dat het blijkbaar geen kans zag te ontzenuwen het volgende:
„In de Amsterdammer van 10 November is de heer Taco H. de

Beer teruggekomen op wat ik in dit blad eenige weken geleden
schreef over zijn beschuldigingen betreffende het taalonderwijs , enz.
De lezers zullen zich herinneren dat ik verschillende zinsneden
van den heer de Beer in haar geheel aangehaalde om ze daarna
te bestrijden.
Hij zegt nu dat wat ik aanvoerde op een bestrijding geleek.
En verder : „De argumenten van het Nieuwe Schoolblad zijn
weinige en daarvan zijn de meeste nog van zeer zonderlingen aard.
Op een paar zaken komt de heer De Beer terug en daartusschen
zegt hij het volgende:
„De bestrijder ex-officio mag geene of verkeerde argumenten aan,voeren en er vooral zijn kracht in zoeken zich zelven op een ver,,bazend hoog voetstuk te plaatsen ; meer dan dat zoekt hij te beeiken door de groote handigheid van zulk een oceaan van woorden,
12*
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„dat bestrijding en weerlegging haast een boekdeel zouden vullen."
Het komt mij voor , dat de heer De Beer hier in minder goed
Hollandsch in een heele leel jke rol optreedt.
Een betamelijke discussie heeft men op die wijze niet. Overigens
is de heer De Beer voor 't voetlicht gekomen op een vergadering
die een dag later werd gehouden en waarvan we hier een beknopt
verslag laten volgen."
Dit was inderdaad zeer „beknopt" maar de redactie van 't onbeduidendste blad ter wereld zou een reporter wegjagen , die zulk
een ding voor een „verslag" wilde laten doorgaan.
Dat in Nederland nog altijd de meeping heerscht , dat men journalist of reporter wordt , wanneer men wil , zonder voorgaande
oefening , verontschuldigt den onhandigen stumper, die in zijn wanhoop om na te vertellen , wat hij niet dan hier en daar kon aanstippen , op goed geluk heeft opgeschreven, wat hij zich zoo ongeveer
herinnerde. Wat ik in de voorgaande nummers van dit tijdschrift
schreef , kan de lezers doen begrijpen , wat de verslaggever had
moeten zeggen.
Het v e r s l a g (!U) luidt als volgt:

ot ü iootaaL.ü iootaaL.
Na de inleiding van den heer Schoevers , die we de vorige week
meedeelden , kreeg de heer De Beer het woord.
Hij sprak enorm lang en grootendeels over onderwerpen, die
met de zaak in geen rechtstreeks verband staan. 1 ) • Deze zullen
we laten rusten. 2)
1) Een der vele grove onwaarheden , waaraan H. N. ons gewend heeft.
Gelukkig heb ik 't bewijs van het tegendeel ; nl. bij 't begin der rede heb
ik aangeteekend , op welke punten ik te antwoorden had. Ik schrijf die
aanteekeningen hier over en bewaar de oorspronkelijke krabbels voor ieder,
die ze met dit schrift zou willen vergelijken :
Ie blaadje: doel, dezelfde denkbeelden — tot 't noodzakelijke beperkt --minder taalregels ? -- meer onderscheiden -- taalregels verdringen ? Volksschool alleen ? — Lohr model ! -- maar de andere ? --- nieuwe methode,
uit voorbeelden regel vinden — rekening houden met 't feit , dat zij Ned.
spreken — kracht , veel gebruik van Hertog en Lohr, maar de anderen dan.
2e blaadje: aanvullen .... flinke zinnen , afkeuren , examens ; — H. en
Lohr goedgekeurd , dus niet Amsterdam — feitenkennis afnemen ; kring
van waarneming --- aantal vakken toenemen — alle boeken aanbevolen —
jongens afwijzen — klachten -- taalkundige ontwikkeling -- vragen —
waarnemen.
3e blaadje : verbuigen , vervoegen , eenige op examen -- hoedanigheid
beginselen , zoo onderwijzen — professoren achter de bank , niet meegeteld — terminologie , namen overnemen , vreemde talen — leer van den
volzin — Spraakk. van Terwey op school.
2)
' t Systeem wordt consequent volgehouden ; wat men niet kan weerD, B,
leggen laat men ... rusten ; dat is ook 't gemakkelijkst,
,
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De heer De Beer zei , ^) dat men zijn veelbesproken stuk moest
beschouwen als een causerie. Hij heeft Amsterdam niet bedoeld;
geen enkele volzin in zijn stuk geeft aanleiding om dat te meenen.
Men heeft geschreven dat hij heeft gevraagd naar de gronden
der onregelmatigheid van kunnen , maar dat is onwaar. En hij
ziet niet in dat een jongen op de vraag , waarom kunnen onregelmatig is , niet zou kunnen antwoorden , omdat het in den Sen pers.
enk. teg. tijd de t mist.
De leerlingen moeten leeren waarnemen , zooals men dat bij nat.
historie doet. Daarbij leeren de jongens de latijnsche benamingen
op de school waaraan hij werkzaam is Voor Ned.. kon men dat
ook doen. Dan zou het onderwijs in vreemde talen veel gemakkelijker worden.
Men verdiept zich liever in onderscheidingen. Hij heeft nog
onlangs vernomen , dat 3 personen , waarvan 2 bij het onderwijs
werkzaam , niet in staat waren een meisje te helpen bij haar huiswerk.
Het aantal slechte boekjes dat uitkomt is nog steeds groot. Wat
doet men er mee ? Ze worden toch gebruikt. Hij karakteriseert
die boekjes alleen wanneer ze verschijnen. En wanneer ze al te
slecht zijn , veroordeelt hij ze scherp.
Wat beduidt het , volzinnen te laten maken met mitsgaders en
nademaal?
Er zijn veel vakken bijgekomen en daarbij is het taalonderwijs
op den achtergrond gedrongen.
Prof. Verdam heeft hem gemachtigd te verklaren , dat hij het
eens is met het streven van den spreker en zijn grieven. Vier
andere hoogleeraren zou hij daarbij kunnen voegen.
Dr. Sanders heeft een verhandeling geschreven met allerlei onderscheidingen waartoe 2 of 3 alfabets en veel letters noodig waren
om alle gevallen aan te duiden.
De heer Versluys heeft met verbazing vernomen , dat de heer
De Beer de Amsterdamsche scholen niet op het oog zou gehad
hebben en dat geen volzin in zijn stuk aanleiding kon geven tot
de bewering, dat zoo iets wel het geval zou zijn.
Twee volzinnen toch zeggen het nadrukkelijk.
De eerste volzin is die, waarin de heer De Beer"zijn oordeel staaft
met den uitslag der admissie-examens tot de H. B. S.
De tweede volzin is die , waarin hij zegt , dat op vele Amsterdamsche scholen de groote spraakkunst van Terwey wordt gebruikt
en dit als argument aanvoert.

Het is jammer dat de heer De Beer alleen op de vraag over
1) Thans zegt de heer d e B e e r , dat als iemand op eene vergadering
al den onzin uitkraamde , dien de geleerde redacteur van H. N. S. toelaat,
dat in zijn blad gedrukt wordt , de spreker krankzinnig is , die *zóo spreekt,
en de voorzitter eveneens , die hem laat doorspreken. o. B.
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kunnen is teruggekomen. We weten nu welk antwoord de heer
De Beer op de vraag verwachtte. Jammer , dat hij haar niet beter
heeft ingekleed door te vragen , waaraan men kan zien, dat kunnen
onregelmatig is.
Meer speciaal verdient afkeuring de zinsnede betreffende de groote
spraakkunst van Terwey. De heer De Beer heeft er geen geheim
van gemaakt, dat hij met tal dedoelde twee van de ruim 220 lagere
scholen te Amsterdam. Van de eene school , die van den heer
Groenevelt was de heer De Beer zeker. Van de andere was hij
niet zoo zeker en die kon hij slechts aanduiden als een school
ergens bij Zeeburg of aan den IJkant.
Dit laatste kon spreker niet constateeren maar het eerste wel.
Ofschoon hij wist dat op de school van den heer Groenevelt de
groote spraakkunst van Terwey niet wordt gebruikt , is hij naar
die school gegaan om zich nader te overtuigen. Het is hem toen
gebleken dat op de school niet een enkel ex. van die spraakkunst was.
De beschuldiging is daarom onwaar , voor zoover ze duidelijk is.
De heer De Beer heeft zich op zijn vele waarnemingen beroepen,
maar hij zoekt ver wat hij dicht bij moest zoeken. Als de heer
De Beer wil spreken over het taalond. op de Amsterdamsche scholen,
laat hij dan toegang vragen tot eenige dier scholen en die zal hem
niet geweigerd worden. Maar de heer De Beer kan zonder dat
beter klaar komen met zijn beschuldigingen en getroost zich die
moeite niet. )
Met de examens is het evenzoo. De heer De Beer veroordeelt
ze. Maar als men over examens wil oordeelen , ga men ze eerst
bijwonen. De heer De Beer kan in de stad zijner inwoning zoo
iets gemakkelijk doen. Maar de examinatoren die geregeld in de
commissies zitten , verklaren alle dat ze nooit den heer De Beer
op een examen hebben gezien. Hij is er blijkbaar nooit geweest.')
Vooral ook mist de heer De Beer logica. Hij beroept zich nu
op de slechte taalboekjes als pleitende tegen de lagere school. Maar
de heer de Beer heeft herhaaldelijk in „Noord en Zuid" gunstige aankondigingen geschreven van zulke slechte boekjes. En zijn zoogenaamde
karakteriseeringen geleken ook veel op gunstige aankondigingen. 8 )
1) Ik wijs er voor de zooveelste maal op , dat het eenige antwoord, dat
ik krijg is : „Ge weet er niets van !" Een bewijs van overgroote eerlijkheid
ligt ook wel daarin , dat de woorden van den redacteur van H. N. S. wèl
volledig en, in verstaanbare taal worden weergegeven , terwijl mijne rede
verminkt in afgebroken onzinnige zinnen vermeld wordt.
2) Deelen dan de candidaten niet mede, welke vragen hun zijn gedaan?
Blijkt niet uit de boeken , op de normaalscholen en kweekscholen in gebruik, wat men daar hoofdzaak acht ? Lezen we niet uit de opgaven op
vergelijkende examens, wat de examinatoren in de eerste plaats verlangen?
3 ) Daarover heb ik boven reeds een en ander gezegd. Waar heb ik een
boekje geprezen , dat ik later afkeurde?
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Laat de heer De Beer voortaan de slechte boekjes veroordeelen
in plaats van ze aan te prijzen en hij zal de lagere school meer
dienst doen dan met zijn beschuldigingen.
De heer De Beer overschat de kennis van eenige termen.
De heer De Beer vindt de opmerkingen van den heer Versluys
niet heusch. Als hij zegt , dat hij niet de Amsterdamsche scholen
op het oog had , is het internationaal gebruik , dat men zoo iets
aanneemt. En dan is het wat kras zooveel nadruk te leggen op
een volzin , die hem misschien wat . ondoordacht is ontsnapt (sterk
geruisch in de vergadering). 1
Hij ziet niet in , dat hij niet evengoed zou mogen afgaan op wat
hij gedrukt en geschreven onder de oogen krijgt, als op wat hij
in de lagere school of bij een examen zou kunnen hooren.
De jongens kunnen evengoed leeren van praesens als van motief
en paleis.
De spraakkunsten worden maar steeds dikker.
De heer Terwey merkt op dat het donkere beeld door den heer
De Beer in den loop der discussie steeds meer glans krijgt. 2 ) Van
de zware beschuldigingen is reeds veel gevallen. Hij zet uiteen,
dat de termen waar de heer De Beer zooveel bezwaar tegen heeft
en waardoor de hoogleeraren in het Ned. de gewone spraakkunsten
niet zouden kunnen lezen , afkomstig zijn van Brill en Te Winkel.
En de geschriften van deze heeren zijn wel * bekend bij de hoogleeraren in het Ned.
De heer Frantzen deelt mee, dat hij hetzelfde onderwerp op een
vergad. van leeraren aan gymnasia heeft ingeleid , omdat hij niet
tevreden is met de resultaten van het ond. in het Ned.
Zijn kennis van den toestand put hij uit twee bronnen. Vooreerst
heeft hij 10 jaar lang admissie-examen afgenomen voor het gymnasium te Leiden. Verder heeft hij tal van onderwijzers leeren
kennen op aktenexamens.
Zijn ervaring is dan dat de jongens te veel theoretische taalkennis bezitten en te weinig zuiver kunnen schrijven. Ze weten bv.
wanneer ze onze en wanneer ze onzen moeten schrijven.
Het Ned. dat door onderwijzers wordt geleverd op aktenexamens
voor vreemde talen is dikwijls verbazend slecht.
Verder is het hem niet mogelijk de jongens op het gymnasium
)

1) Dit is weer geheel bezijden de waarheid. Ik had herhaaldelijk en ook
thans weder met nadruk verzekerd , dat ik het taalonderwijs in geheel
Nederland bedoelde en de heer Versluys verklaart eenvoudig , dat dit niet
waar is, dat ik de Amsterdamsche lagere scholen bedoel. Nu noem ik een
dergelijk beweren in vrij heftige termen eene hoogst onwaardige handeling
en enkelen hebben den Secretaris der Amsterdamsche schoolcommissie te
vriend willen houden en ,geruischt".
") Uit dit verslag is daarvan niet veel ta merken.
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goed Duitsch te leerera lezen. In de 5de klasse kunnen ze Schiller
niet behoorlijk lezen. Ze leggen steeds den klemtoon verkeerd . Hij
schrijft dit . toe aan den slechten grondslag op de lagere school gelegd.
Een Duitsche dame , die examen deed voor Duitsch , had te Arnhem de hoofdakte gehaald maar schreef in plaats van Ned. een
soort broddeltaal half Duitsch , half Ned.
De heer Frantzen heeft steeds alleen het oog op scholen voor
uitgebreid lager onderwijs in groote steden. De scholen op het
platteland , waar jonge manmen aan 't hoofd staan , acht hij over
't algemeen uitstekend. En de onderwijzersstand staat zeer hoog
bij hem aangeschreven. 1 )
Nadat de heer Schoevers had geantwoord , sloot de voorzitter de +
vergadering , die door twee schoolopzieners en de meeste leeraren
in vreemde talen te Amsterdam werd bijgewoond.
Aangaande het antwoord van den heer Schoevers nog een woord,
ter verklaring van de reden , waarom ik zijne rede „1'enfant de
trente-six pères" heb genoemd : het was , dat zijn antwoord en
resumptie even onnoozel en onbeduidend was als zijne rede hier en
daar geestig en degelijk. Waar dus , ' hetgeen hij alleen doet, zoo
ongelukkig is , komt men er toe , te gelooven , dat het goede , dat
hij levert, door coöperatie is verkregen. We zijn coöperatoren in ons
hart en hebben daar niets tegen ; alleen herinneren we ons de zeer
oude anecdote aangaande de stichting van het Escuriaal , eene
anecdote , die , met het oog op de zeer lange rede van den heer
Schoevers, hier niet ongepast is.
Philippus II beloofde voor den slag van St. Quentin, dat hij,
als hij den slag won , een klooster zou laten bouwen , zooals er
nog geen gebouwd was. Na de overwinning vervulde hij die gelofte volkomen : aan pracht en omvang overtreft dit gebouw , naar
de bouwmeesters beweren , zelfs thans nog alles , wat op dit gebied
bestaat. Men verhaalt , dat een vreemdeling , die dit klooster bezocht ,
dat eene grondoppervlakte heeft van 50000 vierkante meter , de
opmerking maakte : hoe bijzonder bang moet Philippus geweest zijn,
dat hij een zoo groot klooster beloofde.

(Slot volgt.)
TAco H. DE BEER.
') Van de rede van den heer Frantzen is uit dit verslag" ook moeielijk
eenig denkbeeld te maken. Ook zwijgt het van 't feit, dat ik later nog
het woord voerde, volgens de onderstaande aanteekeningen in mijne agenda:
4e blaadje
Bedoelde (niet) Ned. Amsterdam •-- kunnen — gramm.
Terwey — examen actes -- hulp aan kl. meisje — professoren — niet
naar kunnen beoordeelen — omhaal (zijsprongen) — aanprijzen boeken
karakteriseeren — een school — onderwijs terminologie — toenemen —
5e blaadje: Brill verouderd — dus de rest ook -- op school ? — voltooid verleden toekomende tijd — le jaar.
:
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LI t a f t

a 1 ij i, ^/1 J

In het Mnl. bestaat een woord liefgetal, waarnaast liefgetael,
lieftal , lieftael en lieftalich , alle met de beteekenis van geliefd,
aangenaam, welgevallig. Ook Kiliaen vermeldt liefghetal, lie f ghetael,
liefghetallich, acceptus, gratus, amabilis etc. In het Vlaamseh zijn
nog in gebruik liefgetal, liefgetallig, lieftael. (de Bo i. v.)
getal en le f talich aan (Lubben u.
In het kind. treft men l4 getal
Walther, bl. 205) en in het Oost-Friesch, lêftallig (Doornkaat Koolman II, 485). Ook het Angs. kent leo f tael — taele adj. freundlich
(Grein II, 176) en in het Friesch vindt men ljea f tai lle (Epkema,
269), De eerste , die eene verklaring van dit woord trachtte te
geven was , naar ik meen , Huydecopet op Stoke II, bi. 166. Hij
zegt het volgende : ,,liefgetal is niet, gelijk men nu meent, lieftaalig,
die wel spreekt : maar die behoort onder het kleine getal der aangenaainsten , der meest begunstigden."
Daarna heeft Dr. v. Helten er over geschreven in de Toekomst
1873, bl. 308. Volledigheidshalve geef ik hier zijn geheele betoog.

Het tegenwoordig gebruikelijke lieftallig en het Wvl. lie f getal
hadden eertijds bij gelijke beteekenis een anderen vorm , welke
duidelijker aan hunnen waren oorsprong herinnerde. Voor het
eerste vindt men lieftaligh (zie Wachtendorp Rijmkronyck (1648),

bl. 76), voor het andere lie fgetael (zie Kiliaen), alzoo beide met
de volkomen a in plaats van de onvolkomene. Van het substantief
taal namelijk kon zich een adjectief met de beteekenis taal hebbende
d. i. sprekende , zoowel door achtervoeging van ig als door voorvoeging van ge vormen , dewijl èn het suffix èn het praefix een
voorzien zijn van te kennen geven. (Verg. machtig, macht hebbende,
lustig, lust hebbende, krachtig, lastig, godvruchtig enz. en gerust,
rust hebbende = rustig, gewaar, waar, d. i. zorg hebbende, enz.).
De oorspronkelijke opvatting der woorden is alzoo niets anders dan
lief pratend, welke echter evenals het verbum lief koozen , (van Fr.
causer, Lat. causari), door meer algemeene toepassing tot lief en
aardig handelend , vriendelijk werd. En toen nu deze beteekenis
de gewone was geworden en ook talen, als spreken, in gebruik ge.
raakte , begon men. het tweede samenstellende deel der adjectieven
met tal en getal , numerus , nombre , in verband te brengen ; men
dacht niet meer aan de eigenschap van vriendelijk te praten, maar
aan die van het bezitten van een tal van liefelijkheden of van veel
liefs, en, om den vorm met de opvatting in overeenstemming te
brengen , werd de oorspronkelijke volkomene a tot eene, onvolkomene en de daaropvolgende enkele tusschenletter tot eene dubbele."
Eene andere verklaring is gegeven door J. ten Doornkaat Koolman, in zijn Wörterb. der 0st f riesischen Sprache, II, 485).
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Ook hier laat ik het geheele betoog volgen. Nadat de schrijver
er op gewezen heeft dat tale of tál (Sprache) en talie, tal (Zahl)
„von Hause aus dieselben Wörter sind" en de uitgang tallig in
le' ftalliq uit talig of Uilig moet ontstaan zijn, gaat hij aldus voort:
„Vergleicht man nun (Sch. u. L.) mnd. lê ftalich (a. beliebt , angenehm ; — b. der sich liebenswürdig benimmt ; (Kil.) mnld. lief ghe• ta 1, liefghetael, lief-ge-talligh u. lieftalligh (acceptus, gratus,
amabilis, peramabilis ; comis, gratiosus, gratia valens, gratia pollens)
so ist es klar , dass die Endung tal, tael in lie f-ghe-tal mit taligh
od. taeligh, talligh sijn. u. vielleicht eine aus einem Adj. tale, taele
gekürzte Form ist. Vergleieht man nun aber weiter , dass die
ilteren mnd. Formen le f ta ldig neb. le f ta lig od. lê f ta llig h ófters
vorkommen u. auch das mnld. mflam. liefghetal (cf. mflam.: hij is
liefghetal overal - il est aire et cheri par tout) beien Vergleich
unsers bol statt bold od. kol u. lcolle statt leolde etc. auch sehr gut
aus illterem liefgetald eetstanden sein kann, so dürfte für tald u.
taldich (u. einem daraus assimilirten tallich) wohl zun,chst die
Bedtg : gescMtzt, geehrt etc. zu Grunde zu legen u. anzunehmen
sein, dass tald von Hause aus dieselbe Form wie unser aus urspr.
tald entstandenes teld (zhlt, rechnet, schatzet etc. , bz. gezhlt,
gerechnet, geschatzt etc. — z.B. hé teld hum för niks, bz. för hêl
wat dages un hóges etc., od. hê word för niks teld, d. h. für Nichts

gerechnet u. geseh ,tzt , bz. er ist ein Lump etc.) ist u. demnach
mit dem as. tolla (cf. telde von tellen u. fertelde von fertellen) u.
gitald (gerechnet, gesch ttzt, geachtet, angesehen, geehrt etc.) zu
as. tellian and. zaijan, zeljan (zhlen, rechnen, schatzen, achten,
ansehen etc.) gehort. Ist dies aber werklich der Fall, so erklárt
sich die Bedtg.: aimé et chéri, bz. gratus, amabilis etc. von mflám,
mnld. liefghetal, liefghetallig, u. lieftallig, bz. mnd. lê f - lei f tallieh
od. lê f-taldich ganz von selbst u. ist es jedenfalls wohl zweifellos,
dass mnld. , mfl^m. getal u. tallig, taligh, etc. in getallig mit dem
aus taljan entstandenen as. teljan (of. tellen) in der Bedtg.: schatzen
etc. zusammenhangt , zumal da auch ja schon in sehr früher Zeit
ein compos. lie f tellen' met der Bedtg.: beobachten , liebschtzen , für
lieb u. angenehm ansehen u. halten etc. bestanden haben kann.
Was nun aber weiter das neuere nld. lief talig (wohlberedt, wohlredend , bz. lieblich redend u. sprechend) betrifft, so wird die Endung talig wohl von taal (Rede etc.) abgeleitet sein , sofern es
überhaupt nicht in missverstandener Weise aus dem álteren lie f talich
(amabilis , gratus etc.) umgedeutet u. nicht allein auf sine lieb zu
achtende, liebwerthe , liebgeschiitzte, liebenswürdige u. sich liebenswurdig betragende, sondern auch auf eine liebenswürdig u. bestechend
sprechende Person angewandt wurde.
Met geen dezer verklaringen kan ik mij geheel vereenigen , en

wensch daarom eene gissing , aangaande eene andere verklaring,
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voor te stellen. Het komt mij echter wenschelijk voor eerst de
plaatsen te vermelden waar liefgetal enz. in het Mnl. en in lateren
tijd wordt aangetroffen.
Lsp. III, 2 , 159 1 ). Daer omme hout u liefghetal Daer ghi moghet
overal. 3 , 885. Die weert was ende liefghetal Metten ghesellen
over al. 4 , 193. Dese yraude was liefghetal Ter heren hove over
al. 10 , 45. Wantet maect den man liefghetal Ende en cost hem
nochtan groet no smal. 10 , 147. Want si werden liefghetal Metten
lieden overal. 12 , 93. Soe sal hi met crachte Ghemint syn ende.
liefghetal Onder sine liede over al. Ferg., 3140. Hi es gheëert
over al Ende met vrouwen liefgetal. Rein II , 4729. dese was
mitter coninghinne wel ghemint ende liefghetal. 5411 ende daer
toe Boude hi liefghetal sijn metten lieden over al. 7655. Die noch
wel connen Reinaerts const, sijn wel ghelooft ende liefghetal bi den
heren over al. 0 Vl. Lied en Ged. 302 , 2036. Ende metten camerlingen al Was si also liefghetal. Melib. 584, Want ghi die versmaedt al , En is nieuwerinc liefghetal. Rose , 736. Si was scone
ende liefqhetal , 6241. Ende hier met wart hi liefgetal Onder dat
gemeine volt al. Limb. I , 44. Sine doghet , sine crachticheit
Maectene bekint over al Ende daer soe liefghetal. IV, 722. Nu
was hi worden so liefgetal. VI , 2464. Ende si wert soe liefghetal.
Brab. Y. IV , 41. Waert was hi ende liefghetal Met hoghen printen
over al. Grimb. I , 392. Ende (hi) wert so liefghetal te waren
Metten Keyser , in goeder trouwen. Vad. Mus. I , 312 , 146. Doen
wasic een liefghetal ende wert. V. 323. Myn leven ende min gewerken al Worden voerdi lie fyhetal. Matth. bl. 103. Dat vierde
poynt is dat een taelman . hem besaten sal wel ghesien te wesen
mitten rechter ende tgherecht ende liefghetal , opdat syn woorden
te bet moghen ghehoirt wesen ende verstaen. Barthol. 200 b. Item
een knecht die gheleert is inder zedicheit ende die doechdelic is die
pleghet bij den heren liefghetal te wesen ende hi is bi hem wel gesien.
Ook bij onze latere schrijvers treffen we herhaaldelijk lie fgetal
aan. Enkele voorbeelden volgen.
Want selve onse Heylighe Vader de Paus heeft de Joden seer
lie f yhetal. Marnix Byene. 158.
Laet myne woorden al
Dy wesen lie fgetal.
Marnix Psalm 19 vs. 7.
') Voor de verkortingen van boeken en handschriften vergelijke men de
bronnenlijsten van het Middelnederlandsch Woordenboek , uitgegeven door
wijlen Dr. E. Verwijs en Dr. J. Verdam, als ook de bronnenlijst van het
Woordenboek der Nederlandsche Taal , uitgegeven door Dr. M. de Vries e.a.
Vele citaten zijn mij in vriendelijke welwillendheid verschaft door prof.
M. de Vries en prof. J. Verdam.
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Zeer dikwijls maakt Cats gebruik van dit woord:
Helt staegh naer uwen man , en toont hem met 'er daet
Dat ghy hem noemt en neemt voor uwen toeverlaet:
Dat sal uw soeten aert , en t'huys en overal
Doen achten bij het volck , en maecken liefgetal.
I, 361. b.
De deugt , de reyne deught , is wonder liefgetal.

T, 490 b.
Ten lesten , als het kint vergat sijn vinnigh woeden,
Soo woond' et in het dorp , en leerde schapen hoeden;
't Is neerstigh om de kost , en veerdigh overal,
En vlijtigh in de weer , en ijder liefgetal.
;

T, 394b.
Phyllis segge watse wil
Efter blij ff ick Amaril,
Efter ben ick over al
Aengenaam en lief-getal;
I , 438e.
Hoe treuren wij , verlaten
Van u , die lie fgeta l bij alle staten,
U schiekte naer 't begrijp

Van ijders brein , of vroegh, of spader rijp!

Vondel. VI, 130 vs. 26.
Al is hij liefghetal ,
't Behaeght mij niet met al.

Brederoo. Griane vs. 200.
Zij wierden bij haar aangenaam, en lie fgetal.
Kamphuyzen , Sticht. Rijmen III. bl. 366
End sijn naam die overal
Haar was weerd , end liefgetal,

Ho f f erus. 1V ed Poem. 317.
Is de min , als over al,
Bij u niet meer liefgetal?

J. v. Lodensteijn. Uitspann. IV, 402.
Weet , dat ook U geen herfst ooit schaden zal,
Gij blijft ook dan bij ieder liefgetal.

D. J. van Lennep. Ged. 189.
Van liefgetal werd door achtervoeging van ig een nieuw adj. gevormd met geheel dezelfde beteekenis.
Die werckende gheloove maeckten liefghetalich
G heloove sonder wercken en maect niet salich.
-

A. Bifins. II, 8e.
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„Maeckt u selven lie fgetalligh in de vergaderinge , ende vernedert uw' hooft voor eenen machtigen. St. B. Sir. 4, 7.
En hiervan werd wederom een subst. op heiti gevormd , dat wordt
aangetroffen Lsp. III , 2 , 26 , var. en 2 , 128 , var. , als ook bij A.
Bifins.
... ... wilt u saligheyt wercken
Door goddiensticheyt u liefgetalligheyt stereken.
Refr. III , 202.
Liefgetalligheijt = het aangenaam zijn bij God.
Naast liefgetal komt ook liefgetael 1 ) voor. Tijdschr. 4, 22. Wulke
bruyt alsoe seer toenam yn goeden seden ende wysen genemen woerden dat sie overal all liefgetaell ende yn eren ghehaedt voert.
In Troyen Vb. g, a vindt men den superl. liefste getal. 0 Troost ende
succoers ende liefste ghetal onder die muragie van Troyen al, en 31 d
Adieu schoon iuecht, reyn liefste ghetal , adieu die aerdechste ... .
die schoonste enz. ! onder die sonne; terwijl onlie fgetczl wordt aangetroffen in de Doet. 2 , 935. Ende al sidi onlie fghetal Metten
quaden overal , Des en acht men no mere ; 1071, Ende niet soe
onseker daer bi, Alse die es onliefghetal.
Van liefgetal nu werd een subst. gevormd op heiti , met de beteekenis van het aangenaam of gezien zijn bij de menschen."
Lsp. III 2 , 36. Ende uut der goedertierernhede so coomt lie fghetalhede (var.: liefgetallichede) 2 , 128. Dat derde point , dat ic
seide, Is ghenaemt lie fghetalheide : (var.: liefgetallicheide).
Naast liefgetal komt in 't Mnl. reeds met wegvalling van ge 2)
lieftal , lieftael voor. Voorbeelden z n Lsp. III , 3 , 460. Want
sonderlicheit overal en was noit waert noch lieftal. Pass. W. 237 c.
Van Gode seer bemint ende lieftal allen menschen. Gest. R. 2 a
ende (si) is alle menschen waerdich ende lieftal gheweest. 138 c.
Dit kint wyess ende was lieftal van (= bij) allen menschen. Merl.
28453 , dat si sekerlike so lieftael wart onder hem allen daer, ende
datsi se minden sere daernaer. Exc. Cron. 43 , c (Hi) was seer
lieftael metten hertoge. 178, c Een seer lieftael ende bemint man.
Bij onze latere schrijvers komt dit woord ook voor. Vooral weder
,bij Cats:
Uyt het lyf en ziel bestaat des menschen wesen.
Ey siet dat lieftal paer gedommelt onder een.
Tachtighj. bed.: VIII, 15.

Maer al dit krijghs•gewoel en kan my niet beletten,
Om myn ontsteken hert in rust te mogen setten;
1) Deze vorm heeft zich ontwikkeld onder invloed van de verbogen casus.
2) Vergelijk voor dit verschijnsel het Mnl. meerste, noot, tuige, voor gemeente , genoot , getuige , en het Nnl. beuren , lijken , buur , makkelijk , voor
gebeuren, geloken , gebuur , gemakkelijk. Zie te Winkel. Gramm. Fig. bl. 75,

en vooral het Wdb. der Ned. Taal, 3de reeks, ode afl, kol. 366, 369,
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Ghy daerom maekt gereet de kroning van de Maegt,
1 die my soo lieftal is , en bovenal behaagt.
Aspasia VI, 61.
De doet die heeft betoont dat sy u wel beviel,
En dat sy wederom u waert en lieftal hiel.
Trouringh IV, 161.
„Soo sal iek immers dan niet lieftal
tal syn by desen,
Of die de lueghen heft , end dat noch roemen dert."
A. Hofferus. Ned. Poem. bl. 62.
Van dit lieftal werd een nieuw adj. gevormd door achtervoeging
van ig , lieftalich , lieftallig. Exc. Cron. 282, c. Hij wert leer
lieftalich onder sijn volcke, want hi dat laat in goeden vrede hielt.
Bienb. 107 , c. aenghenaem ende lieftalich den coninghe. En in
later tijd het ook nu nog gebruikelijke lieftallig.
Komt billick lof en danck om haer lieftallige aert.
Vondel 1, 162.
Hij hanthaeft t'zyner tydt 't >geheilighde geslacht,
En reiekt eens over zee met albereickende armen,
Tot hulp der billyckheên, die zyn gemeent beschermen,
Lieftalligh en beleeft.
Ibid. I, 179.
„Wie zal melden hoe lieftallig
Hij kon smeekera ?"
D. Smits. Nagel. Ged. II , 3.
Een onderlinge vriendelijke en lieftallige behandeling.
v. Effen Speet. III. 74.
Zy herinnerde zich den lieftalligen blik zijner oogen.
Deleroix. Morgend. midd. en avond p. 64.
Meer voorbeelden behoef ik hiervoor niet aan te halen , daar het
gebruik van dit woord genoegzaam bekend is.
Uit al deze plaatsen blijkt duidelijk , dat liefgetal , lieftal enz.
nooit lief van taal heeft beteekent, evenmin als in de aanverwante
talen. De gewone beteekenis is aangenaam , geliefd , beminnelijk,
welgevallig. De verklaring van Huydecoper als zou liefgetal beteekenen , „behoorende onder het kleine getal der aangenaamsten"
komt mij gezocht en zeer onwaarschijnlijk voor , terwijl de verklaring
van Doornkaat Koolman niet te verdedigen is. Een werkw. lieftellen is nergens aan te wijzen. Hoe evenwel dit woord dan te
verklaren?
Het komt mij zeer waarschijnlijk voor, dat liefgetal een copulatief
compositum is , samengesteld uit lief en getal. Dit laatste beantwoordt aan een OHD. gazal , adj . rapidus , agilis , levis , alacer,
Yentosus ; citosus, fervens, (Graff V , 655 en Braune. Alt-Hochd,
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Lesebuch. Glo8s. gizal, adj. leicht, schnell, behende (got. tals in untals).)
Ook in het Mhd. komt dit woord voor en luidt gezal , adj. schnell,
behende. (Lexer I , 999). Het Angs. kent tdl , adj. commodus ,
aptus, goth. tals , ungetd 1. adj . incommodus , malus , unttil , -- es,
n. malum, ungettilness, - e. f. incommoditas (Ettmüller pag. 520),
als ook getal ohd. gazal adj. agilis , velox , expeditus. (Grein I, 462).
De oorspronkelijke beteekenis schijnt , blijkens het Got. (un)tals,
voegzaam, passend , geschikt , aangenaam geweest te zijn , waaruit
zich die van snel, vlug, en vervolgens die van flink, kloek ontwikkelde. Eene merkwaardige overeenkomst heeft hiermede het
Mnl. dapper , dat , zoo de • gissing van Dr. Verdam juist is , verwant
is met het Got. daban in gadaban, passen en ook snel, vlug en
vervolgens flink , kloek , sterk enz. beteekende. (Zie Mnl. W db. II, 69).
Naar 't mij voorkomt heeft getal in liefgetal nog de oude, oorspronkelijke beteekenis van voegzaam, aangenaam bewaard. Dat
zich uit de beteekenis van voegzaam , die van aangenaam zeer gemakkelijk kon ontwikkelen blijkt duidelijk uit het Angs. gedoe fte,
passend , vriendelijk , zacht , dat tot het got. gadaban, betamen te
brengen is. (Zie Franck op deftig) 1 ), terwijl ook het mnl. ww. becomen
zoowel behagen , aanstaan , bevallen , als betamen , passen en het
adj. bequame niet alleen aangenaam , beminnelijk , maar ook geschikt , gepast kan beteekenen. (Zie Mnl. Wdb. I , 802 , 895).
Het woord liefgetal zou dus een copulatief adjectief zijn, waarvan
beide deelen ongeveer 't zelfde beteekenen.
Het is waar , zulke adj . komen zelden voor , doch zijn aan te
wijzen.
In 't Mnl. is een adj. gancgave (mnd. gankgeve) bekend , dat
gangbaar beteekent , terwijl zoowel ganc als gave in die beteekenis
voorkomt. (Zie Mnl. Wdb. II , 910). Tegenwoordig kennen we nog
kersversch , waarin zoowel kers als versch frisch beteekent. 1 Zie
Franck i. v.).
Vroeger werd ook openbaar verklaard als bestaande uit twee
gelijkbeteekenende bnw. Thans evenwel wordt het in Grimm's Wtb.
(i. v. offenbar) verklaard als „ein verstitrktes offen , das offene an
sich trapend, zeigend." (Zie ook Franck op gebaar en Cosijn (uitg.
Y. Te Winkel) Ned. Spraakk. pag. 152).
Ook moet ik wazen op het woord armzalig, dat door Dr. Kluyver
)

1)

(

Men vergelijke ook het mnlh ondievelike Hilg. , 85 , 196 , onyhedouitve ,

onghedouf . Praet 25924 , Denkm. 1, 154 , 4580 , dat boosaardiq, wreed , ruw
beteekent (zie v. Helten, Mnl, Spraakk. 78 b.) en het 17de-eeuwsehe ondie f t = lief , aardig (Warenar , editie de Vries , 171 vlg.)
') Vgl. Warenar 815:
Doe zeid' hij : wijfjen of we hier Yen doodshooft uitzochten

Dat kars inne vars was, inne gaef, inne goet.
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voor een copulatief compositum wordt gehouden. Zalig zou dan een
vroom euphemisme* zijn geweest voor arm. (Zie Tijdsch. V , 186) In
dien zin treft men het aan in Warenar 203:
„Hoort eens nae mijn woorden, laet je raên, zalige man."
En bij Brederoo. Rodd. 12
Krijghje een droncken-snuyt of ien quaat-hoofdich Man,
Mijn salighe Schaap ! wat raat gingh jou dan an P
Het adj. kieskeurig kan eveneens als een copulatief compositum
opgevat kunnen worden , waarvan beide deelen dezelfde beteekenis
hebben. Vgl. bij Kiliaen kies, curiosus, affectator, delectu gaudens.
Niet kies , nullius cibi fastidiens , circa victum indifferens. (zie Ned.
Klass. II1 (editie Verdam) bl. 103) , terwijl ook nog gramstorig
hier bij is te voegen. Beide deelen beteekenen ongeveer het zelfde.
(zie Kil. i. v. stoer en Oudemans Bijdr. VI , 652).
Dat later gazal , vlug , snel beteekende , zal wel hier aan toe te
schrijven zijn , dat het bijv. op dieren werd toegepast (vgl. Graff.
gazalhros , taz kizala (Ross.), gezal (Hirz) en ook Leger gezal ros)
waardoor het gemakkelijk de beteekenis van vlug , snel kan aannemen. Toen nu eenmaal gazal die beteekenis had aangenomen
kon men het ook in 't a ?gemeen toepassen , en behoefde het niet
alleen van dieren , wier geschiktheid uit hunne snelheid bleek , te
worden gezegd.
Licht kon nu de beteekenis van vlug , snel in die van flink,
kloek , sterk overgaan. Dit geschiedde reeds in 't OHD. waar snel
adj. schnell , ei frig , bekende , krd f tig , tapfer (Braune) , en in het
Angs. waar snell , eveneens quick , bold beteekent.
Ditzelfde is met dapper in het Mnl. gebeurd , dat zeer dikwijls
naast snel , in de uitdrukking dapper ende snel , voorkomt en gewoonlijk van paarden werd gezegd. (Zie Mnl. Wdb. II , 69.)
Reeds in het Mnl. , heeft men het woord lie(getal niet meer
begrepen , en begon men getal als een suffix te beschouwen, terwijl
het eerste lid geheel op den voorgrond trad. Duidelijk blijkt dat
uit de aangehaalde plaatsen , en tegenwoordig verschilt lieftallig al
zeer weinig van lie fels k.
Een bewijs , dat men in de middeleeuwen het woord niet meer
begreep , vindt men , naar ik meen , in de plaats uit. Vad. Mus.
I, 327, 117. „Oec soe sijn si lief int getal, dese plaesterers overal",
waaruit blijkt , dat de dichter het woord met getal = numerus in
verband zoekt te brengen, evenals Huydecoper heeft gedaan.')
Later vormde men naar 't voorbeeld van lie fgeta l , ook goetgetal.
„Nu wachti des ende si oec vroet. Ende hout di emmer in ghoet
ghemoet, So saltu werden ghoet ghetal. Ende ghemint al over al".
-

1

) Zou men hier misschien lief ende getal moeten lezen ?
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Dyst. Cat. bl. 78; terwijl Kiliaen , ook leedyhetal, fastiditus, fastidiosus opgeeft , dus het oppositum van liefgetal.
Duidelijk blijkt hier m. i., dat getal alle zelfstandige beteekenis
had verloren. Ook de superl. liefste getal (Troyen Vb. g. a. en
31 d) wijst er op, dat men het woord niet meer begreep.
Naast het tegenwoordige lieftallig , bestaat ook lieftalig. Dit
laatste adj. is van geheel anderen oorsprong dan het voorgaande,
daar het is afgeleid van lief en taal en beteekent „eerre lieve taal
hebbende."
Het eerst komt , naar ik meen , dit woord voor bij Bilderdijk:
Zij wist dit al lieftalig voort te brengen,
En, op zijn pas, met trekken van verstand,
Gevoel, en smaak, en kwikjes te doormengen,
1, 351.
En, Adelheide, zoo lief talig!
Gij, aan uw' Vader zoo gehecht!
Gij , aan zijn' boezem steeds zoo zalig!
o , Liefste spruitjen van mijne echt!
X, 428.
In de 17de eeuw treffen we ook een werkva. lieftalen
talen aan in de
beteekenis van lief spreken (= talen).
„wel hoe ! ick mien 't soo * niet , maer dat ghjj selt lieftalen,
En geven de beste woordjes."
J. S. K o 1 m, Malle Jan Tot 's boertige vrijerij bl. 6.
Dat . dit woord te vergelijken is met lie f koozen (Fr. causer) heeft
Dr. v. He] ten in zijn bovengenoemd artikel reeds vermeld.

Leeuwarden , 1887.
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Ov» CaUhathm
Eene nabeschouwing.
Dr. Kollewijn zal het , hoop ik , een • der „oplettende" lezers van
zijn belangrijk artikel over Classificaties 1 ), niet ten kwade duiden,
dat hij zich aan eene kleine nabeschouwing waagt , te minder , daar
deze niet in de verte op eene critiek zal stalen.
„Wat een woord is , weet ieder ," zegt Dr. K. , „maar toch is in
bijna iedere schoolgrammatica eene onjuiste of onvolledige definitie
te vinden." In eene nota worden dan een paar definities , aan taalboeken ontleend , tot staving aangehaald. Dit een en ander is waar
en goed , maar beter , althans voor een deel zijner lezers , zou het
geweest zijn , wanneer Dr. K. onder deze verkeerde definities eene
goede had geplaatst. Weten, wat iets niet is , prosit ! maar weten,
wat het wel is , heet toch eerst het „rechte weten". Wie zich , als
schrijver dezes , sinds jaar en dag afbeult , om de ware definitie
van het woord" te vinden , hij vooral zou Dr. K. voor deze
aanvulling en verbetering dankbaar zijn. Nu kunnen dezulken
zich vooralsnog blijven martelen met het verschrikkelijke : Wat
is een woord ? Kan er alleen een nominale bepaling van gegeven
worden , of is ook eene reëele , d . i. eene begripsbepaling mogelijk?
En zoo ja, hoe zal ze dan luiden : zal het eene essentieele, eene
paraphraseerende of eene genetische zijn? Weet men daarbij nog,
dat eene goede bepaling noodwendig aan drie vereischten moet voldoen, n.l. dat ze duidelijker dan het definitieve , niet ruimer noch
enger van beteekenis en bevestigend zij , dan wordt de zaak nog
bedenkelijker en uitkomst van de zijde eens bevoegden wenschelij ker.
Dr. Kollewijn verplichte dus ons , onderwijzers , en lichte den
sluier op van dit Saïs-beeld.
Een tweede vraag drong zich aan mij op, toen ik verder in de
„Classificaties" over de indeeling der woorden las. Dr. K. vergunne
mij , ook deze vraag onder woorden te brengen , hoe onnoozel ze
wellicht klinke. 't Is deze : heeft ieder woord op zich zelf eene
„volstrekte" beteekenis?
Het antwoord zal waarschijnlijk beslist ontkennend luiden. Toen
de Grieksche philosophen zich aan het indeelen der woorden zetten,
hadden ze reeds eene ontwikkelde , niet enkel gesproken , maar ook
geschreven taal. Zij zijn dus den analytischen weg ingeslagen en
hebben de woorden 'geclassificeerd , naarmate der betrekking , welke
zij deze standvastig in den zin zagen vervullen. Dit alles staat
vast ; maar hiermede is de meening niet omvergestooten , dat de
woorden ook eene volstrekte" beteekenis kunnen bezitten. Voor
---:,
1) en Z. 10e Jaarg. 2¢
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de verba en de twee hoofdgroepen der nomina b.v. zal dit wel
niemand ontkennen. En hiermede zijn we reeds een heel eind op weg.
Blijven in hoofdzaak nog de betrekkingswoorden, die ik nu maar
eens circumstantialia zal noemen, daar ze immers eene betrekking
om het bepaalde , in tijd , plaats , maat , enz. uitdrukken of liever
helpen uitdrukken. Hier nu kan men het volstrekte karakter niet
altijd herkennen , daar één woord in meerdere , niet gelijksoortige
betrekkingen kan optreden. Hun getal is echter pieperig , klein,
met het legioen vergeleken , dat uitsluitend altijd , overal óf bijwoord , of voorzetsel , óf voegwoord is. En zelfs bij dit beperkte
getal zou het nog mogen gevraagd worden , of ze niet een op den
voorgrond tredenden karaktertrek vertoonen. Daar b.v. vertoont
zich , in absoluti beschouwd , als een bijwoord , met als een voor.
zetsel , terwijl als een voegwoord. Zoo ook — om eens een greep
in eene andere woordklasse te doen — is goed „per se" een bijv.
nw. , liefelijk ook. Wanneer ze bijwoorden zin , moet blijken uit
den zin. Hoedanigheidsbijwoorden van 't gehalte der Latijnsche
op ter , der Italiaansche en Fransche op mente , ment en der Engelsche op ly , missen we tegenwoordig in onze taal , de enkele
uitzonderingen , zooals kwalijk b.v. , niet te na gesproken , die dan
ook op zich zelf als zoodanig te herkennen zijn. M. i. mag men
het daarom als een algemeenen regel uitspreken , dat ieder woord
een zeker kenmerk bezit , hetwelk daarvan , ook buiten het zinsverband , zijne behoorlijke plaats onder de rededeelen aanwijst. Is
dit niet zoo , dan leuteren de taalboeken , wanneer ze schrijven:
„De voornaamste voorzetsels zijn : aan , van , bij enz. ;" dan moet
men het taalboek gaan inrichten gelijk zeer vele onderwijzers hunne
taalles : analytisch , niet synthetisch , uit de rede tot de rededeelen,
niet vice versa.
Moest ik , op grond van dit algemeen * beginsel , de plaats van
al, aan welk woord Dr. K. eene ruime bespreking wijdt , vaststellen , dan zou ik het onder de vierde klasse der nomina (substantiva,
adjectiva , pronomina en numeralia) rangschikken. A l , in absoluto
beschouwd , verwekt op de eerste (en misschien eenige) plaats een
denkbeeld van onbepaalde hoeveelheid. Dat het ook als onbepaald
voornaamwoord kan dienst doen , moet blijken uit het zinsverband.
Dat het, op zich zelf bezien , telwoord is , kan ook etymologisch
bewezen worden , men vgl. slechts alles met iets en in het- algemeen •met den na hoeveelheidswoorden voorkomende (partitieven)
genitief : weinig fraais , veel schoons , eene som gelds. • Het ligt
trouwens in de „onbepaaldheid" van woorden gelijk al , dat ze zoo
licht in andere woordklassen kunnen verzeilen. Het besproken
woord b.v. , kan behalve als voornaamwoord , ook nog als adverbium temporale en adverbium gerundioum voorkomen : ,ik ben al
klaar ; al doende leert men,
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Mijne derde nabeschouwing hangt innig met de tweede samen.
„De infinitief van een werkwoord staat tusschen verbum en substantief in," schrijft Dr. Kollewijn.
Ik heb de stoutheid , tegenover deze uitspraak eene andere te
stellen : de infinitief is de vorm van het werkwoord." Wanneer
mijn jongens 'mij werkwoorden moeten noemen en ze doen dit zoo:
„gaan , loopen , lachen enz.", dan zeg ik dat ze goed geantwoord
hebben. Volgens Dr. K. `zou ik hoofdschuddend de correctie moeten
toedienen : „jongens , wat je daar noemt zijn tusschendingen. Weg
met zoo'n middenman , daar heeft men niets án !" Onze taalboeken
verdienen dezelfde bestraffing. Ik stel mij gaarne den infinitief voor
als den vorm , waarin meii de (concreete) waarneming eener handeling giet. Geen infinitief is denkbaar , tenzij als produkt eener
waarneming, zelfs zin niet uitgezonderd. Zin in absoluti is de
vorm van het volstrekte bestaan , in een wezen , welkdanig dan
ook , waargenomen. (To be or not to be !) Een infinitief staat tot
de (concreete) waarneming als gevolg tot oordeel. En juist weer
omdat deze vorm van het werkwoord (de vorm) infinitiet is , loopt
hij zoo gemakkelijk over. Hij doet dit echter nooit anders dan
onder eene vaste voorwaarde : hij mag n.l. niet meer als produkt
der (concreete) waarneming optreden , neen , uit het zinsverband
moet blijken , dat de schrijver of spreker hem daarvan heeft afgezonderd (geabstraheerd). In den zin:
werken is beter dan niets doen
zijn de gecursiveerde woorden verba ; in dezen:
het werken is beter dan het niets doen
substantiva.
De vorm van de infinitief is hier niets meer dan eene toevalligheid , uit het Nederlandsch taaleigen en ons verklaarbaar. De
Franschman , de Italiaan , de Engelschman , de Duitscher zelfs , zou
hier dien vorm niet of slechts ongaarne gebruiken , maar een abstract substantief „pur Bang" doen aanrukken.
Le travail vant mieux que la fainéantise ,
vork (niet to work) , labor prevails against idleness.
La diligenza es migliore (piu buona) del ozio.
Arbeit geht liber Müsziggang.
De klassieke Latinist zou , geloof ik , al eveneens handelen. M. i.
is vergelijking met eene andere taal, met name het Fransch , een
gemakkelijk en vertrouwbaar middel om tot de wetenschap te komen,
of men al dan niet met een infinitief te doen heeft:
Ik zal werken — je travailler-ai , infinitief;
ik moet werken — je dois travailler , ib.
ik zie werken ^-- je vois travailler (qu'on travaille), ib.

werken is plicht --- o'est un devoir que de travailler , ib.
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het werken valt den luiaard zwaar — le travail est pénible au
paresseux , subst.
wat een werken en zwoegen was dat ! — ah, le pénible travail, ib.
Is bovenstaande redeneering waar , dan vallen de door Dr. K.
gekozen infinitief-vormen gemakkelijk te classificeeren.
1. Zijn dreigen heeft hem niet gebaat (ses meeaces).
2. Het is niet verstandig, dit alles te gelooven (de croire).
3. Dát heet ik vechten. (Voilà ce qui s'appelle se battre I Ces
droles-lá se battent à merveille.)
4. Door te handelen zooals hij (en agissant).
5. Spreken is zilver , zwijgen is goud. (Parler : bon, se taire:
mieux que ga. Ik heb de vertaling van de spreuk in KramersBonte niet kunnen vinden.)
In al deze voorbeelden , min het eerste , is de infinitief-vorm dus
een wezenlijke infinitief, m. a. w. het werkwoord.
Eene andere kantteekening ontlokt mij het citaat van Dr. Rumpelt : „Onder den naam van onbepaalde voornaamwoorden pleegt
men zeer verschillende woordvormen te vereenigen , en daaronder
ook zulke, aan wier pronominale natuur men zou kunnen twijfelen."
Men vergunne mij , hier de indeeling der pronomina neer te
schrijven, die volgens velen mijner ambtsbroeders de juiste is. Er
zijn dan : persoonlijke voornaamwoorden , bezittelijke , aanwijzende,
betrekkelijke , vragende en bepalende (spaar mij het lamlendige
„juiste" woord !). Iedere groep heeft weder bepaalde en onbepaalde
voornaamwoorden. In den zin : „iemand , die zijn plicht niet doet,
verdient gelaakt te worden ," komt een onbepaald persoonlijk vnw.
mitsgaders een dito betrekkelijk en een bezittelijk voor.
In den zin : ik zal u iets noemen , dat gij te zeggen hebt" is
dat een onbep. betrekkelijk , in dezen : „ik zal u iets noemen , wat
gij te zeggen hebt" is wat een onbep. vragend voornaamwoord.
Wat is per se vragend voornaamwoord. In de uitdrukking „wat
geld" fungeert het als telwoord , in „wat gelds" als onbepaald per
een bijvoegelijk naamwoord , eenigen
Eenig is-sonlijkvramwd(t,ie s)gld.
een bijvoegelijk naamwoord , eenigen en sommigen zijn persoonlijk
onbepaalde voornor. Of eenig onbepaald telwoord is (eenig geld) ,
moet alweer in den zin achterhaald worden.
De meeste als indefinitiva geboekte pronomina zijn persoonlijke:
men , iemand , niemand , zij enz.
Van het nomen numerale indefinitum al komt het pronomen indefinitum alles , die voor den naam van „alle dingen" gebruikt wordt.
Zoo ook van het bepaald telwoord et het onbepaald voornaamwoord
iets , en hiervan door het ontkennend voorvoegsel n' l) : niets , gelijk niemand van iemand.
,

1)

n', ne , nek (nech , noch) , lat. nec.
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Mij zijn geene voornaamwoorden bekend , die niet op het gezicht
zouden te classificeeren zijn, wel leenera zich de onbepaald persoonlijke gaarne tot allerlei diensten (alweer om hun vaagheid) , doch
deze moeten uit het zinsverband blijken.
Voor mijne laatste kantteekening sla ik een paar bladzijden in
het , opstel van Dr. K. terug. „Er zijn grafnmatica's ," lees ik daar,
"die slechts van 9 rededeelen spreken , daar zij de lidwoorden onder
de voornaamwoorden rangschikken."
Die grammatica's hebben gelijk, daar de woordafleiding en de
vergelijkende taalstudie ) beide , hen rechtvaardigen ; de tegenpartij
heeft echter ook gelijk , daar het gebruik en de beteekenis aan hunne
zijde staan. Het geschil is niet van de zwaarst wegende en vooral:
nomen non 'est omen ! Neen, moest 't „lidwoord" zijn, wat het als
„naam" zijn plicht was te wezen , dan mocht het eerst wel eens in
den vorm terug. „Lidwoord ! !" und das soll deutlicher sein als das
Definitum ! M. i. op een nevelig winteravonduur (of met een nevelig
hoofd) heeft deze of gene taalboekenschrijver een Nederlandschen
evenknie aan het ^ransche article willen geven en toen » woordlidje" 2 ) willen schrijven , maar per abuis (er hingen .nevels !) de
rollen verwisseld en er een „lidwoordje" van gemaakt. Nu ja,
„kerkhof" en „hof kerk", „koolzuur" en „zuurkool" verschillen ook

zooveel niet ; het „kerkt" daar en het „zuurt" hier allebei , en het
„lidt" zóó ginds immers ook!
Wordt het geen tijd , dat we dit onzinnig woord uit onze spraakleer schrappen P
Laten de lidwoorden-mannen voortaan artikel schrijven ; de anti's
zullen er geen overlast van hebben.
Deze nabeschouwingen zijn eenig en alleeti geschreven met hetzelfde doel , dat de visscher beoogt , die een worm uitwerpt aan
zijn haak. Weerspreekt de vorm dit hier en daar , in wezenlijkheid is het echter zoo en niet anders.
Dr. K. gelieve dit te bedenken en zich den poveren hengelaar
aan te trekken.
FRANKEN.

1) Zelfs het Gothisch, dat anders vrij wel buiten het artikel kan, laat
het aanwijzend vnw. als zoodanig dienst doen; SA sams - dezelfde (letterlijk : deze zelfde).
3 ) Onze oude Petiscus vertaalt articulus door : woordleedje,
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SLOTWOORD.
Daar er tusschen den heer Franken en mij slechts een onbelangrijk verschil van meening bestaat , kan ik kort zijn.
le. Een in alle opzichten juiste en tevens duidelijke en beknopte
definitie van een woord" heeft nog niemand kunnen geven. Maar
daar ieder , die met taal te maken heeft , weet wat een woord is,
kunnen wij het voorloopig best zonder die definitie stellen , vooral
in schoolboeken. Beter geen definitie dan een slechte.
2e. „Heeft , ieder woord op zich zelf een volstrekte beteekenis ?"
Stellig niet. „Daar" is oorspronkelijk bijwoord en komt als zoodanig nog dikwijls voor. Maar dat neemt niet weg , dat „daar"
thans ook meermalen voegwoord is. Evenals het voegwoord „daar" uit
het bijwoord is ontstaan, was ook het voegwoord „terwijl" oorspronkelijk een bijwoord (of bijwoordelijke uitdrukking). Waarom zou
dan „daar" „in absoluto beschouwd" een bijwoord zijn , „terwijl"
daarentegen een voegwoord ? Ik geloof niet , dat wij een woord
als „daar", dat zoo verschillende beteekenissen heeft , in absoluto
kunnen beschouwen. En waarom zou men niet mogen zeggen:
,.do voornaamste voorzetsels zijn : aan , van , bij enz.", als de onderwijzer (of het boek) niet vergeet uit te leggen , dat die woorden
ook als bijwoord kunnen voorkomen?
3e. De heer Franken schrijft : „De infinitief is de vorm van het
werkwoord." Ik ben het hier niet met den heer Franken eens en
verwijs kortheidshalve naar hetgeen ik in de vorige aflev. van dit
Tijdschrift (op blz. 119) schreef. Franck noemt den infinitief in
zijn Mittelniederhindische Grammatik een „verbalnomen" (blz. 91) ;
Engelien betitelt de onbep. wijs met den naam „abstractsubstantiv" ;
Van Helten zegt (Het Werkwoord , blz. 34) : » De onbepaalde wijs
is eigenlijk en oorspr. een zelfstandig nw. , in den zoogenaamden
locatieven naamval."
Dat men nu eenmaal gewoon is den infinitief te bezigen als men
in moderne talen verba opsomt of noemt , kan natuurlijk niet gelden als bewijs voor de werkwoordelijke natuur van dien vorm.
4e. Rumpelt's uitspraak is gegrond op het feit , dat door sommige taalkundigen zeer verschillende woorden onder den naam „onbepaalde voornaamwoorden" worden bijeengebracht. Was de aanbevelenswaardige indeeling , die de heer Franken opgeeft , algemeen
aangenomen , dan had Rumpelt natuurlijk geen reden gehad tot het
schrijven van den bewusten zin.
Dat de beteekenis van een woord moet blijken uit den zin, waarin
't voorkomt (en dus : dat een woord dikwijls in verschillende beteekenissen kan voorkomen I) is een algemeen bekend feit , waaraan
ik trouwens in mijn stuk nog herhaaldelijk heb herinnerd. Wanneer nu de „onbepaald persoonlijke (voornaamwoorden) zich leengin
-

-
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tot allerlei diensten" verliezen zij natuurlik dikwijls hunne oorspronkelijke beteekenis. Dat men ze dan toch onbep. pers. vnw.
blijft noemen is heel goed , maar van geen belang. Hoofdzaak is
en blijft het , vooral in zulke gevallen , tot de juiste beteekenis en
de eigenaardige kracht van die woorden door te dringen. , Men
classificeert ter wille van een gemakkelijk overzicht ; maar het rangschikken, in een klasse , waartoe een woord niet volkomen behoort,
kan voor den - leerling een bron van moeilijkheden worden. Daarop
heb ik de aandacht willen vestigen.
5e. Of men het lidwoord moet beschouwen als een afzonderlijk
rededeel of als behoorende tot de (aanwijzénde) voornaamwoorden,
is, dunkt mij , tamelijk onverschillig. De heer Franken geeft zelf
het voor en tegen van beide beschouwingen reeds aan.
De naam „lidwoord" is zeker leelijk. Maar is woordlid . of artikel
zooveel duidelijker ? Het woord bestaat nu eenmaal en is algemeen
in gebruik. Wij spreken immers ook wel van voorwerpen" en
„onderwerpen" en „meer-dan volmaakt-verleden" tijden ? Wij mogen
toch maar niet alle woorden verbannen , die zonder behulp van
't Latijn niet verklaard kunnen worden?
Dr. R. A. KOLLEWIJN.

Loi k
De afleiding van het ww. lokken , hd. locken wordt in het terecht
hooggewaardeerde Etymologicum van Kluge aldus behandeld : „loepen,
Zwt. aus mhd. lorken , and. loccho'n „lorken , anlocken , verlocken"
ruit der gleiehbed. Nebenform mhd. lurken , and. lucchen. Bloss das
Altnord. hat ein entsprechendes locka „lorken." Dazu nhd. dial.
lurk, mhd. liucke Adj. „unfest zusammengebunden , locker," aber
kaum nhd. locker, Adj. Die Grundbedeutung des Stammes lokk
(got. lukk) scheint „weich" zu sein ; ist doch auch nhd. Köder
„Lockspeise" aus got. qairrus „weich , sanft , milde" zu deuten. —
Bijzonder helder is de gedachtengang niet , maar de beknopte vorm
van het artikel heeft daaraan klaarblijkelijk schuld. Kennelijk
zweefden den etymoloog onder het stellen de onderscheiden begripswijzigingen van het ohd. ww. voor den geest ; immers alleen uit
het bestaan van een bnw. liucké in den zin van „unfest zusammengebunden , locker" en de niet zekere afleiding van got. *qairthrs
van gairrus kan kwalijk een grondwoord in den zin van week"
worden opgemaakt. Toch blijft het vreemd, dat op de merkwaardige
begripsontwikkeling van ohd. locchón met geen enkel woord gewezen
is. Voorts is de opmerking , dat alleen het Oudnoordsch een overeenkomstig verbum bezit, onjuist: dit is wel is waar een gering ver-
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zuim , maar toch minder onschuldig dan het schijnt. Immers Kluge's
afleiding berust feitelijk meer op de beteekenis dan op den vorm van
het woord ; wanneer nu buiten het Oudnoordsch het ww. in volkomen
denzelfden zin voorkomt — het Ags. kent werkelijk een identisch
en gelijkbeteekenend loccian — dan is dit bij het beoordeelen van
het vraagstuk wel degelijk van gewicht.
Tegenover de afleiding van Kluge wensch ik een andere te stellen
en hier voor te dragen , die me waarschijnlijker lijkt. Door het
Friesch ben ik er op gekomen en dezer dagen een bekend Friesch
woordenboek van het begin dezer eeuw opslaande , vond ik , ronduit
gezegd niet zonder bevreemding , dat de „geachte vervaardiger"
van dat werk me een goede zestig jaar voor is geweest. Zoo terloops
en zonder nadere informatie , ja half op de gis , maar toch volkomen
juist , geeft hij . dezelfde afleiding , die mij was ingevallen en welke
ik thans het genoegen heb aan het oordeel van den lezer te onderwerpen. Over het woord in quaestie zoo straks ; eerst dienen
we het grondwerkwoord te behandelen.
Er bestaan in het Oudgermaansch twee sterke verba- lukan , het
eene in den zin van sluiten ," het andere in dien van trekken."

Alleen het laatste hebben we hier van noode : of en in hoeverre
tusschen beide ww. verwantschap bestaat (desbelust zie men^Qrimm,
ZGdDS. 664) , behoeven we thans niet te onderzoeken. Daar laatstgemeld sterk verbum in de ogerm. spraakkunsten niet afzonderlijk
behandeld is , kan het geen kwaad even de plaatsen na te gaan,
waar het voorkomt. Vooreerst lezen we het in de ags. Metra (zoogenaamd van Alfrêd) XII , vs. 28 : swd swd londes ceorl of his
cecere lycdh yfel weód morsig, „evenals de landman van zijn akker
uittrekt menig onkruid" ; dit lycdh brengt Grein II , 198 tot lyccan,
doch is zoo voorzichtig dit problematische ww. met een vraagteeken
te voorzien. Eenige regels vroeger (vs. 2) bezigde de dichter daarvoor
het ww. ateón uittrekken" in dezelfde toepassing op onkruid, zoodat
we aangaande de beteekenis niet in het duister blijven. Ik aarzel
niet hier een simplex lucan aan te nemen , schoon het ww. anders
alleen in samenstelling met adverbia als ut en tS voorkomt. Aldus
in den Vespasiaanschen Souter 24,15 en 51,7 (Ut) alu'cedh „evellet";
voorts in de Cura Pastoralis : Ie hebbe dhê nz2 to'dceg gesetne ofer
rite (lees ricu) ond ofer dhióda , dhcet dhu hi tolkte ond to'weorpe,
ter vertaling van lat. evenas et destruas „ik heb u vandaag gezet
(aangesteld) over rijken en over volken , opdat gij ze uitrukt en
verwoest." Bijzonder merkwaardig is hier het praesens , omdat
daarin de lange vocaal u in plaats van den tweeklank eo bewaard
is : ags. lucan doet dus een nl. luiken onderstellen , en geen lieken,
waaraan ags. leócan zou beantwoorden. Hetzelfde ww. ontmoeten we
in den Bedwulf, waarin het tot nog toe niet geheel naar behooren

verklaard is : vs. 781 dient het als synoniem van t6brecan „stuk
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breken" en heeft niets uit te staan met een denkbeeldig ww. tólucan
„ontsluiten ," waarvoor men in het Ags. onlucan bezigt : de witan ,
de wijzen der Scyldingen of Denen geloofden niet, dat het prachtige
gebouw (de hal Hert) ooit door eenig mensch zou kunnen worden
stukgebroken of op kunstige wijze (met werktuigen) stuk- of uiteengerukt. Dezelfde synonymiek vinden we Andreas 1406 , waar het
part t8locen door gebrocen wordt gevolgd en verklaard. Andere
plaatsen (b v. ' Beda 5 , 6 tó loten , convulsus) kan ik achterwege
laten : zooveel is zeker , dat Grein's discludere , dissolvere en soortgelijke interpretaties verkeerdelijk van lucan „sluiten" uitgaan , wat
evenwel verschoonbaar is , omdat het homonieme lucan „trekken"
dezelfde conjugatie heeft en de begripsovergang „opensluiten" —
,,opentrekken" — „stuktrekken" — niet ondenkbaar ware , indien
maar tóli can in den zin van onlucan werd aangetroffen ! --.
Nog een voorbeeld van lucan , maar alweder in samenstelling ,
vinden we in ags. alucan: Aluc dhu hine from minum weo fode ,
Leg. Aelfr. cap. 13 (Schmidt pg. 61) , • wat verkeerd verklaard wordt
door „so schliesse du ihn von meinem Altar aus ," aangezien a lucan
èn hier en Le. 22, 41 „wegrukken, met geweld verwijderen, avellere",
beteekent (de laatste plaats volgens den Latijnschen tekst in Skeat
pg. 212: and he wees fram heom aloken, „et ipse auulsus est ab
eis"). Dit ali2can luidt in het Gotisch usl2 kan en beteekent (uit)trekken , in toepassing op het zwaard : zoo lezen we Mc. 14, 47
(ains sums thizê atstandandane imma) uslukands hairu (slóh
skalk auhumistins gudjins) „het zwaard getrokken hebbende ,"
insgelijks Joh. 18, 10 (Seinion Paitrus habands hairu) uslauk ina
„trok het (zwaard)." Dit uslukan beteekent derhalve niet opensluiten , maar uittrekken , en mag niet in één artikel met uslukan
„openen" worden behandeld , gelijk tot nog toe geschied is. Juist
omdat beide verba steeds verward zijn en het zwaard in de scheede
als weggesloten en weer geopend of ontbloot kan gedacht worden,
heb ik het got. ww. na het ags. vermeld ; uit ags.. alucan leeren
we got. uslukan eerst recht begrijpen.
Ook het Ohd. kent het ww. in de volgende vormen : erlohch an,
evulsus , zilohhan , de- , revulsus , uz(ar)liuhhes , evellas , alle in
glossen bij Graff 2 , 139 ; in stamvocaal wijkt het ww. blijkens de
2de ps. met in van zijne ags. en got. verwanten en ook van luchan
„sluiten" af , zoodat we als inf. liochan , zuidduitsch liuchan hebben
aan te nemen ., een vorm dien we terugvinden in mhd. liechen „uittrekken ," beiersch den flachs liechen (Schmeller I , 1426).
In het Friesch leeft en tiert het verbum tot op den huidigen dag ' ).
Voor het Oudfriesch verwijs ik naar Richthofen , die de ww.
) Zoo is het vreemde locomotief tot een loekjemetief vervormd , als van
doekje, , trekken!
1
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luka „sluiten" en líka „trekken" terecht afzonderlijk behandelt : aardig is de overeenkomst van bovengenoemd got. hairu
uslukan het zwaard trekken" en het ofri. mes luka , mesluk het
mes trekken" (zie ald. pg. 913). Ook in de nieuwfri. vertaling van
Matth. 26, 51 lezen we : Ind hen , ién fen Jesus lju' syn han
uwtstekkende lóek it swird „trok het zwaard". In het Wdb. op
Gysbert Japicx worden de volgende mfri. vormen opgegeven:
luwcken , luwckjen , verl. tijd Loek , trok , deelw. litsen ; Epkema
gaat aldus voort : „luwcken beteekent ten tweede trek hebben naar
iets , verlangen , begeeren" (met verwijzing naar I, 70, 177, 179,
II, 97, 100). Het frequentativum lukkeren voor telkens verlangen,
gobberen , hunkeren , trek hebben hoort men nog vaak in Noordholland". De aangehaalde plaatsen luiden aldus : Uwz maet is
fjild in romte sed , Hy luweket ney dy neare sted , onze maat is
veld en ruimte zat , hij verlangt naar de nare (nauwe) stad , I, 70;
az 't suwgh-bern luwekjend' ney sijn 4d , als de zuigeling verlangend naar zijn moeder , I, 177 ; dy by de Cimmeren onder greate
tjuesternisse teyn in op-set wirt , ney de dey naei luwckje , ter
vertaling van qui naist entre les Cimmeriens sous une perpetuelle
nuict ne souhaite point le jour (bij Halbertsma, Hulde pg. 51) II,
97 ; nimmen noaget con dy hánlinge dy syn jelde beteamet, in elek
luwckjet aloon fen dy ontslein to wirden, ter vertaling van nul
qui ne soit ennuyé des affaires ausquels son age est sujet et ne
8ouhaite d'estre mieux pour s'en exempter (bij Halbertsma 65) I,
100. Deze beteekenis verder in verband brengende met mnl. h2ken
„trekken" komt Epkema tot de slotsom , dat „luiken ... niet alleen,
maar ook ons lokken één en hetzelfde ww. is met het L.-Fr. luwcken,
loecken." Dit één en hetzelfde ww." is wel wat sterk , maar de
bedoeling is juist. Dat tusschen lokken en het fri. luwkjen , ' loeken
etymologisch verband bestaat, is moeielijk te loochenen en zou zeker
reeds lang als een onomstootelijke waarheid gegolden hebben, wanneer men het ogerm. lukan „trekken" streng van lukan sluiten"
gescheiden had. Of en in hoeverre tusschen deze beide ww. urverwantschap bestaat , doet, ik herhaal het , niets ter zake. Feitelijk zijn beide verba , indien ze al - oorspronklijk één waren, in den
loop der tijden gescheiden. Wil men ze volstrekt bijeenhouden en
in een artikel behandelen , dan dient in elk geval het begrip „trekken" voor ouder te worden gehouden en dus voorop te staan:
immers de overeenkomst met skr. rujáti „hij breekt (trekt) stuk"
is onmiskenbaar en de samenhang van germ. lukan „sluiten" met
het litausche ww., dat „buigen" beteekent, ligt minder voor de hand.
Maar daar dit een vraagstuk is van hoogere orde , laat ik het
thans rusten. Niet onaardig is het op te merken , hoe beide ww.
elkander soms nauw raken. De middelnederlandsche uitdrukking
in ere belokenre nacht op een plaats in den Reinaert, die zelfs door
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de jongste eritiek verschoond is en dus wel echt zal zijn , kan
behooren tot luken trekken" : de nacht d. i. de lucht 's nachts
was betogen of betrokken , het was dus pikdonker. Ook de door
Verdam vermelde zegswijze er beloken uitzien komt volmaakt overeen met ons er betrokken uitzien : vgl. zijn gezicht betrok , begon
te betrekken. Toch is Verdam's verklaring van beloken met besloten (temps couvert) in 't minst niet onwaarschijnlijk en evengoed
mogelijk. Beide verba kunnen hier mijns erachtens gelijke aanspraken op het vaderschap doen gelden : ik waag het niet in dezen
uitspraak te doen , al geef ik , voor mij , de voorkeur aan eerstgenoemde etymologie.
Wat nu den innigen samenhang van loken „trekken" en lokken
betreft , gelukkig hebben we niet veel woorden noodig om die onzen
landgenooten duidelijk te maken. Nemen we b.v. de samenstellingen aanlokken en aantrekken , dan springt de groote overeenkomst
en het geringe verschil van zelf in 't oog : aanlokken is bekoren
en tot zich trekken" (Nl. Wdb. I, 234), aantrekken door een sterke
begeerte nopen of aanlokken om naderbij te komen, dus Aanlokken,
bekoren" (Nl. Wdb. I, 412). Lokken beteekent derhalve in den
grond volmaakt hetzelfde als loken „trekken", doch met de bijgedachte dat het subject naar zich toe trekt, niet voorttrekt of sleept.
Ook de oudere verwante talen bevestigen ons in deze opvatting.
Ags. loccian , aloccian is geheel hetzelfde als ons lokken : Cura
Past. 183: 'non sceal dhone welegan o fermo^dan t6 him loccian, men
moet den rijken trotschaard tot zich lokken ; verg. ook 415, 18;
Orosius 206, 18 : theet Me áloecoden ut thá the thcerbinnan wceron,
opdat zij uit (de vesting) zouden lokken . hen die daarbinnen waren;
eveneens 222, 3. Het onrd. lokka komt voor deels in den zin van
lokken , aanlokken , verlokken deels in dien van trekken (to pull
softly and by stealth) : hann lokkar thá af henni menit, hij trekt
toen van haar het halssnoer of juweel (zie de plaats aangeh. door
Vigfusson). In het Oudhoogduitsch luidt het ww. locchon, locchên,
waarnevens lucchen voorkomt , een vormenrijkdom die ons niet behoeft te verbazen , omdat het suffix -Sn veelal met -en afwisselt en een bijvorm op -jan een rest kan zijn van een oude vervoegingswijze, waarnaar vormen op -6 of e (ai) en vormen op -ja tot een
en hetzelfde paradigma behoorden : men vergelijke b. v. ons hebben
uit habbjan met ohd. habên , ags. ceápian met ciepan (met begripsnuanceering) , ohd. zalón met zeilen (insgelijks met begripsverschil)
enz. enz. Gelijk men ziet, blijven dergelijke vormen zelden bijeen:
gewoonlijk scheiden ze zich af en leven afzonderlijk als geheel verschillende werkwoorden met een zoogenaamde regelmatige d.i. naar
analogie van de gewone modellen aangevulde vervoeging voort.
Ook in de verbuiging komen dergelijke gevallen voort : got. wató

en ons water zijn von haus aus één, d. i. de eerste en vierde naam-
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val enkelvoud had een r-suffix , de tweede en derde een n-suffix ;
door beide suffixen over te brengen in die naamvallen , waar ze
oorspronklijk niet thuis behoorden , ontstonden twee verschillende
znw., beide met een volledige verbuiging. In den loop der eeuwen
liet de eene taal het Bene , de andere taal het andere woord varen.
Het streven naar zoogenaamde regelmatigheid en de zucht om zich
van het overtollige te ontdoen, brengen de spraakmakende gemeent'
er toe om het erfdeel van het voorgeslacht gaandeweg te vervormen
en te verarmen. De afkeer van al wat niet normaal , wat niet
oogenschijnlijk regelmatig is, is daarbij het leidende, echt revolutionnaire
beginsel: elk lid der taalgemeente is in den grond van zijn hart
een jakobijn. Een waar grammaticus gaat dus altijd uit van de
stelling , dat de regels de uitzonderingen en de uitzonderingen de
regels d. i. de ruïnes van vroegere, uitgediende en afgeschafte taalregels zijn. Hoe regelmatiger er de buiging uitziet , des te behoedzamer moet hij in zijn taalanalyse te werk gaan ; wat keurig
en gelijkvormig is , doet hem huiveren , waar die lastige uitzonderingen als onkruid te voorschijn komen , daar eerst is hij in zijn
element. -- Maar ik dwaal af; en al zijn dergelijke afdwalingen in
een tijdschrift als Noord en Zuid verschoonbaar en, misschien niet
ondienstig om belangstellenden en taallievenden lezers een, kijkje te
geven in het leven der taal -- 'est modus in rebus en het ohd.
locchón , -ên wacht ons en wel met een waren stortvloed van beteekenissen. Vooreerst, komt het ww. in den gewonen zin van ons
„lokken" voor : aldus bij Williramus 90, 9 : unte lóccheta ze ímo
mit suozemo mare , „en lokte tot hem met zoete mare (taal)"; 123,
9: uuánte sie die absenten mit íro suauitate ze sích lókket „omdat
zij de afwezigen met haar lieflijkheid ' tot zich lokt" enz. Het
grondbegrip is „aantrekken", doch het bijdenkbeeld , dat dit met
zachtheid , vriendelijkheid , lief koozingen , vleierij , zoete woordjes,
of wel , met een werkelijk lokaas , jazelfs met voedsel geschiedt.
Het bibegrip treedt soms zoozeer op den voorgrond , dat het
woord tot vertaling dient van lactare (dit ww. is dubbelzinnig , ik
vat het op als „lokken", doch ben er niet geheel zeker van),
-

adtrectare , provocare , mulcere , palpare , Jovere, oblectare, delinire,
lenocinari , jazelfs nutrire (voeden) ! In hoeverre de vertalers altijd
hun origineel verstonden , is moeilijk uit te maken ; zelfs bij Wulfila is men vaak in het onzekere aangaande de bedoeling van den
overzetter ; maar zooveel schijnt toch uit deze rijke verzameling
te blaken , dat de begrippen lie fkoozen , verlustigen , tot rust brengen , etreelen , koesteren aan het ohd. simplex eigen waren : in
samenstelling met far- is het ons „verlokken" en het afleidsel
lucchida ons » aanloksel". Otfrid geeft ons de proef op de som,
dat we juist hebben geredeneerd : gilockón beteekent bij hem „zacht,
liefelijk behandelen , verzachten ", lo(c)kón ,,verblijden" en » tot zich
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trekken"; de plaatsen , die ik kortheidshalve niet overschrijf, laten
geen andere verklaring toe. De beteekenis flagitare (aangenomen dat
dit vorderen , verlangen beduidt) waarin we het woord in het
oudste Ohd. aantreffen, vinden we ongeveer terug in friesch luwekjen,
„smeeken , zuchten , kermen", waarvan Epkema vier plaatsen bijbrengt , terwijl lockjen volgens hem ook als „vleien" voorkomt,
welke laatste bet. ik niet kan verifiëereD. Van belang is het thans na
te gaan, hoe het lid. locken in Grimm's Wdb. door Heyne behandeld
is. „Das verbum.... ergibt sich als ableitung za dem adj. lock und
luck nachlassend , nachgebend, wobei das adj. auf den willen geht,
wie noch heute in den schweizerischen formeln lugg 16 , lugg gé,
lugg si nachgeben. locken scheint ein altes weidmanns- und hirtenwort, zunitchst auf falken und hunde sowie herde gewendet, die
man zur folge bewegt, aber früh in allgemeine anwendung gekommen , insofern die and. glossen es für das lat. palpare , fovere, lactare , inculcare , delinire u. i hnl. geben , selbst für nutrire.... wovon
vielleicht das bair. locken , ein kind auf dem arme tragen ein
nachklang ist." In overeenstemming met deze afleiding wordt het
woord dan ook behandeld en eerst het lokken van dieren , die men
naderbij wil laten komen of mee wil hebben , daarna het (al of niet
bedrieglijk) aan- of verlokken van menschen besproken. De bnw.,
die als grondwoorden van lokken worden aangenomen, zijn derhalve 1) lock , bij vorm van luck , luck „zacht, week, in tegenoverstelling van vast; in de jagertaal bet. lock „mak , tam"; 2) luck,
lock —* locker los , niet vast(samenhangende) , slap , meegevende,
niet standvastig , los (van zeden of aard)". Locker geldt in gelijke
opvatting. De bewerker van het Wdb. stelt zich dus op een zuiver
Duitsch standpunt : de Duitsche tongvallen dienen tot uitgangspunt,
omdat stilzwijgend aangenomen wordt, dat de daarin voorkomende (edoch in het Ohd. nog niet aangetroffen) bnw. de grondwoorden zin van de oudgermaansche ww. ohd. locchón, lucchen,
ags. loccian , onrd. lokka. Waaruit zou volgen , dat het niet voorkomen van genoemde adjectieven in het Oudgermaansch te wijten
ware aan het toeval of aan onze geringe, zeer lacuneuze kennis.
Lokken zou dus zijn „lok maken , los , slap , zacht , gedwee maken,
overhalen , aanlokken". Vormelijk is hier weinig of niets tegen in
te brengen : de verba op -ên , -ón hebben soms , die op jan regelmatig transitieve beteekenis. Verder zouden de bovenvermelde ohd.
bet. » verzachten , koesteren , tot rust brengen" enz. kunnen dienen
om den gang der beteekenissen van het ww. duidelijk te maken.
Ongetwijfeld kan er tusschen die beteekenissen en de begrippen
y,zacht, week , enz." van de bnw. samenhang bestaan. Onwaarschjnljjk is dit zelfs in 't geheel niet, omdat die verbale beteeke..
nissen specifiek Duitsch zijn. De begrippen dus. die wij boven als
oecondair hebben opgevat , voortvloeiende uit den algemeeneu zin
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van tot zich . trekken , aanlokken , kunnen inderdaad worden besehouwd als ontstaan onder den invloed der adjectieven lock , luck.
Wat mij betreft , ik heb er niets tegen. Misschien ook is de vorm
lucchen uit' lukkjan een onmiddellijk afleidsel van die adjectieven en
later met locchón , - en verward , ofschoon het in den grond der
zaak daarmede niets te maken had. Maar , wat ik moeielij k kan
toegeven is , dat er tusschen het algemeen ogerm. lokkon „lokken"
en het algemeen ogerm. lukan „trekken" geen direkt verband
zou bestaan , dat het eerste niet als een zoogenaamd afleidsel
van het laatste zou moeten gelden. De begripsovergang ligt voor
de hand ; „langs een omweg" behoeft men niet van het eene
tot het andere te komen. Wat tot nog toe als specifiek Hoogduitsch is aangetroffen , blijft dan binnen de grenzen van die
taal beperkt : het algemeen germaansche woord verklaart dan zich
zelf. Dit is , dunkt me, de voorzichtigste methode; ze houdt
woorden uiteen , wier samenhang nog onbewijsbaar is. Daarbij is
het geheel onverschillig of de bnw. lock , luck. niet met lokken
„wurzelverwant" zijn. Evenals we lukan „sluiten" en lukan „trekken" gescheiden hebben zonder ons in te laten met de vraag , in
hoeverre voor beide dezelfde oorsprong is aan te nemen , zullen we
de wortelquestie der adjectieven hier laten rusten. Voor onze etymologie is ze van geene waarde. Trouwens ook ten opzichte van
gemelde adjectieven schijnt onder de geleerden verschil van meening
te bestaan. Zonderling is zeker de redeneering van Kluge, die
onder Locken (zie boven) de verwantschap met nhd. dial. lucke, mhd.
lucke ontwijfelbaar , die met locker onzeker acht- , en onder Locker
aanteekent , dat dit afgeleid is van mhd. lücke (hij bedoelt kennelijk
het substantief), zoodat locker „met openingen voorzien , gaterig"
zou beteekenen. Er schijnt iets aan dit artikel te haperen, want
zulk een afleiding is de ongerjmdheid zelve. Wie zich met lexicografisch werk van eenigen omvang heeft bezig gehouden , weet
bij ondervinding dat het onmogelijk is daarbij altijd wakker te blijven. Reden waarom we deze tekortkoming maar met den mantel
der liefde zullen bedekken. Kluge is er de man niet naar om onge
rijmdheden als waarheden te huldigen of voor te stellen.
Leiden , 17 Mei '87.
P. J. COSIJN.
-

,
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Op bl. 97 van den loden jaargang lees ik: „Dit umsonst mhd.
umbe sus, waarin sus ook lunst en sust . r so is tot heden niet
verder verklaard."
Ik neem de vrijheid tegen deze bewering op te komen en te
wijzen op een artikel in het Woordenboek der Nederlandsche Taal,.
2de reeks, Ede aflevering kol. 829, waar het woord omzonst uitvoerig wordt verklaard.
Een gedeelte van dat artikel neem ik over.
„ Omzonst — ook omzunst, omzonts, omzus en om 't zus — bijw.
van omstandigheid .... Veelal in twee woorden geschreven , om
zonet , om zunst , om zus , doch thans juister als éen w oord op te
vatten , evenals hd. umsonst , daar de beide deelen tot eene eenheid
zijn samengetrokken , de afleiding door niemand meer gevoeld wordt.,
en het bijw. zonet daarbij geheel verouderd is. Eigenlijk de kop
peling van het voorz. om , dienende om het begrip van prijs, loon,
vergelding uit te drukken, en het btw. Zus, zoo , als znw. genomen , met achtervoeging der t ook in den vorm zult , en met eene
ingelaschte n eindelijk in den vorm zunst , zonet gebruikelijk.
In 't Mnl. schijnt 't woord nog niet in gebruik te zijn geweest ,
maar eerst in de 16de en 17e eeuw , waarschijnlijk door Hoogduitschen invloed, in zwang te zijn gekomen , evenals de vormen lunst,
sonst , - sust , bij Kil. „ term. Sax. Siamb. Fris. , aliter , alioqui ,
alioquin , caeteroquin , alias", naast den Nederlandschen vorm zus,
nog gebruikelijk in de spreekw. zus en zoo enz.
De beteekenis laat zich alleen door het de uitdrukking vergezellende gebaar , een knip van duim en voorvinger , verklaren. Om
sus is alzoo om zóo , om zoóveel , t. w. als een knip van duim en
voorvinger waard is , d. i. om niets (verg. mnl. niet so vele in den
zin van niets, lat. non tantum in .Sp. II 1 , 19, 25 en elders).
De vorm sus was in 't middelnederlandsch reeds zeer gebruikelijk , en komt vooral voor in geschriften , welke in den omtrek van
Limburg en naar de Duitsche grenzen zijn opgesteld. Voor voorbeelden zie men Theophilus bl. 141, terwijl voor om sanst , om
lunst , als Hgd. vorm , nog is te vergelijken Vondels Taal I, 161.

Leiden , Januari.

Se
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toi o zwak
Een enkel woord hierover. Leest men op raad van den heer

w. Meerwaldt (p. 95) in Terwey's Spraakkunst § 243 nauwkeurig

en in verband met wat voorafgaat, dan blijkt , dat ook die § geen
licht geeft ; daarin wordt niet aangegeven , wanneer de zwakke
verbuiging voorkomt, maar alleen , welke zij is ; er staat:
„De zwakke verbuiging is die , welke 't bij v. naamw. aanneemt
na 't lidw. de."
Stond er , wat de raadgever wilde lezen , dan was misschien niet
te onpas de opmerking herhaald , reeds vroeger (N. en Z. III 364)
gemaakt : Komt de zwakke verbuiging slechts voor na het lidwoord
de ? Men zegt toch niet „deze goed man ?" ' ).
Bovendien zouden hieronder hooren de gevallen , waarin de zwakke
vorm gebruikt wordt , vermeld in § 242 , bij het onzijdig.
Door beide opmerkingen zou de regel: „na 't lidwoord de gebruike men den zwakken vorm," tamelijk onjuist zijn. Losijn heeft
in zijne Gramm. die bepaling evenmin , als de heer Terwey haar
schrijft.
Ten slotte eene vraag , ongetwijfeld riekend naar ketterij. Wat
is eigenlijk het praktisch nut , als men bij de adjectieven eene sterke
en eene zwakke verbuiging onderscheidt. Ongetwijfeld is in „met voorbedachten rade" en „in arren moede" een vroegere sterke datief
bewaard , daarom ook alleen zal men deze en dergelijke uitdrukkingen
tot de sterke verbuiging kunnen rekenen. Maar wij hebben met
geen historische grammatica , in de eerste plaats met eene descriptieve
van doen. Waarom dan niet alleen van verbogen en onverbogen
vormen te spreken , zooals' ook Terwey in zijne Beknopte Gramm.
doet P De gen. en dat. komen alleen in uitdrukkingen voor: waarom,
zoo noodig , niet eenige opmerkingen in de noot te plaatsen over
het ontstaan dezer vormen En waarop berust in de descriptieve
gramm. de verdeeling van sterke en zwakke flectie ? Op de uitgangen zeker niet. Op het gebruik na zekere partikels ? Vroeger
was dit zoo toegegeven , maar waartoe nu nog al die omhaal?
Misschien een boos vermoeden. In de Tweespraack van de Nederduytsehe letterkunst ; en in latere Holl. trammat. sprak men van
6 naamvallen in het Nederl. , geheel op Latynsche leest. Is mogelijk
bij onze sterke en zwakke verbuig. aan Duitsche starke und schwache
Declination te denken. Die het weet , zegge het!

r

Zw.

H.

1 ) De geheele aankondiging van Terwey's Spraakk. is lezenswaard.
Hetgeen van § 241 gezegd wordt , geldt nog. Of is misschien in : geef
mij goeden wijn , het adj. in den zwakken vorm geplaatst ? Maar waar is
hier dan het lidw.?

Noord en Zuid, 10e Jaargang.
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Ten n o o ure , te n ege uir^
Het is opmerkelijk, hoe weinig overeenstemming er bestaat in de
schrijfwijze van uitdrukkingen als de bovenstaande. Terwijl de een
te drie uur, te acht uur, enz. schrijft , geheel overeenkomstig
de wijze , waarop men spreekt , geeft een ander de voorkeur aan
den vorm met toegevoegde n.
Dat ten aanzien van eene betrekkelijk zoo eenvoudige zaak nog
zoo groot verschil kan bestaan , moge zonderling schijnen , toch is
het , dunkt mij , niet onmogelijk aan te wijzen , wat den laatste tot
zijne afwijking van den vorm in de spreektaal aangenomen , brengen kan.
Velen zijn geneigd, als zij hunne gedachten schriftelijk uitdruk •
ken , zooveel mogelijk deftige uitdrukkingen te bezigen en , hoewel
zij mondeling volkomen duidelijk en juist weten te zeggen , wat zij
denken , geven zij bij het schrijven aan vormen met eenigszins hoogdravend voorkomen de voorkeur boven meer eenvoudige. Dat de
regel „schrijf zooals gij spreekt" nog zoo weinig gevolgd wordt,
dikwijls zeer ten nadeele van natuurlijkheid , eenvoud en duidelijkheid , blijkt reeds bij eene oppervlakkige beschouwing van hetgeen
over alledaagsche onderwerpen geschreven wordt.
Nu vindt men wellicht ; dat uitdrukkingen als ten zes ure , ten
half zeven, enz. , iets deftigs hebben. En alles , wat naar kanselarij stijl riekt , viudt alleen daarom hier en daar allicht ingang.
In officiëele stukken , als gerechtelijke akten en verslagen , dagvaardingen , enz. komt de bedoelde vorm bijna zonder uitzondering voor.
Daarenboven tracht men de schrijfwijze op taalkundige gronden
te verdedigen. Ik heb wel eens gehoord , dat de volgende opmerking met dit doel gemaakt werd.
In vormen als ten negen ure heeft men het telwoord ' te beschou.
wen als in de plaats staande van het rangschikkend telwoord negende, waarvan het gevormd zou zijn door den uitgang de te laten
afvallen. Ten negen ure staat dus voor te den negenden ure , op
-

het negende uur.

En als bewijs , dat de vormen met het rangschikkend telwoord
tot tijdsaanwijzing volstrekt niet ongewoon zijn , worden dan uitdrukkingen als de negende ure , de zesde ure , enz., die in den Bijbel
veel voorkomen , aangehaald.
Edoch, bij eene nadere beschouwing blijkt spoedig het onhoudbare
van dergelijke redeneering. In te een uur , te drie uur kunnen
een en drie onmogelijk in de plaats treden van de rangschikkende
telwoorden eerste en derde, die een geheel verschillende vorm hebben.
Is eene dergelijke verwisseling dus , wat den vorm betreft , moeilijk
aan te nemen , er is ook geen reden, die haar zou noodig kunnen
-

waken, ggu drukt in spreekwijzen als drie Maart , acht April,
'

211
hij is vier jaar na de . geboorte zijns broeders gestorven , zes jaar
uit, vier jaar
na het sluiten van hun huwelijk vroegen zij echtscheiding aan,
Willem drie (zooals men vaak zegt) met behulp der hoofdtelwoorden een begrip uit , dat minstens even na, als dat in te twee uur ,
enz. , aan rangschikking verwant is.
De vormen " in andere talen , als Fr. à neuf heures , Eng. at nine
o'clock, HD. um neun Uhr, waarbij van geen verwisseling met
het rangschikkend telwoord sprake kan zijn , bewijzen , dat wij met
eene beschouwing als de gewraakte, ook vrij wel alleen zouden staan.
Uit het aangevoerde blijkt dus , dat aan eene verwisseling van
het rangschikkend telwoord met het hoofdtelwoord niet te denken
valt , waarom vormen als ten negen ure , ten half acht, enz. als
onverdedigbaar moeten worden afgekeurd, daarenboven , dat het
telwoord hoofdtelwoord is en naar den vorm niet anders dan dat
kan en naar de beteekenis niet anders dan dat behoeft te zijn.
Men moet dus schrijven te negen uur , te tien * uur , enz. omdat
van eene samentrekking van het voorzetsel te met het lidwoord voor
het hoofdtelwoord geen sprake kan zijn.
Het woord uur heeft men te beschouwen als een Znw. , dat in
zijn enkelvoudigen vorm een meervoudig begrip uitdrukt , evenals
plaats heeft in uitdrukkingen als vijf mud, vier meter, drie duim,
enz. Men zou te negen uur kunnen beschouwen als eene verkorting
van te negen uren , waarbij eenigszins hetzelfde verschil opgemerkt
kan worden als tusschen drie el en drie ellen, drie jaar en drie
jaren. Beide schrijfwazen te negen uur -en te negen uren . zijn bijgevolg goed te keuren.
Aangezien achter een van geen meervoud sprake kan zijn , moet
men steeds schrijven te een uur.
Het is bekend , dat men in bij zessen , voor drieën , na achten,
enz. het laatste deel te beschouwen heeft als een hoofdtelwoord,
dat als substantief is gebruikt en als zoodanig in het meervoud kan
voorkomen. Men schrijft echter bij eene , in het enkelvoud. Een
dergelijk gebruik vindt men in iets in tweeën snijden, Jezus met
de twaalven, honderden waren tegenwoordig en dergelijke uitdrukkingen. ' )
Den Haag. P. POOT,

na hét sluiten van den vrede barstte de oorlog weder

1) We achten deze beschouwingswijze belangrijk genoeg om ze hier op
te nemen , maar betwijfelen of de zaak hiermede afgedaan is. Ook zal bij
eene niet licht voor bij eenen in de plaats treden, RED.

1*
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Dr. Cosijn geeft in zijne Etymologie , par 96 , onder B. b), samenstelling door rechtstreeksche afleiding , o. a. als voorbeeld : beeldjeskoop , van beeldjes en leoopen. Gelijk men ziet is dit zeer voorzichtig uitgedrukt , omdat nu niet gezegd wordt , wat koop , het

tweede lid der samenstelling , eigenlijk is. Het wordt in een adem
genoemd met de composita scharensljp en albeschile , die ontstaan
zijn uit de losse woorden: scharen en slijpen, en al en beschikken,
gelijk beeldjeskoop uit beeldjes en koopen. Toch komt het ons voor,
dat db vorming van het woord beeldjeskoop anders is , dan die van
de woorden scharenslijp en albeschik. Immers deze beteekenen : „die
scharen slijpt" en „die alles beschikt" ; terwijl beeldjeskoop niet beteekent: „die beeldjes koopt", maar „die beeldjes verkoopt." Wij
achten het waarschijnlijk , dat het ontstaan is uit de klanken , die
zoo'n venter van beeldjes voortbrengt , als hij zijn waar te koop
biedt, n.l. „koop beeldjes ! koop !" Zoo hoort men ook sommige
Semitische Bataven roepen : „koop spionnen ! koop !" terwijl hij door
't volk „spiónnenkoop" genoemd wordt. Dit „koop" is blijkbaar
een uitnoodiging tot het publiek om te koopgin , en is dus als een
Imperatief op te vatten, waarbij de spraakmakende gemeente, spijt
alle grammatica's, de t van 't Meerv. weglaat. 1 )
's-Ho
G. 0. M.

Twee ^ y
„Het onderwerp , waarover vervolgens door de leden van gedachten
gewisseld werd , was inderdaad van uitnemend belang."
Als ik mij niet vergis , leest men dergelijke zinnen niet zelden
in de nieuwsbladen. Twee vragen geven zij mij in de pen.
1. Moet men schrijven gedachten wisselen of van gedachten wisselen ? Men leest bijna altijd het laatste. Toch is, dunkt mij, het
eerste te verkiezen ; tenzij men te kennen wil geven , dat iemand
van gedachten verandert ; in dat geval wisselt men inderdaad van
gedachten , evenals een kind , dat nieuwe tanden krijgt , van tanden
wisselt, en iemand, die doornat is , van kleederen wisselt. Doch
waar men deelneemt aan eene gedachtenwisseling, daar wisselt men
m. i. gedachten , gelijk „ men bij eene woordenwisseling (menige gedachtenwisseling kopt daarop uit !) woorden , bij eene briefwisseling
brieven , en bij den geldwisselaar geld wisselt. Volkomen te recht,
naar het mij voorkomt, ofschoon in afwijking van het hedendaagsch
gebruik schrijft dan ook P. H. Hugenholtz Jr. in zijne Karakter1) Men vergelijke de namen : oliekoop, kleerkoop of ouu'kleerkoop (of ouw-

kleer) , parctpliekoop , die blijkbaar alle aan het geroep van den venter ontJeend zijne RED,
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beelden (Amst. 1886) : „ Langzamerhand verkreeg hij een zeker gezag
onder zijne vrienden, met wie hij gedachten wisselde over den

laatsten roman van Walter Scott", en met den vromen Malan wisselt
hij meermalen gedachten."
2. Een zaak van uitnemend belang. Ik lees het telkens; maar
ik begrijp het niet. Eene zaak kan zijn van groot belang , van
klein belang, van veel belang, van weinig belang , van gering belang , van overgroot belang , zelfs van bij uitstek groot belang,
maar van uitnemend belang? Mij dunkt, evenmin als van uitstekend
of uitmuntend belang.
Die het beter weet, zegge het.
's-Gravenpage , 3 Mei 1887. MR. C. BAKE.

Jen paa 3oinon.
Een werkelijk goed boek, dat aan studeerenden gewichtige diensten
kan bewijzen, is het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen , door H. V. Hendriks.
Toch is het , gelijk te verwachten was van eene eerste proeve op
dat gebied , niet volledig. Zoo zocht een mijner kennissen er te
vergeefs in naar de zinverwanten , die hieronder volgen. Ik bracht
er eenige regelen van ten papiere , voor welke ik met tweeledig doel
bij dezen een plaatsje in dit tijdschrift verzoek : vooreerst omdat ze
op zichzelve wellicht in uitgebreiden kring eenig nut kunnen stichten;
en ten tweede , omdat na mij misschien andere beoefenaars onzer
Moedertaal de pen ter hand zullen nemen om eenige andere synoniemen , die het Handwoordenboek niet geeft , te verklaren , en in
dit tijdschrift tot gemeen goed te maken. Zoodoende zouden bouwstoffen bijeengebracht kunnen worden voor een Woordenboek van
Synoniemen, dat op betrekkelijke volledigheid kon aanspraak maken.
WETTIG -- WETTELIJK.

Eene wettige bepaling is eene billijke, redelijke bepaling, zulk
eene , wier naleving men dus op goede gronden eischen mag, zonder
den schijn van willekeur op zich te laden : alzoo het tegengestelde
van eene willekeurige bepaling.
Eene wettelijke bepaing is eene bepaling der Wet , zonder meer.
Spreekt men van wettelijke bepalingen , dan blijft alzoo het oordeel
over het min of meer billijke uitgesloten.
Wettige voorschriften zijn voorschriften, die kracht van wet
hebben , ofschoon wellicht in geen enkel wetboek opgenomen. De
gedragslijn , door vader , opvoeder of voogd voergeschreven , houdt
wettige voorschriften in.
Wettelijke voorschriften zijn voorschriften der door de Regeering
uitgevaardigde wetten.
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Dienovereenkomstig spreekt men ook van een wettig , eveneens,
maar in anderen zin van een wettelijk aandeel; ook van een wettig
huwelijk, een wettiq vorst. Zoo is een wettig betaalmiddel, een
wettig besluit , een wettige verhindering , een betaalmiddel, een beslluit, eene verhindering , die niemand kan wraken , wijl ze op een
even goeden grond steunen , alsof er eene geschreven wet aan ten
grondslag lag.
Daarentegen spreekt men van eene wettelijke regeling, wettelijke
verordeningen , eene wettelijke verplichting, een wettelvken termijn,
al welke zaken voortvloeien uit werkelijk bestaande wetten ; ook
van eene wettelijke overeenkomst , d.i. eene overeenkomst , die op
eene wet berust.
We zien derhalve , dat wettig beteekent: kracht van wet hebbend;
wettelijk : tot de wet behoorend, er een deel van uitmakend, of
althans er op berustend , er rechtstreeks uit voortvloeiend.

Opmerkelijk De wet schrijft voor , welke gewichten in den handel
mogen gebezigd worden. Dat zouden alzoo wettelijke gewichten
moeten heeten. Maar de „spraakmakende gemeente" heeft goedgevonden, steeds te gewagen van wettige gewichten. Vanwaar die
afwijking ? Wij wagen de gissing, dat wettelijke met zijne drie
toonlooze lettergrepen , slecht valt voor gewichten , dat met ééne
toonlooze lettergreep aanvangt. Hoe dit zij , zeker is het , dat het
streven naar welluidendheid , vaak onbewust , grooten invloed heeft
op de wording van woorden en uitdrukkingen , en dat daarmede
m. i. bij de vaststelling van regelen der spelling niet altijd genoegzaam rekening is gehouden.
Doch hierover ware een afzonderlijk artikel te schrijven.
J. V. BOXMEER.

V ir 5 & gen
In V. Lennep's Vondel II , 144 , wordt de vraag gesteld ; . of het
onmiddellijk aan die blz. voorafgaande gedicht Tot lof van St. Agnes
van Vondel zelven zij , of blootelij k aan hem toegeschreven , of wel
door hem nagezien en verbeterd geworden , en waarin niet veel meer
van het oorspronkelijke aanwezig is gebleven dan in den beroemden
lierzang „Aan den Rijn" van Borger. Hoe moet ik dit laatste opvatten ? Is „Aan de Rijn in de lente van 1820" niet van Borger
zelven ? Door wien dan „nagezien en verbeterd"?
PÉHA.
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oor-'41 eelkun&Z lase n-,^
Reeds in den le Jaargang van dit tijdschrift werd in den breede
uiteengezet , hoe men moet te werk gaan om den arbeid des letterkundigen kunstenaars recht te verstaan en waar wij beginnen eene
reeks van uitgewerkte opgaven aan onze lezers voor te leggen, willen we in het kort herhalen , wat noodig is om een eenigszins
moeieli k stuk geheel te verstaan en er zoowel de kunstwaarde als
de taalkundige waarde van te begrijpen.
Vooraf zij gezegd , dat het kunstwerk hooger staat , naarmate het
zorgvuldiger en nauwkeuriger bewerkt is en dat het in dezelfdë
mate, moeielijker wordt , het geheel en al te verstaan.
De ouderen , die geen „letterkundigen van beroep" waren, hebben
langer en nauwkeuriger gewerkt , meer gewikt en gewogen , dan de
meeste nieuweren,. waaronder er zijn, die in een avond eene novelle , in eene week een tooneelstuk en in drie maanden een roman
in drie deelen schrijven.
Onder de ouderen en de nieuweren zijn er ook velen , die door
gezochtheid en schijngeleerdheid of zoogenaamde verhevenheid,
duister zijn , omdat zij dat wilden wezen ; het zou jammer . zijn ,
den * kostbaren tijd te besteden , aan het raden van hunne raadseltjes;
dat doe men bij Saartje, onze oude goede baker."
Eindelijk zijn er bij de nieuweren (ik noem bijv. Bilderdijk, da
Costa , Potgieter) eenige , die over eene zeldzame mate van wetenschappelijke kennis beschikten en onwillekeurig zinspeelden op zaken,
die hun zeer goed bekend waren , maar die de meesten hunner
lezers nooit hadden leeren kennen. Deze vorderen van hunne lezers
zooveel v6orwetenschap , dat het genieten van hun kunstwerk voor
de meesten een inspannende arbeid wordt.
Om de meeste moeielijkheden te overwinnen moet men als hulpmiddelen bij zich hebben:
1. een groot woordenboek : van Dale of Weiland of Bomhoff,
2. eene encyclopaedie , de geïllustreerde van Winkler Prins , of
de kleine van Brouwer, of een Duitsche : Spamer, Meyer, Brockhaus. )
3. een . Woordenboek der mythologie.
4. een groote spraakkunst.
Daarbij kunnen er nog allerlei andere handboeken en vakschriften
noodig zijn , maar daarover spreken wij later.
De wijze van studeeren is dan de volgende:
1. Men zoeke verklaring van de min gebruikelijke woorden.
2. Men brenge elke omzetting (inversio) tot den gebruikelijksten
vorm terug.
1) Van deze zeer omvangrijke Duitsche zijn ook zeer voldoende uittreksels verschenen.
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3. Men .. zoeke door Bene eenvoudige zinsontleding deugdelijk te
verstaan , in welke betrekking de verschillende zinnen tot elkander
staan.
Van dat alles houde men nauwkeurig aanteekening.
Daarna lette men op : a. figuurlijke uitdrukkingen, b. woordspelingen , c. klankfiguren en klankeffecten , d. zinspelingen.
Wanneer men , na dat alles verwerkt te hebben , er de proef van
wil nemen , of men alles verstaan heeft , beproeve men of men gemakkelijk het gelezene dichtstuk in proza kan overbrengen , den
inhoud van het gelezene prozastuk in gewone taal kan overzetten.
Als proeve nemen we eerst:
Op 't burgerweeshuis te Amsterdam.
Geen armer wees op aarde zwerft,
Dan die der weezen vader derft;
Der weezen vader derft hij niet,
Die weezen troost in hun verdriet;
Dies sla uwe oogen op ons neer ,
Ons aller vader troost u weer.

Wat moeielijke woorden aangaat , zoo kon alleen derven voor
missen of het ontbreken gevoelen voor enkelen eenige moeielijkheid
opleveren. ' )
De omzettingen wegwerkende lezen wij:
(Er) . zwerft geen armer wees op aarde
dan (hij) , die den vader der weezen derft;
(maar) hij , die weezen in hun verdriet troost ,
derft den vader der weezen niet;
sla daarom uwe oogen op ons neer;
ons aller vader (zal) u (dan ook) weer troosten.

De zes regels vormen drie aaneengeschakelde gedachten , waarvan elk tweetal regels er een uitdrukken en elke gedachte is in
twee volzinnen uitgedrukt.
De moeielijkheid ligt hier in de beteekenis van het woord wees,
te moeielij ker omdat het versje aan een weeshuis gewijd is , waar
gewoonlijk , alleen arme kinderen worden opgenomen die beide
ouders verloren hebben. 2)
Dit begrip laat de dichter geheel buiten rekening en hij getuigt:
veel armer dan eenig weeskind zijn kan , is hij „die der weezen
vader derft."
God wordt in den bijbel genoemd „de man der weduwen en de
vader der weezen" en de zin wordt dus : „ Veel armer dan eenig
') Dies derhalve - daarom.
_) Dit geldt evenwel geenszins van het Burgerweeshuis, waar indertijd
en misschien nog wel, zeer welgestelde kinderen werden opgenomen.
-
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weeskind is hij , die God niet als zijn Vader kan noemen (d. i. niet
vroom , niet godsdienstig , niet braaf is of zoekt te zijn).
Maar hij die weezen troost in hun verdriet" bewijst reeds door
die weldadigheid , dat hij „een kind Gods" mag genaamd worden
en hij derft der weezen vader (dus) niet."
Dewij 1 het nu waar is , dat men naar de schrift ons leert , door
deze daad „Gods kind" mag genoemd worden , zoo moet dat den
voorbijganger wel bewegen „(zijne) oogen op (de weezen) neer (te
slaan)" voor den troost aan de weezen verleend zal de vader van
alle mensehen den milden gever ook weder troosten (of beloonefi).

Aan Zuilichem op 't overlijden zijner echtgenoot Susanna van
B aarle.
Is Zuilichem een sterke zuil , (1)
Hij wankel (2) niet , noch wroet' (3) den kuil
Van 't graf (4) waarin zijn ega leit (5)
En slaapt en wacht op d'eeuwigheid
5. Niet open, (3) noch verstoor' Gods akker, (6)

En roep' zijn lijkrouw telkens wakker. (7)
Wat m,eit (8) gij 't onverbidzaam (9) hol?
Uw schoone bloem is in haar bol
Gekropen, (10) om weer op te staan,
10. Daar (11) haar geen hagelsteenen slaan,
Noch al te heete stralen roosten. (12)
Gij kunt u met d'afzetsels (13) troosten
d'Afzetsels , daar haar ziel, in leeft,
Haar geest en zedigheid in zweeft. (14
15. De mensch , die naar het oog vergaat, (15)
Herleeft onsterfelijk in zijn zaad. (16)
Al schijnt de zerk 't gezicht te hinderen , (17)
Men ziet de moeder in haar kinderen. (18)
Der kinderen wakkere oogen zijn
20. De spiegels en het kristalijn , (19)
Waarin der ouderen gelaat
En schijn (20) en aanschijn (20) voor ons staat.
't Zijn onversierde schilderijen, (21)
En verven , die ons hart verblijen. (22)

Voor de verklaring diepe het volgende:
(1) woordspeling op Zuilichem : „als gij niet alleen Zuilichem
maar ook een zuil zijt." (2) id. de zuil staat vast en wankelt niet,
zoo worde ook Z. niet wankelmoedig. (3) (Zie regels 2 en 5) noch
wroet den kuil ' niet open" heeft de vroeger zeer gebruikelijke dubbele ontkenning. Het beeld is hier prijs gegeven : niet eene zuil,
maar wel Zuilichem kan „een kuil, openwroeten." Het ww wroeten
is , althans nu , veel te plat om in poëzie gebruikt te worden. (4)
„de kuil van 't graf" staat natuurlijk voor ,,grafkuil." (5) leit voor
ligt komt in de zeventiende eeuw herhaaldelijk ook in schrijfstijl
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voor. (6) „God's akker" of de akker Gods" voor „kerkhof" is zeer
gebruikelijk ; in 't hgd. is Gottesacker een zeer gebruikelijk woord,
dat niet uitsluitend in poëzie gebruikt wordt. De uitdrukking
„Gods akker verstoren" voor „de rust op het kerkhof verstoren"
d. i. misbaar maken" is niet te roemen : men kan iemand storen
en de rust verstoren.
Bij akker gods denkt men aan de opstanding des vleesches ten
jongsten dage, en noemt dan de lijken zaad, door God gezaaid
om op den dag des oogstes te rijpen." Minder dichterlijk• maar met
hetzelfde gronddenkdeeld spreekt men van doodenakker, terwijl kerkhof eenvoudig de plaats aanwijst , waar de dooden begraven werden.
Onze hedendaagsche begraafplaatsen zijn dus inderdaad geen kerkhoven meer ) ; de hof wordt niet bij de kerk aangelegd , • wel kan
er een begraafplaats-kerk op de begraafplaats gebouwd worden.
Het woord begraafplaats" dat naast „kerkhof" in onze wetten voorkomt , wordt euphemistisch door andere woorden vervangen (7)
wakker roepen wekken of opwekken , 2 ) lijkrouw rouw over
het lijk , treuren over het afsterven , zoodat de zin is : „(noch wekke
(niet) telkens op niéuw de droefheid over het afsterven" (8) verouderd
voor lastig va len, plagen (nl. om de geliefde doode terug te geven).
Men spreekt van 't „vratig graf" van een graf, dat dooden verslindt". Zoo ook beteekent sarkophaag letterlijk vleeschetend, daar
de ouden geloofden , dat de kalksteenen kist , waarin oudtijds de
lijken begraven werden , de eigenschap had , het lijk in 40 dagen
te verteren (9) onverbidzaam , dat thans onverbiddelijk zou heeten
(ook onvermurwbaar) heet het `hol (zeer ondichterlijk, maar hier
wellicht minachtend boos , voor graf) , omdat het in weerwil van
het „moeien" van het bidden en smeekera , de doode niet teruggeeft
(10) Evenmin is het een zeer dichterlijk beeld , te spreken van de
bloem , die , in haar hol gekropen" is. De bedoeling is , dat, bijbelsch
gesproken , de geliefde vrouw die stof was , tot stof is weergekeerd
om later in schooner en heerlijker vorm bij het schallen van de
bazuinen ten jongsten dage weder te verrijzen. De dichter geeft
dit beeld van de ten tweeden male ontluikende bloem dadelijk weer
prijs , waar hij spreekt van „opstaan" dus aan de opstanding des
vleesches denkt en wel zoo wereldsch , dat hij er ter verduidelijking
t) Art. 360 van het Wetb. v. ,Strafregt bepaalt, sub. 16:
„Geene begraafplaats wordt aangelegd dan op den afstand van ten minste
50 meters van elke bebouwde kom eener gemeente."
» Binnen gelijken afstand van de begraafplaats worden geene gebouwen
opgerigt , dan na bekomen verlof" enz.
„ln dit verbod zijn niet begrepen lijkenhuizen, doodgraverswoningen en
bedehuizen of kapellen" enz.
2 ) Als Jezus Lazarus uit den doode opwekt, lezen we „Lazarus slaapt,
ik ga heen om hem op te wekken."
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bijvoegt. dat zij zal opstaan (11) daar (waar) haar geen hagelsteenen
slaan (treffen) noch al te heete stralen (12) roosten (vrij ondichterlijk , voor schroeien) en wel niet al te heet" omdat er steeds van
den hemel gesproken wordt , als van eene plaats , waar het eeuwig
licht alle gezaligden beschijnt.
Thans wendt zich de dichter weder tot den treurenden echtgenoot en verklaart, dat hem een troost is overgebleven (13) zijne
kinderen. Figuurlijk spreekt men ook van „loten" en spruiten",
die uit den stam opschieten , zeker dichterlijker , dan „afzetsel" nl.
de tak bijv. van de druif, die krom gebogen met geweld door middel
van een ijzeren boogje in den grond wordt gehouden tot hij wortel
schiet , waarna hij wordt afgesneden en dan zelfstandig voortgroeit.
In die kinderen leeft haar geest voort , wat duidelijker is , dan, dat
„haar geest en zedigheid in hen (14) zweeft d. i. ook voortleeft , maar
zeker niet zwevend. Ter verduidelijking voegt de dichter de verklaring er bij , dat de mensch , die (15) schijnbaar, d. i. alleen naar
de waarneming van het oog , vergaat of verteert , onsterfelijk d. i.
hier voor volgende tijden , voorleeft in (16) zijne kinderen. Dit minder schoone beeld is tot voor het jaar 1840 zeer gebruikelijk, maar
na dien tijd sterk aan 't afnemen. Wel zou men zeggen , dat (17)
de zerk den vader hinderen" (d. i. beletten) moest, de moeder te
zien , maar toch ziet hij haar , want (18) zij schijnt in hare kinderen te herleven. Deze kinderen toch zijn (19) „de spiegels en het
kristallijn" de spiegelende oppervlakte als van een spiegel of van
het oog, waarin (20) het uiterlijk en innerlijk wezen der ouders
zich duidelijk vertoont. Het schoonst aan deze kinderen is , dat ze
(21) zich vertoonen gelijk ze zijn, natuurlijk en eenvoudig en (22)
zoo schoon , zoo gezond , zoo levendig , dat zij het hart verblijden
en dus alleszins in staat zijn , de matelooze smart van den bedroefden echtgenoot te lenigen.

Eo hok sO aten Sterke of zwakke
P5 1. taan

u.

Inden vorigen jaargang teekende ik bij een bok schieten aan:
„de uitdr. moet in elk geval beteekend hebben : mis schieten. Zij
ontstond waarschijnlijk uit eene ons onbekende anecdote."
Ik had het van den Heer Sprenger van Eyk, uit zijne Verzameling van Spreekwijzen.
Die afleiding noemt de Heer Hartman verkeerd , en daar zij op
eene veronderstelling berust , kan ik het tegendeel niet bewijzen.
De Heer Hartman geeft de ware afleiding ook niet, maar verwijst
naar een werkje des heeren Moltzer.
Aangaande de afleiding der uitdrukking „een boek schieten"
heet het bij prof. Moltzer in een zijner brochures „Bok" , hangt
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samen met beuck in éen beuck hebben = een slag van den molen
weg hebben. Het w.w. boeken , voorkomende bij Van der Schueren,
beduidde : cloppen , slaan , smijten. Beuck of bok zal n.l. door de
genoemde spreekwijs , behalve die van slag , tik , ook allengs do
beteekenis van gekheid , dwaasheid hebben aangenomen", en daarna,
nevens de uitdr. ,,een beuck of bok maken" voor „een gekheid,
een dwaasheid doen", zijn in zwang gekomen. Doch toen de voorpen beuck en bok voor dwaasheid weinig meer in de wandeling
waren en 't woord bok hoe langer hoe minder werd begrepen, toen
zal het zijn gebeurd , dat men in. bok een diernaam zag en men
niet alleen meer een bok hebben of maken ; maar beter nog , er
een schieten kon."
„De beteekenis en het ontstaan der uitdr. is ons dus na deze
mededeeling niet vreemd meer" schrijft de heer Hartman. De lezer
zal echter met mij gelooven , dat de woorden waarin zij vervat is,
nog al voorzichtig gekozen zijn.
Helpt mij dus de heer Hartman niet aan eene juiste afleiding
der uitdr. , dan begrijp ik niet , hoe hij zoo apodictisch van „mijne
verkeerde beantwoording der vraag" durft spreken.
De heer Hn. te Utrecht , reeds gedeeltelijk door den Heer Meerwaldt ingelicht , verwijs ik verder naar het 2e deel van „Practische
Taalstudie door Bogaers en Koenen , uitg. Wolters."
In Winschotens Zeeman , door van Lennep verbeterd , staat op
pal het volgende:
„Pal — eikenhouten pen , aan het eene uiteinde met een cirkelboog voorzien , en met het andere op het dek vast gebout en dienende om een kaapstander het omzwaaien te beletten. De pallen
inzetten = hun uiteinden tusschen de tanden van een kaapstander
steken.
Pal staan = vast staan. Iemand pal zetten = iemand vastzetten , het zwijgen opleggen."
Vgl. „pal" in een horloge?
H. J. STADS.
H. Febr. '87.
Telkens als de uitdrukking „een
Telkens als de uitdrukking „een ontvankelijk gemoed, *hart enz."
gewraakt wordt, omdat ontvankelijk passieve en geen active beteekenis
heeft, denk ik aan bijvoegl. nw., die m. i. op volkomen dezelfde
wijze gevormd zijn , en die niet alleen genade vinden bij onze beste
schrijvers , doch ook bij van Dale onvoorwaardelijk opgegeven worden.
Vermakeljk in : een vermakelijke spraakkunst,
besmettelijk in : een besmettelijke ziekte,
bekoor lijk in : een bekoorlijk plekje,
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aantrekkelijk in : een aantrekkelijk landschap,
verleidelijk in : een verleidelijke drank,
aanstekelijk in : een aanstekelijke kwaal , enz. zijn bijvoegl. nw.,
die , naar het mij - voorkomt , in vorming op één lijn staan met
ontvankelijk in : Een ontvankelijk gemoed , hart enz. Genoemde
bijvoegl. nw. drukken alle iets actiefs uit : Een vermakelijke spraakkunst toch is een spraakkunst, die vermaakt of van vermaken ;
een besmettelijke ziekte is een ziekte , die licht besmet ; een bekoorlijk plekje. zal zeer zeker een plekje zijn , dat de geschiktheid
heeft te bekoren enz.
Waarom is nu een ontvankelijk gemoed niet een gemoed , dat
gemakkelijk ontvangt , d. i. zonder veel moeite in zich opneemt?
Het is duidelijk , dat ik in bovenstaand lijstje geen adjectieven
heb willen opgeven als : behoorlijk, behaaglijk, sterfelijk, smarteljk
enz., alhoewel ze de mogelijkheid kunnen uitdrukken om de werking te verrichten : men zou mij kunnen opmerken, dat ze niet
gevormd zijn van transitieve werkwoorden.
In den zin : De eischer werd niet ontvankelijk verklaard in zijn
eisch" (bij Van Dale opgegeven) komt dit woord natuurlijk in passieven zin voor , doch is daarvoor aangetoond , dat men er zich
voor te wachten heeft het actief te gebruiken ? Is het vorige niet
geheel bezijden de waarheid , dan volgt er uit , dat ontvankelijk nu
eens de mogelijkheid uitdrukt om de handeling tè verrichten en
dan weer om de werking te ondergaan. Ditzelfde merkt men immers ook op bij verachtelijk in : „ Een veraehteljk mensch" naast:
Een groot man hoort beleedigingen aan met een verachtelijk stilzwijgen. En is het niet evenzeer met : aannemelijk , begrijpelijkk
enz.?
Nog eens , ik veronderstel , dat ik dwaal , maar toch gaat het
niet aan , dunkt me , het woord te veroordeelen , omdat : gebruikelijk beteekent „gebruikt kunnende worden", onbeschrV* feljk niet
beschreven kunnende worden" enz.
Ro8endaal, 4 Februari '87.
M. A. MEROX.
,

'87.
Februari Februari
'87.
Reallexikon der Deutsehen Altertiumer. Ein Hand- und Nachschlage
buch der Kulturgeschichte d-s Deutsehen Voltres, bearbeitet von
Dr. E. Götzinger, zweite vollstcindig umgearbei-tete Au flage mit
157 illustrationen, Leipzig. Verl. v. W. Urban, 1885.

In afleveringen verschenen is dit werk in het afgeloopen jaar voltooid.
De tweede druk is wel verbeterd bij den eersten. Indien de inhoud in
harmonie was met het uiterlijk, wenschte ik dit werk in veler handen,
omdat er dan veel en gemakkelijk uit te leeren zou kunnen zijn : thans
echter zou ik dit alleen kunnen wenschen, omdat hierdoor deze oplage
spoedig uitverkocht zou zijn en de bewerker ons spoedig een derden druk

zou kunnen geven , wederom veel vermeerderd en verbeterd. Het is toch
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niet te loochenen, dat, hoeveel het boek ook reeds bevat, veel meer nog er bij
gevoegd moet worden wat voor de juiste kennis der Duitsche oudheid van
belang is , zal het op den naam van een goed boek aanspraak kunnen
maken. Vestigt men het oog op den ontzettenden omvang der stof en
op de moeilijkheid om voor elk onderdeel den inhoud der beste en nieuwste
werken te leeren kennen , op het groot aantal kleinere zaken , die voor
hem , die zich er op een oogenblik mee bezig houdt , weer zaken van gewicht zijn, dan begrijpt men dat eerst nadat de schrijver herhaalde malen
zijn werk van verschillende kanten bezien heeft en in de praktijk de
leemten heeft opgemerkt , en nadat de critiek hem op tekortkomingen en
leemten heeft opmerkzaam gemaakt, zulk een boek in allen deele voldoende kan zijn. Willen we er den schrijver dus geen al te groot verwijt
van moeten maken , dat zijn werk niet beter en vollediger is , maar zullen
wij ons kunnen verheugen , dat hij begonnen is om de hand aan het werk
te slaan ten einde een werk te leveren dat goed kan worden , en dat allen,
die zich met de Germaansche taal en letterkunde bezig houden , groote
diensten kan bewijzen , dan moet Dr. Götzinger in de volgende oplage nog
op andere wijze arbeiden dan hij tot nog toe deed.
Wanneer men het boek doorloopt na den titel Deutsche Altertiumer gelezen te hebben, dan treft het telkens de aandacht , dat de schrijver onder
duitsche oudheden zooveel opnoemt hetgeen meer speciaal Noorsch is.
Dat men tusschen Hoogduitsch en Nederduitsch geen scheiding maakt laat
ik nog daar , maar tusschen Noorsch en Duitsch bestaat een aanmerkelijk
verschil. Het onderscheid komt uit in recht, in godsdienst, in volksgebruiken en letterkunde. Al is het duidelijk waar te nemen dat er nauwe
verwantschap bestaat , de eigenaardige ontwikkeling der Noorsche volken,
het groote verschil de beide volksgroepen , maakt dat men , waar men b.v.
eene geschiedenis van de Duitsche letterkunde schrijft, de Noorsche gedichten buiten beschouwing moet laten en evenzoo moet men bij het schrijven
van een lexicon, van mythologie, van geschiedenis, van recht of van volksgebruiken de beide volken afzonderlijk behandelen. Dr. Gótzinger doet dit
niet , maar , steunende op Simrock en gedeeltelijk op Grimm , gebruikt hij
Noorsche mythologie , . waar hij van Duitsche spreekt. Dat de critiek , die
na Grimm op de bronnen voor de Noorsche mythologie geoefend is , hem
niet bekend is zou men opmaken uit het feit , dat als hoofdwerken bij de
Edda genoemd zijn : Koppen Litterarische Einleitung in die Nord. Myth.
Simrock's Eddavertaling en E. H. Muller Litteraturgeschichte !! Van alles
wat Mannhardt e. a. sedert gedaan hebben wordt niets vermeld.
Op deze wijze krijgt een beginner en een leek geen juiste voorstelling
van de zaken.
Eene tweede aanmerking is dat er in verhouding tot de oudheden en
volksgebruiken te veel plaats aan de letterkunde is ingeruimd, terwijl het
boek aan den anderen kant op dit punt verre van volledig is. Alleen uit de letterkunde dat te nemen wat meer in het bijzonder. op oudheden , op oude
sage of volksgebruik betrekking heeft zou te verdedigen zijn , maar zelfs
dit is niet geschied. Zoo is om één voorbeeld te nemen wel de Lohengrin
behandeld , maar van Konrad von Würzburg's Schwanritter en van de
geheele legende van den Zwaneridder , die toch eene algemeen Germaansche
sage geweest moet zijn , wordt met geen enkel woord gerept. Bij de opgave de voornaamste uitgaven van de oude gedichten zijn de beste uitgaven van later tijd meestal ver te zoeken bij den Ileliand wordt niet
de standaarduitgave van Sievers, noch worden bij de Gudrun de werken van,
Symons genoemd. Men kan zulke opgaven achterwege laten , maar vorder

de bronnen opgegeven, dan moet het goed geschieden.
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Wat met kerk en kloosterwezen in verband staat is meestal beter bewerkt,
zoo o. a. het artikel „Muziek" e. a. ; hierover zijn echter reeds uitstekende
verzainelwerken aanwezig. Waar dit niet het geval is , daar ontbreekt veel
en staat de schrijver dikwijls op een geheel verouderd standpunt ; zoo als
ik boven zeide zijn bij de mythologie en godsdienstige gebruiken wel Grimm
en de niet altijd betrouwbare Simrock vlijtig gebruikt , maar de werken van
Mannhardt, Kuhn e.a. schijnen aan des schrijvers aandacht ontsnapt.
Ook op het punt van de rechtsgeschiedenis is er nog zeer veel aan te
vullen ; zoo zijn b.v. bij den Sachsenspiegel wel de glossen van Johann
Buch uit de I4e eeuw genoemd , maar de uitgaven van den Saksenspiegel
met de bestrijding vare Johannes Klenkok, uit denzelfden tijd, schijnen den
schrijver nooit onder de oogen te zijn gekomen. Toch is deze bestrijding
van het oude Saksenrecht door den Augustijner Klenkok , die het kanoniek recht er tegenover stelde, evenzeer als de verwering der Maagdeburgers , voor de kennis van den Saksenspiegel hoogst belangrijk en
waren de geschriften van Mr. B. L. Lintelo Baron de Geer van Jutfaas
en van Homeyer minstens eene enkele vermelding wel waardig geweest.
Ten overvloede vermeld ik hier dat het te Borculo aanwezige Hs. ook
deze glossen bevat , geschreven in een dialect van Twenthe of van het
oosten van de Graafschap.
Bij de leges Barbarorum wordt met geen enkel woord de zoogenaamd
Ewa Chamavorum vermeld en wat er over de vaststelling der lex Frisionum,
door Karel in 802 op den Rijksdag te Aken gegeven , wordt medegedeeld
steunt niet op genoegzame gronden. Bij Richthofen en de Geer zijn hiervan geheel afwijkende meeningen te vinden. Dat niet alles van denzelfden
tijd is , schijnt Dr. G. onnoodig te vermelden. Wat er van de lex Angliorum
et Werinorum , hoc est Thuringorum medegedeeld wordt is oppervlakkig en
grootendeels onjuist. Opmerkenswaard is het dat de werken van mannen
als Gaupp en Richthofen , die zooveel voor het juiste verstand dezer leges
gedaan hebben, stilzwijgend worden voorbijgegaan, evenals ook de groote
uitgave der lex Salica en der Malbergsche Glossen van Hessels en Kern.
Evenals bij deze ontbreekt er ook bij andere artikels nog al 't een en ander,
zoo is b.v. bij Monogramm Christi vergeten het bekende e, iva-Iq
Xpta l 64 9eov Ut6 o wrí^p , welk monogram aanleiding heeft gegeven tot
het gebruik van den visch (Grieksch t&1 ndl. visch) als symbool van
den Christus, een symbool dat op blz. 649 in eene initiaal voorkomt,
maar onbesproken blijft ; bij mark en roding had ook bivanck vermeld
moeten zijn , waaraan een afzonderlijk artikel gewijd is; bij offer is het
oudste woord het Got. hunsl, Ags. husel , Onrd. husl , vergeten. Waaraan
het toe te schrijven is, dat Dr. G. onder Evangeliënharmonie den Heliaild
Angelsaksisch en onder Heliand het werk Oudsaksisch noemt is bijna niet
te begrijpen ; in elk geval is het een gevolg van groote slordigheid.
Onder Pferd wordt mádum opgegeven (gotisch maithms niet aithms ,
een drukfout die verbetering behoeft) maar hoe het paard aan dezen naam
komt wordt niet verklaard. Maidem beteekende eigenlijk een wederkeerig
geschenk (Grieksch 1aót?-oq) allengs gaat het enkel geschenk beteekenen en
daar paarden dikwijls als geschenken gebezigd werden, werd mádum of maidem
het woord ter aanduiding van het paard. De oudere naam van het paard,
die in het Otidsaks. ehuskalk , wat later mariscalc was , bewaard gebleven
is , nl. ehu, met lat. equus overeenkomende , ontbreekt, evenzeer als Ouds.
wigg, Ags. wieg.
Terwijl Bilchemie en Astrologie behandeld zijn, wordt Nekromantie genoemd , maar er wordt zelfs niet uitgelegd wat het beteekent.
-

-

Vooral uit den ouderen tijd ontbreekt er zeer veel. Van de Volksnamen
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is er bijna geen een aanwezig ; de Upstatlbomn , Idistaviso , der Pfalgraben,
zie Arnold. Deutsche Urzeit I en ZeUschr. f. Hess. G. VIII N. F. worden
gemist; van Dahn's Bausteine en andere nieuwere werken schijnt nagenoeg
geen gebruik te zijn gemaakt ; de Haustypen enz. van Henning zijn evenmin gebruikt , alles althans wat hierin is medegedeeld wordt te vergeefs
gezocht ; evenzoo beschrijving der wapenen — wapennamen komen wel
voor — verder ontbreken de heraldieke teekens. Terwijl zoovele letterkundige gedichten opgeteekend zijn , is een der voornaamste gedichten
voor de kennis van het ridderwezen, de Biterolf, geheel vergeten. Over
de . verdedigingswerken wordt gesproken , maar de Romeinsche muur in
den Taunus en de leger- en handelswegen blijven onaangeroerd. Kleiderordnungen vindt men , maar een artikel over kleeding wordt vergeefs gezocht. Ook het .register achter het werk is onvoldoende, want het vermeldt slechts ten halve den werkelijken inhoud.
Over het algemeen heeft de schrijver zich niet weten te beperken en
wat hij behandelt is niet nauwkeurig genoeg bewerkt. Zeer veel wat niet
Duitsch is werd opgenomen z. a. Druiden en Barden , die bij de Kelten
te huis behooren , de Angelsaks. Caedmon wordt opgenomen , Cynewulf
niet en de Angelsaksische skalden en de Angelsaksische wetten worden als
niet Duitsch buitengesloten. Van het Nederduitsch wordt zeer weinig gewag gemaakt , van Midd.elnederlandsch volstrekt niet.. Enkele diernamen
worden genoemd , maar van de thans uitgestorven dieren als de elo en
schelo, de ur (bos urus) e. a. is geen sprake.
Het boek is dus, zooals het thans is, nog weinig bruikbaar; het kan het
echter bij een derden druk worden , indien de schrijver zich de moeite
wil geven van veel te verbeteren ; veel moet er weg gelaten , wat niet bij
het onderwerp hoort , zeer veel nieuwe artikels moeten er bijgevoegd en
veel moet er in de artikels zelf aangevuld worden ; hiervoor is echter meer
studie en inspanning noodig , dan de schrijver zich voor de beide uitgaven
getroost heeft ; het is waar de tweede uitgave is beter dan de eerste , maar
toch is zij nog verre van goed.
Uit sommige artikels zooals a1kk,erbouw, academie, alchemie, altar, arquebusier en artillerie, belegering en belegerings werktuigen, maten en markt,
narren , enz. is voor den leek en den beginner veel te leeren , hier en daar
zijn platen in den tekst gevoegd , die van wezenlijk nut zijn , op andere
plaatsen echter , z. a. bij Malerie , dienen zij nergens toe ; niet van alle
schilderscholen toch is iets maar alleen van werken van de Hollandsche schilderschool zijn eenige afbeeldingen gegeven. Het artikel Malerie kon bij
eene volgende uitgave ingekrompen worden , daar de wijze , -waarop de
schrijver dit behandelt , meer te huis behoort in een woordenboekje over
kunstgeschiedenis ; het geeft te veel of geeft niet genoeg. Over het algemeen is aan kunstgeschiedenis een te ruime plaats ingeruimd ; bij de behandeling der oudheden van een volk komt hieraan een bescheidener
plaats toe ; Lübkes werk schijnt den samensteller medegesleept te hebben.
Moge de aankondiging van eene 3e uitgave gunstiger luiden en de derde
druk niet te lang op zich laten wachten , want aan een goed lexicon van
dezen aard bestaat bepaald behoefte.
Utrecht , Maart 1887.

J. 11. GALLÉE.
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N1. zeef verschilt alleen in geslacht van hd. sieb , mhd. ohd. sib,
oud ags. sibi d. i. sivi , alle neutrale i-stammen ; nl. sivi was zeker
ook onzijdig, en de daaruit ontstane vorm zeve, met lange (niet
met gerekte ' )) e, is wegens den uitgang tot het vrouwelijk geslacht
overgegaan : de genusverandering is dus ouder dan de apocope der
slot-e waardoor nnl. zeef (met gerekte ee) ontstaan is. Dat het
woord in het Oorgermaansch een i-stam geweest is , acht ik niet
ontwijfelbaar: de mhd. dativus plur. sibern kan organisch en een
overblijfsel van een ouden es- , os-stem zijn. Maar dit weten
we niet. Vanwaar komt het woord ? Ook dit schijnt onbekend.
Oude etymologen noemen den oorsprong „duister"; Kluge brengt
het tot een wortel sib, seb, die elders niet voorkomt. Deze wortel
ziet er evenwel tamelijk verdacht uit : indogermaansch kan hij niet
zijn , want dan zou het germaansche woord een p moeten hebben;
en een oorgermaansche ,vorm met b is onbestaanbaar. Wat kan sib,
seb dan anders zijn dan een hoogduitsche wortel met b uit v?
Toch is het de gewoonte niet om wortels in een hoogduitsch gewaad te steken , vooral wanneer van die wortels ook nederduitsche
woorden zijn gevormd. Het ags. woord uit een hoogduitschen wortel af te leiden is ongerijmd. We laten dus dien wortel met e of
i en een onechte b maar varen , waaraan we trouwens niet veel
verliezen omdat hij volgens Kluge „sonst nicht nachweisbar ist".
Een dergelijke worteltrekking is bovendien zeer gevaarlijk , omdat
men allicht tot den wortel elementen kan rekenen , die suffixaal en
dus antiradicaal zijn: het oud-bulgaarsche sito „zeef" brengt Miklosich (Etym. Wtb. 296) tot een wortel si; wie zegt ons , dat de v
in zeef niet tot het suffix behoort ? immers de wortel sib is „sonst
nicht nachweisbar". Toch geloof ik , dat het woord zeef en het
obulg. sito niets met elkander hebben uit te staan en dat de oorsprong van het germaansche woord elders is te zoeken , en wel in
een zeer bekend sterk verbum dat „zeven" beteekent. Gelukt het
ons de phonetische bezwaren uit den weg te ruimen , dan zijn we
gereed , want de beteekenissen komen prachtig overeen.
Het Oorgermaansch had een sterk werkwoord seihwan, saihw,
sigwum , sigwan (de eindvocalen laat ik hier gemakshalve weg en
de o in de toonlooze uitgangen geef ik door a terug om het verschil tusschen het oudere en latere Germaansch niet te groot te
1 ) Ten onrechte houdt men de gerekte en de lange klinkers in onze taal
niet uiteen ; de mnl. schrijfwijze wijst ons den weg : in open lettergrepen
zijn alle klinkers lang, in geslotene worden de lange vocalen gerekt. De
oorsprong komt hierbij niet in aanmerking. Alleen de u en de oude tweeklanken ie. en oe zijn , behalve voor r, korte klinkers geworden , hetzij in
open , hetzij in gesloten lettergrepen.
Noord en Zuid, 10e Jaargang.

is
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maken). Vóór de wet van Verner , die harde spiranten (hier de h)
na hoofdtoonlooze lettergrepen in zachte deed overgaan (uit hw
ontstond dus gw), hadden alle vormen van het werkwoord hw : het
Gotisch heeft deze hw , welke alleen in het praesens en het enkelvoud van het praeteritum op haar plaats is , ook daar weer ingevoerd , waar ze phonetisch niet tehuis behoorde ' en reflecteert dus
in de conjugatie den toestand der medeklinkers voor Verner's wet.
In het Gotisch zou derhalve het" werkwoord aldus geluid hebben:
seihwan, sáihw, sathwum, saíhwan(s), de beide laatste vormen met
„breking" uit sihwum , sihwan(s) : toevallig komt het verbum niet
voor. In de overige oudgerm. talen moeten we andere vormen verwachten : qw van het oorgermaansche paradigma is aan verandering
onderhevig ; voor een u wordt de w weggeworpen of ingeslikt en
de g blijft , voor . andere klinkers wordt de g uitgestooten en de w
blijft. We krijgen derhalve als grondvormen sihwan (met i uit ei),
saihw , sigum , siwan ; en , daar de w na de h niet behouden blijft
in het Westgermaansch : sihan , saih , sigum , siwan. Deze wisseling van h, g en w geeft , als men ziet, een zeer onregelmatig voorkomen aan een in den grond der zaak allerregelmatigst werkwoord:
zulk een toestand blijft op den duur niet bestaan en de eerre taal
ontdoet zich van dezen , de andere van dien vorm of die vormen,
welke minder gewicht in de schaal leggen. Het Gotisch met zijn
hooggeprezen regelmaat geeft ons het duidelijkste voorbeeld van
zulke uniformeering of gelijkmaking. Ook in het Nieuwhoogduitsch
hébben we ons op een gelijk proces voor te bereiden : het ww. is
echter ongelukkigerwijs , evenals nl. zij en , zwak geworden ; we
hadden anders een regelmatig monstrum seihen , sieh , siehen , gesiehen 1) te verwachten , evenals leihen , liéh , liehen, geliehen. Het
Middelhoogduitsch kende maar twee stammen , één , met h, één met
g : sihen , sêch , sigen , gesigen. Het Oudhoogduitsch heeft een
praesens sihan en een sterk deelwoord bisihan en bisigan , het
laatste met anorganische keelletters : het oude , echte participium
met w is evenwel nog bewaard in bisiwan „verdroogd" van bisihan
„verdroogen" (vocht doorzijgen en dus droog worden). In het Ags.
komt het ww. niet veel voor : het praesens sihan wordt volgens een
vaste taalwet tot seón samengetrokken , het participium is siwen,
vooral als adjectief in gebruik in de samenstelling siweniége „sijpoogig ". Onze taal eindelijk kent zijen, „gewestelijk" (volgens de
woordenboeken) en zwak : zijde, gezij d, maar het Middelnederlandsch
bezat van sten nog een verl. deelw. verseghen „verdroogd" met een
onechte g voor w. De hedendaagsche taalvorm is zijgen „filtereeren"
met de g van het praet. plur. en verleden deelwoord : in de beteekenis
van zinken" is het ww. overoud en niet tot onze taal beperkt, doch
3

) den sterk verl. deelw. gesieh.en in • Sanders II, 2, 1068.
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hierover te handelen zou me thans te ver voeren. De vraag doet zich
thans voor , in welke verhouding het substantief zeef kan staan tot

het sterke ww., dat we in de verschillende germ. taaltakken hebben
nagegaan. Om dit uiteen te zetten moet ik tot den onverschoven
vorm van oorgermaansch seihwan opklimmen. Ik geef daarbij aan
het onverschoven Germaansch den naam van Voorgermaansch , in
het midden latende of deze taalgroep ooit als een zelfstandig geheel bestaan heeft , ja dan neen. De uitgangen vul ik duidelijkshalve maar niet in , maar om aan te toonen dat achter de slotmedeklinkers een vocaal is weggevallen bedien ik me van een
streepje. De -v ier voorgermaansche vormen , die we verkrijgen door
het onverschoven quarto te reconstrueeren , luiden aldus:
seikwon-, soikw-, sikwum-, sikwon-.

Gewoonlijk schrijft men kw als q , wat een letter uitwint zonder
de zaak juister voor te stellen. Nevens deze vormen met kw ontwikkelden zich onder omstandighedeh , die wij niet kunnen of nog
niet kunnen controlearen , andere vormen met p : anders gezegd kw
ging in p over ; dus
seipon-, soip- , sipum-, sipon-.

Door de wet der klankverschuiving werd p tot f en gingen de
voorgermaansche grondvormen over in de oorgermaansche
sei f an-, sai f -, si fum-, sifon-.

In de twee eerste bleef de f gespaard , in de beide laatste moest
f in v overgaan volgens de wet van Verner:
seifan-, sai f-, sivum-, sivon-.

We krijgen derhalve drie stammen : sei f- , sai f- en siv-. Wat
in de vervoeging waar is , is ook van toepassing op de afleidsels:
rustte de hoofdtoon op de lettergreep die de f voorafging , dan
bleef de f behouden ; anders ging ze in v over. Het woord sivi
„zeef", als oorspronkelijke i-stam (of als consonantische os-stam, wat
niets ter zake doet) , was niet „wurzelbetont", het accent viel op
de laatste lettergreep , de v is dus voldoende verklaard. Daarentegen
gaat ons zeever, mhd. sei fer, ohd. seivar, seifar terug op een vorm
die „wurzelbetont" was : immers de f heeft hier stand gehouden,
anders toch zou de hd. vorm een b bevatten. 1 )
Ik heb opzettelijk een sterk ww. si fan , saif aangenomen om
duidelijk te maken hoe de klankovergang is op te vatten. Dit
`sterke verbum heeft evenwel geen sporen van zin bestaan nago.
1)

£en nl. v tusschen vocalen is dubbelzinnig en kan zoowel uit ogerm.
f als uit ogerm. v ontstaan zijn : alleen de vergelijking met het Gotisch,
het Hoogduitsch en soms ook het alleroudste Angelsaksisch kan ons leeren,
of we in een bepaald woord met een harde of met een zachte labiale spirans
te doen hebben : de overige germaansche talen geven in dezen geen licht,
omdat ze evenals het Nede*rlandsch inte rvocalische harde en zachte labiale
spiranten niet hebben uiteengehouden.
15*
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laten en we kunnen het thans veilig aan de . vergetelheid prijsgeven.
Natuurlijk vormt de taal geen substantieven van sterke . verba,
maar van wortels. Doch de ouderwetsche methode om van sterke
werkwoorden als van grondvormen uit te gaan, heeft dit voor, dat
de klankwisseling en de consonantenovergang zeer helder in de drie
of vier conjugatievormen uitkomen : men heeft de verbale uitgangen maar weg te denken en ziet de verschillende wortelvormen.
voor zich.
Uit het bovenstaande volgt , dat in het Germaansch hw (waaruit
h of eh), g, w, f, en v letters zijn , die onderling kunnen afwisselen : zulke stamvormen berusten dan altijd op een wortel, die
in onverschoven toestand een lew = p bevat , en wel zulk een kw
of p, die uit een Indogermaanschen enkelvoudigen diepen keelklank of
„velare" k ontstaan is. Zekere voorbeelden van voorgermaansche p's,
die uit indogermaansche k + w ontstaan zijn , komen niet voor;
toch zou men ze verwachten•, omdat een voorgermaansche kw,,
h o e o o k o n t s t a a n hetzij uit een indogerm. velare k hetzij uit
een indogerm. k -}- w , toch niets anders zijn kan dan k + w.
Men tracht dit bezwaar uit den weg te ruimen door verschil van
uitspraak aan te nemen en schrijft dan de eerste kw als q, de tweede
als kw. Indien zulk een verschil bestaan heeft , dan moet niet het
tweede element der q , maar het eerste onderscheiden geweest zijn
van de andere k die door w gevolgd werd. Doch de woorden met
een indogerm. k + w zoo weinig in getal , d*at het wel geen verwondering baren kan , dat er geen germaansche f en v , uit zulk
een klankcomplex ontstaan , zijn aangewezen. I n g e e n g e v a 1
is een germaansche f, die met h of ch afwisselt,
uit een germaansche hw ontstaan; hetzelfde geldt van
de g en v, w. De overgang in labialen is (mijns inziens)
ouder dan de klankverschuiving.
Eenige voorbeelden der afwisseling van germaansche gutturalen
en labialen doe ik hier volgen : nl. wreeg en wreef; hd. ofen , nl.
oven, got. auhns , oudnoordseh o f n en ogn (de laatste vorm- bewijst
dat Norreen's grondvorm wekwnos onjuist is : immers hiervan kan
nooit on. ogn, wel aun komen) ; nl. heuvel - en hd. hilgel; nl. duig
en hd. daube; ohd. hofar , mnl. hover en mhd. hoger, hoeker; friesch
fial en ags. hweól , ni. wiel 1 ). Een zeer schoon voorbeeld is ons
(b)lvven, got. leiban en mnl. tien, got. leihwan. Het zij me vergund
bij dit laatste punt even stil te staan. In het Oudgermaansch had
lihwan volkomen dezelfde vervoeging als sihwan : lihwan, laihw,
ligurn , liwan ; het Gotisch uniformeert den stam met hw, althans
1) De wisseling van ht en ft, die we in ohd. zoraht en zorft aantreffen,
heeft met deze klankontwikkeling niets gemeen : evenmin het omgekeerde
verschijnsel in ons graft en gracht ; evenmin diessak, diefsak uit diechsak

» dijzak" enz.
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dit is zoo goed als zeker, hoewel alleen het praeseno voorkomt
, laihw, laíhwum, laíhwan(s) ; evenzoo het Nieuwhoogduitsch :
leihen , lieh , liehen , ge liehen ; maar het Oudhoogduitsch nadert meer
tot het oorspronkelijke paradigma en heeft lihan, lêh, liwun, giliwan.
Het verbum is identisch met gr. leipo , lat. linquo „laten" ; „lee
nen" is dus eigenlijk „(tijdeljk) laten of afstaan" ; daarover zijn allen
het eens. In welke verhouding staat nu het germ. livan, laiv, livum,
livan tot lihwan ? Men loochent den samenhang , maar geeft geen
reden op : lfvan , heet het , mag niet verwant geacht worden met
gr. leipo , lat. linquo , maar komt van voorgerm. leip , dat oorspronkelijk „kleven" beteekent ; dit is geen redeneering , maar een
categorisch verbod , dat ons niet wijzer maakt. Ik behoor tot de
ouderwetsche lieden , die volstrekt geen reden weten te bedenken
om ons blijven en gr. leipo te scheiden; vooreerst blijkt uit het
oudpruische po- linka, po-lynku „hij blijft, zij blijven" en het litausche likti overblijven" en wat daarmede samenhangt, dat de slavische stam een gutturaal bevat en in beteekenis geheel met het germaansche woord overeenkomt ; het oudpruisische woord heeft ook
hetzelfde nasaalinfix als het latijn. Wat steekt er nu in blijven
om ter wille van een grieksch ligos , liparos „vet , glanzend" en
een skr. lip „smeren" den samenhang der germaansche en slavische"
woorden te loochenen , en aan een gekunstelde en gewrongen
woordverklaring de voorkeur te geven boven de , eenvoudige en
aan alle billijke eischen voldoende afleiding van voorheen ? In
de etymologie zijn modes ; wat oud is , verveelt en wordt voor een
tijd van de baan gedrongen , door nieuwe snufjes , die op den keper
bezien den toets niet kunnen doorstaan. Wie den samenhang tusschen gr. loipós overgebleven, overig" en got. laiba, „overblijfsel,
overschot" niet ziet , is willens en wetens blind : het passief van gr.
leipo achterblijven, overblijven" beteekent volmaakt hetzelfde als
het gotische passief a fli fnan : hoe verklaren de voorstanders van
„kleven" dezen gotischen lijdenden vorm ? moet dit soms heeten
„vastgesmeerd zijn" ? Maar we kunnen wel blijven vragen en weten
vooruit , dat er geen ander antwoord zal volgen dan misschien een
nieuwe categorische imperatief. We hebben dus alleen maar uiteen
te zetten , waarom het germaansche werkwoord in den praesensstam
een v , geen f bevat. Het komt me voor , dat deze v , die volgens
de wet van Verner alleen in het meervoud van het praeteritum en
het verleden deelwoord op hare plaats is, ook phonetisch juist kan
zijn in het praesens. Het praesens ? Welk praesens ? Er zijn twee
praesentia, die ik thans onderscheid als duratief en als aoritisch
praesens , zonder te willen beweren dat het woord duratief in alle
opzichten aanbeveling verdient : maar voorshands weet ik geen beteren term. In het duratieve praesens rustte de hoofdtoon op den
wortel 7 in het aoristische praesens was dit niet het geval: de wortel
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had den bijtoon en een eigenaardige contractie van den tweeklank
was daarvan het gevolg : de duratieve praesensstam was dus leip-,
de aoristische lip-, in verschoven vorm lei f- en liv ; in later tijd
ging • ook ei in i over en onderscheidden zich dus beide stammen
alleen in slotconsonant : lif-, liv-. We behoeven dus volstrekt niet
aan te nemen , dat de v in het praesens anorganisch- is : evenmin
behoeven we gotische praesentia als hneiwan als abnormaliteiten te
beschouwen ; alleen het praeteritum singulare is (behalve in het
Gotisch ?) onder den drang der overige vormen bezweken en heeft
zich naar deze gevoegd : de f in a fli fnan blijft alleen vreemd.
Van de doubletten seikw en seip , verschoven tot seihw en seif
met de bekende bijvormen , bestaan nog andere regelmatige afleidsels, die we ten • deele ook in onze taal terugvinden : zoo b.v. ziften
en zijl uit zijh-1 sluis"; daarvan wijken echter zeiken „wateren", dat
aan oudburgaarsch sici „urine" herinnert , en zijpen, zijpelen, mhd.
si fen , ags. sipan nevens sicerian in slotwortelconsonant af. Hoe
dit te verklaren ? Het eenvoudigste is zeker wel aan te nemen, dat
ze van een voorgermaanschen wortel komen met verzachte gutturaal , dus met Gw (deze kapitale G duidt hier de zachte explosief
aan die onze taal alleen in samenstellingen als bakboord , boekbinder enz. kent) in plaats van kw. Het grieksche eibo' uit sei Gwo^ en
dit uit sei k wó heeft een dergelijk lot gehad. We hebben dan maar
aan te nemen , dat de Gw verschillend behandeld is en in eenige
woorden tot k verschoven, . in andere in b omgeslagen en daarna
tot p verschoven is , alhoewel de oorzaak dezer splitsing niet is
aan te geven. Zooveel staat vast , dat er werkelijk germaansche
p's uit Gw zijn ontstaan : ons werpen . en oudbulg. vrugo' is identisch ; en wie twijfelt áan den samenhaag tusschen diep en duiken,
hd. kriechen en ons kruipen ? Juist daarom heb ik het gewaagd de
stelling uit te spreken , dat de germaansche f, die met h(w) wisselt,
niet uit een h(w) is ontstaan maar uit een voorgermaansche p, die zich
uit kw ontwikkelde gelijk in het Grieksch, Latijn en Keltisch plaats
had. Tegen den overgang van h(w) in f op zich zelf zou ik minder bezwaar hebben , maar de sprong van gw tot v lijkt mij geheel
onwaarschijnlijk en volgt toch noodzakelijk uit het aannemen van
een genesis van f uit h(w). Zooveel is zeker , dat de verklaring
van zijpen en zeiken uit wortels met verzachte velaren ons van de
taak ontheft om met de theorie der consonanten-geminatie van
Kluge te opereeren en een suffixale n aan te nemen , die in deze
woorden onbewijsbaar, althans onbewezen is. Over zinken hoop ik
eens later te handelen.
P. J. CosIJN.
Leiden , 13 Juni '87.
,
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Van bonwoo
V R. AA G.
Hoe verklaart men 't bez. vnw. zijn in „Gij geeft hun hunne spijze te
zijner tijd." (Ps. CXLV : 15) ? Op welk subject heeft 't hier. betrekking?
Bestaan er soortgelijke gevallen in 't Ned. ? De Duitsche bijbel •heeft ook
» zu seiner Zeit. Het Lat. „tempore suo" t. a. p. laat zich verklaren ; doch
't Holl. schijnt bloot op valsche analogie te berusten , vgl, bijv.: alles op
zijn tijd.
ANTWOORD.

Algemeen bekend is de regel : „'t Werkwoord , dat het gezegde
uitmaakt , komt in persoon en getal overeen met het onderwerp.
Op dien regel zijn eenige uitzonderingen. Zoo richt zich soms het
getal der werkwoorden niet naar den grammatischen vorm , maar
naar de beteekenis des onderwerps. Ter wille van de beteekenis.
schreef Tollens in den volgenden zin het werkw. in 't enkelvoud:
„Liefde en trouw en huwlijksmin had eens dien kerker tot haar
tempel". De drie onderwerpen liefde, trouw en huwlijksmin toch,
werden als vereenigd , als samenhoorende gedacht. Daarentegen bij
Van Lennep : „Ongelukkig hadden noch hij noch de staat groot
voordeel van deze onderneming." Is het onderwerp een verzameloord , gevolgd door een substantief in 't meervoud , dan kan het,
werkw. zoowel in 't enkelv. als in 't meerv. voorkomen : In den
rand van den spiegel staken Bene menigte visitekaartjes." „Een
troep soldaten werd onverwachts door een onzichtbaren vijand beschoten." Sterk sprekende voorbeelden vindt men in den bijbel:
„Israel heeft gesondight, ende hebben oock mijn verbont, 't welck
ick haer geboden hadde , overtreden." (Josna , VII , 11). In nieuwere bijbels leest men : . . . . „en zij hebben." Evenzoo .Daniel XI,
32 : ,Ende die godtlooselij ck handelen teghen het verbont , sal hij
doen huychelen door vleyingen ; maer het vo lc k die haren Godt
kennen , sullen sy grijpen , ende sullen het doen." En bij Göthe:
„Das ist ein allgemeiner Brauch , ein Jud und Kónig kann es auch."
Genoeg om te doen zien , dat men bij het beantwoorden der vraag:
„waarom hier een enkel- of meervoud ?" even goed op de beteekenis
als op den vorm heeft te letten. In de uitdrukking „Gij geeft
hun hunne spijze te zijner tijd", slaat zijn dus op ieder van hen
in 't bijzonder.. In den Statenbijbel staat bij „t'sijner tot" een aanteekening , die deze meeping volkomen bevestigt ; nl.: „Of elk te
zijner tod. And. ter hunner tijd , d. is ster bekwamer tijd."
Nog een opmerking ten slotte. Het bezittelijk voornw. Mn is in
sommige uitdrukkingen , vooral in de volkstaal , stereotiep geworden;
en daarin mag de reden wel liggen , dat ook in nieuwere bijbeluitgaven het besproken te zijner niet in te hunner of elk te zijner is
veranderd. Vgl. „Zij kunnen nu op zijn best in vijf jaren officier
;

,
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zijn." „Als zij op z'n mooist gekleed zijn , kijkt ieder hen na."
„Gij zijt op z'n minst een uur eerder vertrokken.

P. P. P.
VRAAG.
In de Ned. Letterk. Voorn. schrijvers der 4 laatste eeuwen , door De
Groot, Leopold en Rijkens, 4e dr. staat op p. 78 in de tweede van Camphuysen aangehaalde strofe : » men bandenz' uit , men bandenz' in." Laat
zich die ingelaschte n voor z' (ze) verklaren ?
ANTWOORD.

Sedert de 15e eeuw komen van het zwakke imperfectum in den
1en en Sen persoon enkelvoud ook vormen op- en voor. Voorb.
uit de 15e eeuw : „si en wies noch en droechden die voeten niet,
mer si sach ende hoerden wat".... (Passieboek , blz. 22) ; 16e eeuw:
„Och hadden ick stil gezweghen , dat waere ons leer gezondt"
(Geusen-Liedekens, no. LXXVII). Enz. enz. In de 17e eeuw zijnde
bewijsplaatsen, vooral bij dichters , * die zich van de volkstaal bedienen,
zooals Bredero , ontelbaar : „hij dooden", ,, ick hoorden" „hij leefden"
enz. Prof. Van Helten heeft getracht , dit verschijnsel te verklaren
uit een -n , die in den vragenden vorm , ter vermijding van een
hiatus , achter de toonlooze -e en vóór ik of -i (= hij) werd geplaatst. Dus : „leefde-n-ik", „hoorde-n-i" enz. Bij omzetting in de
bevestigende woordorde zou die -n zijn gebleven : ik leefden, hij
hoorden. Andere verklaringen zijn , naar wij meenen , nog niet gegeven. (Verg. Vondel's Taal , I , blz. 47 en -168).
P. P. P.
VRAAG.
Op p. 82 (van De Gr. L. en R., Nederl. Letterk.), 3e str.,Christelijk
gevecht" staat ,,'t Is om een de hoogste wellust." Hoe verklaart men dat
een in dien regel ?
ANTWOORD.

De moeilijkheid schuilt niet in een , maar in den naamval • en
't getal der volgende woorden. „Een de hoogste wellust" beteekent
„een der grootste wellusten". In plaats van den partitieven genitief, dien wij thans in dergelijke constructies moeten aanwenden,
gebruikt het Middelnederlandsch een anderen naamval. B.v. in het
lied Van den ouden Hillebrant : „Tis een die quaetste man die oeyt
op deser werelt van moeder lijf ghewan". Bij Ruusbroec (2, 216)
„Een de edelste voghel die vliecht" In den Parthenopeus (5579)
„Enen den moeysten zaerc". Ook in de 16e eeuw was deze constructie niet ongewoon. Om haar voor een deel te verklaren , vergelijke men deze beide zinnen : Hij bezocht drie eilanden (acces.)
van dezen archipel" en hij bezocht drie der eilanden (part. genitief)
van dezen archipel". Men vindt ook in 't Middelned.: „Mit tween
den sconsten vrouwen" ; drie de groetste donderbussen ," „achte
die stareste ridders" enz. waaruit blijkt , dat in zinnen als „een de
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hoogste wellust" het substantief in 't enkelv. staat wegens het voorafgaande een. Het blijft echter de vraag , of men het enkelv. subst.

toch (in beteekenis) als een meervoud heeft op te vatten , of dat
een zin als „een die quaetste man" oorspr. zou moeten beteekenen
„een man , die quaetste". Prof. Verdam zegt in zijn Woordenboek
(II , 526) van uitdrukkingen als de bedoelde : „Deze constructie is
thans vervangen door het gebruik van een partitieven genitief".
P. P. P.
VRAAG.
Pag. 185 (De Gr. L. en R.) in Van Heemskerk's stuk ,,Een bevallige
Herderin" staat reg. 20 van de 2e paragr. (?) „het masker met een spelde
aen de tuyten vastgespelt." Wat is hier de juiste beteek. van masker?
ANTWOORD.

Masker beteekent hier 't zelfde , wat wij er nu nog onder verstaan : een (hier waarschijnlijk zijden of satijnen) mombakkes of
mom-aanzicht.
De maskers werden het eerst in 't oude Griekenland gebruikt bij
feestelijke optochten en processies. Daarna ook op het tooneel. Uit
Griekenland kwam het masker naar Rome ; in de middeleeuwen
werd het in Italië nog op sommige tooneelen gebezigd. Sedert de
14e eeuw droegen voorname Italiaansche vrouwen maskers om het
gezicht tegen de zon te beschermen. In andere landen werd die
gewoonte gevolgd. In de 17e eeuw werd van zulke maskers nog
druk gebruik gemaakt , maar in de 18e begonnen zij te verdwijnen
om voor blanketsel , poeder , zalf , mouches enz. plaats te maken.
P. P. P.
VRAAG.
Op p. 165 , van Staring's Gedichten, in „De Noordsche Goden ..." komt
de regel voor : „met bonken, trots de klip waarop Czaar Peter staat, vervordert hij zijn arbeid vroeg en laat." Waarop doelt hier de dichter?
ANTWOORD.

In 1782 , honderd jaren na de troonsbestijging van Peter den
Grooten , werd op het Admiraliteitsplein te Petersburg een gedenkteeken onthuld , Peter voorstellende die te paard een granietrots
opspringt. Die rots wordt bedoeld. De ontwerper van het kolossale beeld was de Zwitsersche beeldhouwer Falconet , die van 1766
—1778 aan het Russische hof vertoefde.
P. P. P.
VRAAG.
Op p. 174 van Stariiig's Gedichten , in ,,Jaromir te Lochem" staat En
onzen driesten muzenzoon een kool te bakken" (= stoven). Vanwaar de
uitdrukking ,,Iemand een kool stoven ? Staat ze in verband met 't door
Dr. J. te Winkel in zijne Grammatische Figuren verklaarde „Oomkool" ?
ANTWOORD.

Op de laatste vraag luidt het antwoord neen.
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Kool heeft zoowel in 't Nederl. als in 't Hoogduitsch ook de beteekenis : gekheid , dwaasheid , grap. Bij Van Dale (Woordenb.,
3e dr. 734b) : ,,fig. ijdelheid; het is allemaal kool ; .... kool verkoopen , zotte vertellingen doen ; iemand kool verkoopen , hem knollen voor citroenen verkoopen ; hij zegt liet maar om de kool, voor
de grap." In Sanders' Handwörterbuch der deutschen Sprache:

„langweiliges , dummes Geschwittz , Unsinn , dazu : kohlen , kohl
vorbringen." Dat de beteekenis : onzin , dwaasheid , zotheid kon
overgaan in die van poets , grap ligt voor de hand. Iemand een
kool stoven of bakken is dus een aardigheid met iemand uithalen,
vooral wanneer er eenige voorbereiding noodig is geweest.. De
„kool" is toch niet dadelijk gereed , maar moet eerst „gestoofd"
worden eer zij wordt opgedischt.
Om welke reden men aan 't woord kool de bet. dwaasheid ging
hechten , is onbekend. De, mogelijkheid bestaat natuurlijk, dat kool
„malligheid" en kool „groente" etymologisch geheel verschillende
woorden zijn. P. P. P.
VRAAG.
Op pag. 182 van Staring's Gedichten („Jaromir Gewroken") - wordt gesproken van Sieur Tenterkwaad. Wat beteekent dit tenter ? Is dit 't
Fransche ww. tenter ._. verleiden enz. ? Is dit woord gewestelijk of slechts
door den dichter voor de gelegenheid gemaakt?
ANTWOORD.

In vs. 1532 van Bredero's Angeniet worden Cupido de volgende
woorden toegevoegd : „0 teuter quaatje stout wat durfdy niet beginnen." Dr. Kollewijn teekent in de nieuwe uitgave van Bredero's werken daarbij aan : „ teuter quaat — oproermaker, opruier.
Een vroeger meermalen voorkomende benaming voor het minnegodje, bij Staring in Jarornir Gewroken , als naam van den duivel
„Tenterkwaad" herboren (in verband met tenteeren) . Naast teu terquaat komt ook voor toterquaat; waarschijnlijk is het af te leiden
van toteren, „toeteren , op de trompet blazen" en quaat. Een toterkwaad is dan hij , die kwaad uitbazuint en daardoor opruit."
P. P. P.
VRAAG.
Op pag. 206 van Staring's Gedichten („De Verloofden") wordt gesproken van een Pythagorisch personeel (zijnde 5 -f- 1= 6 personen). Waarom heeten die een Pythagorisch personeel?
ANTWOORD.

Het adjectief „Pythagorisch" zal hier wel niet op een bepaald
getal doelen. Het getal 4 en het getal 10 golden bij de Pythagoreërs voor bijzonder heilig : 5 of 6 echter niet. Pythagoreische getallen waren reeksen van drie getallen , wanneer de som der quadraten van de beide eerste gelijk was aan het quadraat van het
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Ger a,i Bimen,
De Heer Mr. C. Bake heeft in Afl. 5 van den gen jaarg. van
N. en Z. o a. de woorden nachtelijk in de beteekenis van bij nacht,
van den nacht; verkapt in die van heimelijk en nevenschikking
als, germanismen afgekeurd. Daarop heb ik 't een en ander ter
verdediging dier woorden in 't midden gebracht, dat in de tweede
afl. van den thans loopenden jaarg. is opgenomen , tegelijk met het
antwoord van den Heer B. Dit laatste komt mij zoo weinig afdoende voor , dat ik niet kan nalaten er op terug te komen.
Vooraf wensch ik te doen opmerken , dat niet de vraag , of de
genoemde woorden aan 't Duitsch ontleend zijn , het punt van verschil uitmaakt , maar alleen de kwestie, of ons taaleigen al of niet
veroorlooft, ze in de bedoelde beteekenissen te gebruiken. Het
overnemen van woorden uit de eene taal in de andere immers is een
zoo algemeen en verklaarbaar verschijnsel , dat niemand een woord
op dien grond alleen zal afkeuren. Wel is waar moeten wij met
germanismen meer dan met andere -ismen op onze hoede wezen,
maar toch kan de Duitsche oorsprong van een woord alleen geen
reden zijn om het onvoorwaardelijk af te wijzen.
De uitgang lijk heeft wel oorspronkelijk aan adjectieven de beteekenis gegeven van de gedaante, het voorkomen hebbende van,
maar in den loop der eeuwen is het gevoel daarvoor zoo verzwakt,
dat vele adj. met dit achtervoegsel niets anders beteekenen, dan dat
men het begrip , dat de stam van zulk een bnw. aanduidt, met de
zelfstandigheid , die er door bepaald wordt , op eene of andere wijze
verbonden acht (De Groot , Spraakl. 187). Dat komt , volgens De
Groot, doordat men vele bijwoorden met dit achtervoegsel als adject.
is gaan gebruiken. Daardoor kunnen ze , evenals de meeste bijwoorden , veelal omschreven worden door een znw. met een voorzetsel, Gelijk hier beteekent op deze plaats , vandaag -- op dezen
dag, zoo — op die wijze, snel -- met spoed, beduidt middellik —
door middel van, adellijk — van adel, — smartelijk --- met smart,
feitelijk -- metterdaad, tijdlik — gedurende een tijd; waarom dus
ook niet nachtelijk — gedurende den nacht ? En wanneer koninklijk de twee beteekenissen van een koning en gelijk van een koning
heeft, waarom dan ook niet nachtelijk die van van den nacht (het
nachtelijk uur) , zoowel als gelijk in den nacht, waarmede Prof.
De Vries vrede heeft ? De uitdrukking nachtelijk uur kan men
ook vergelijken met Meische morgenstond , Maartsche sneeuw,
waarbij de even kleurlooze uitgang sch denzelfden dienst doet als
hier -lijk.

De Duitsche taal is, gelijk de heer B. opmerkt, rijk aan adjectieven, afgeleid van bijw. van tijd en plaats. Behalve ndchtlich
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heeft zij ook woorden als hiesig, dortig, jetzig, gestrig, abermalig,
ja zelfs links- en rechts-rheinisch. Wij behoeven op deze neiging
om de taal te verfraaien , door verbuigbare woorden in de plaats
van onverbuigbare te stellen, niet met minachting neer te zien, gelijk
de Heer B. doet , maar hebben integendeel reden om den Duitschers
het gemak , waarmede zij de taal tot hunnen dienst dwingen , te
benijden.
Ten slotte wijs ik den Heer B. er op , dat de door hem aangehaalde autoriteiten , in plaats van zijne voorstelling te bevestigen ,
juist de mijne ondersteunen. Terwijl toch Prof. de Vries het woord
nachtelijk in de • gewraakte beteekenissen afkeurt, omdat het als
adverb niet bestaat , wijst Prof. Verdam er op , dat het Mnl. een
bijwoord nachtelijc = bij nacht, kent." Zoo het dus den heer B.
of mij gelukt , voor het laatste de noodige bewijsplaatsen te vinden,
dan is daarmede de kwestie opgelost en behoeft niemand zich meer
geweld aan te doen om een woord te vermijden, dat in eene werkekelijke behoefte voorziet en dan ook algemeen ingang heeft gevonden , zij het ook voornamelijk in de schrijftaal.
Aan het woord verkapt zal ik niet veel woorden meer verspillen.
De gevallen, waarin men het, om de geringe afwijking in beteekenis van vermomd , zou willen gebruiken , zijn slechts zeldzaam en
bovendien kan men het dan gemakkelijk door heimelijk vervangen.
Over nevenschikking echter wensch ik nog een woordje te wisselen.
Het Woordenboek kent slechts bischikking, maar onze beste spraakkunsten , als die van De Groot , Cosijn , Terwey, hebben alle nevenschikking. Wat kan die heeren bewogen hebben hunne benaming
in weerwil van het Wdb. te handhaven ? Het antwoord is-, dunkt
mij , eenvoudig. Wanneer bij het voorvoegsel van een zelfst. nw.
vormt, dan geeft het daaraan meestal de beteekenis van eene minderheid in rang , verg. bijzaak , bij blad , bijgebouw , bijplaneet , bijschrift bijbedoeling. Zoo is het volkomen in den haak , dat men
onder bizin een ondergeschikten zin verstaat. Gebruikt men nu
het woord bijschikking op de wijze, zooals Prof. De Vries verlangt,
dan komt men in het geval , dat een bijgeschikte zin de tegenstelling tot een bijzin vormt , en verzwaart zoodoende voor beginners noodeloos de toch reeds moeilijke zinsontleding. In 't Duitsch
bestaat reeds dezelfde moeilijkheid : daar is ein nebengeordneter Satz
de tegenstelling tot Nebensatz hetgeen volstrekt geen navolging
verdient.
Ook op de vorming van 't woord is m. i. geene aanmerking te
maken. Nevens is door middel van de bijwoordelijke s uit neven
ontstaan en dit weder uit en (= aan , in) even. Hoe dikwijls gebeurt het nu niet , dat een woord en eene samenstelling een later
verouderden vorm heeft behouden ! Men denke slechts aan averechts,

waarin ave het verminkte woord aven , avan is , dat zich later in
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af en van heeft gesplitst; zoo vindt men in ietwat en niemendal nog
de oudere vormen van iets en niets. Zou men nu deze woorden
buiten gebruik moeten stellen , omdat onze taal geene woorden ave
en iet kent ? En zoo nevenschikking af te keuren is , omdat het
ook eene schikking van neven kan beteekenen (eene aardigheid, die
aan Bilderdijks hemelling _ hemelstokvisch ! doet denken) , waar
blijven dan al onze homoniemen. Zou men dan het woord beer
niet meer voor muurstut mogen bezigen , omdat een beer een verscheurend dier is , of niet meer van een kist met dubbelen boom
mogen spreken , omdat een boom eene plant is?
Mij dunkt , wanneer er tegen nachtelijk en nevenschikking geen
grootere bezwaren bestaan , dan die door den Heer B. zijn opgegeven , dan kunnen we gerust voort gaan, die woorden te gebruiken.
C.J.V.

ahtoU -

ahtoU -

De heer C. J. V. kan mij niet toegeven , dat nachtelijk in den
zin van bij nacht verwerpelijk is. Ik erken , dat de uitgang lijk
in vele samenstellingen zijn oorspronkelijke beteekenis verloren heeft.
Tegen den stroom oproeien , kan men niet. Koninklijke besluiten
kan men , niet voortaan besluiten des konings gaan noemen. Het
gebruik heeft zijn rechten. Maar men ga niet te ver. Onlangs,
zag ik een roman , getiteld „een Koninklijke misdaad". Mij dunkt,
dat moest een Koningsmisdaad of eens Konings misdaad zijn ; . als
ik de bedoeling althans wel begrijp. Men spreekt ook niet van een
koninklijke moord , maar van een koningsmoord, evenals van kindermoord en niet van kinderlijke moord. De grens is niet altijd
gemakkelijk te bepalen , ik erken het gaarne. Maar als men niet
van nachtelijke rust, nachtelijk verblijf spreekt , wanneer* men
nachtrust , nachtverblijf bedoelt , waarom dan van nachtel jke afzondering van gevangenen , nachtelijk rumoer , enz. gesproken?
Het is waar , dat de uitgang sch in vele gevallen denzelfden dienst
doet als lik; maar zijn dan in den zomer alle dagen zomersche
dagen ; kan het ook niet nog in Mei echt Maartsch weer zijn?
Van de adjectieven wordt vaak misbruik gemaakt ; men werke dat
misbruik toch niet in de hand. Onze nieuwsbladen spreken van
Engelsche brieven, en bedoelen brieven uit Engeland , in het Hollandsch geschreven. BUSKEN HUET schrijft (Land van Rembrandt,
I , 539). „Het ontbreken der Italiaansche navolging bij Lucas van
Leiden en bij Cornelis Engelbrechtsen .... is eene bijzonderheid
welke in de algemeenheid hunner werken verdwijnt." Tegen derge.
lijke uitspattingen komt ons taalgevoel in opstand.
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Nevenschikking. Ik erken , dat dit woord het in duidelijkheid
wint van bijschikking , juist omdat nevens een gelijkheid in rang
uitdrukt. Doch tegen den vorm heb ik ernstig bezwaar. Ware het
een oud woord herkomstig uit den tijd , toen neven nog gebezigd
werd , ik zoude 'het op één lijn stellen met averechts en ietwat en
het niet verwerpelijk achten ; doch dat is (naar ik meen) geenszins
het geval. Gaat het nu wel aan verouderde vormen te bezigen tot
het maken van nieuwe woorden ? Als men bischikking verwerpt,
ware het , dunkt mij , beter te schrijven nevensschikking en nevens
geschikt , al - is nevens ook niet gewoon om samenstellingen te
vormen. Zou men echter gecoördineerde zinnen niet samengeschikte
zinnen kunnen noemen?
Mijnerzijds sluit ik hiermede het debat.
MR. C. BAKS.
,

Eno tuo Eno tuo

aL 1)

Hij die eenigszins met het volk heeft omgegaan , zal 'het verschil
hebben opgemerkt , dat bestaat tusschen den woordenschat der verlichtere standen en de taal van den genieenen man. Ik bedoel
hier meer in 't bijzonder den plattelandbewoner , bij wiep de taal
zuiverder bleef dan over 't algemeen in de steden , zonder zelfs de
lagere klassen , die alleen hun moederdialekt kennen, uit te zonderen.
Op den buiten schittert de taal door een grooten kleurenrijkdom,
terwijl bij den meerontwikkelde , als 't ware door de vreemde bet*
schaving , die hem met de nieuwe kennissenwordt toegevoerd,
afbreuk gedaan werd aan de echtheid en den omvang van den
natuurlijken woordenschat. Daarom , wie aan de volheid zijner
moedertaal wil putten , wie zijn eigen copia verborum wil verrijken,
luistere naar het volk. Het boek van den heer Joos , dat tot doel
heeft , schatten uit de volkstaal" aan de menigte weer te geven,
weze dus vooreerst met een hartelijk welkom ontvangen!
De zaak is wel waard , dat wij haar van naderbij beschouwen.
Deze ,;schatten" vloeien immers uit het hart van die klassen, welke
meer dan andere als „spraakmakende gemeente" gelden moeten.
De kleurenrijkdom , waardoor zich de spraak des volks onderscheidt , ligt in haar sterk concreet karakter. Het volk , dat in een
andere wereld leeft dan de meer ontwikkelde stand , kent geen afgetrokken begrippen : deze verstaat het niet en bant het onverbiddelijk
uit zijn taal. Het verlevendigt zijn spreken zooveel mogelijk , 't zij
1 ) Am. Joos. — Schatten uit de Volkstaal. £enige duizenden volksspreuken gerangschikt en verklaard. Gent , S. Leliaert, A. Siffer en Cie,
1887..-- 215 pp.
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door herhalingen , 't zij door synonymische bijstellingen , door vergelijkingen , door figuren of eindelijk door spreekwoorden. Tot al
deze wendingen neemt de gemeene man met voorliefde zijn toevlucht.
Het is wel onnoodig er op te drukken hoe zeer ze hem gemeenzaam zijn : snijdend als een mes, rood als bloed, voor den absoluten
superlatief ; op een weer zitten , in plaats van : in verlegenheid zijn;
taal noch teeken geven, in plaats ' van : niets van zich laten hooren;
zonder vaar of vrees , voor : onbevreesd ; hij is dood en begraven,
voor het eenvoudige : hij is dood; wie zijn neus schendt , schendt
zijn aangezicht , voor : zeg geen kwaad van iemand die u van nabij
aangaat, alle spreekwijzen welke de menigte steeds in den mond heeft,
daar waar wij , die nochtans gaarne gelooven dat wij onze taal beter
kennen , een. minder plastische uitdrukking zouden bezigen.
De groote liefde die het volk voor spreuken en zegswijzen koestert,
heeft in de letterkunde typen geschapen , welke zich steeds , door
hun humor en gemoedelijkheid , onmiddellijk de gunst van den
lezer verwierven. Ik heb Kobe uit Conscience's Baas Gansendonck
en Bouke uit Van Lennep's Pleegzoon genoemd.
Vele dezer wendingen , ook wel staande uitdrukkingen genoemd , zijn zeer oud , ja , moeten , evenals de naïeve letterkunde (sprookjes , sagen , raadsels en kinderrijmpjes), welke in de
overlevering haar leven put, als een voorouderlijk erfdeel beschouwd
worden. Zij vormen een rubriek , welke men, samen met de volksetymologie , de „folklore der taal" mocht heeten. Juist de levendigheid , welke de rede daardoor verkrijgt , is een der kenmerken der
volksletterkunde , waar zij overigens steeds in groot getal voorkomen.
Men herinnere zich de prachtige voorstelling, vol beweging, in Grimm's
kindervertelsels. Zooals bekend is , heeft Grimm dien stijl niet
geschapen : hij keek het volk zijn meest gelief koosde wendingen
af , werkte ze met goeden smaak in zijn eenvoudige stof in , en
schiep zoo een in zijn soort eenig kunstwerk , dat te recht als een
meesterstuk van verhalenden stijl geldt.
De wijzen , tot welke het volk zijn toevlucht neemt om zijn
taal te verlevendigen , zijn talrijk en men zal al het aantrekkelijke
begrijpen , dat met de studie dezer middelen verbonden is. Ik ben
van gevoelen , dat de uitdrukkingen niet de eene na de andere , zonder
inniger verband dan een alphabetische volgorde , als parelen aan een
draad mogen aaneengeregen worden. Zal deze studie al de belangstelling wekken , welke men het recht heeft inderdaad van haar te
verwachten , zoo moet zij psychologisch zijn : zij dient de wetten
op te sporen , welke tot de schepping der linguistische feiten aanleiding gaven. Men zoeke dus de oorzaak , die aan ieder feit het
leven schonk en waardoor het zich in den geest der menigte prentte.
Deze tot versteeningen geworden uitdrukkingen laten zich ge.
makkelijk in twee groote vakken indeelen : zij treffen óf door den
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vorm bf door de gedachte. Met de schikking van den heer Joos
heb ik dan ook geen vrede : in de eerste plaats handelt hij over

de vergelijkingen ; in de tweede , over de gepaarde woorden of
wederwoorden (a. staframen ; b. eindrijmen ; e. halve rijmen ; d.
rijmlooze wederwoorden) ; in de derde , over de beeldspraak ; in de
vierde , over de spreekwoorden.
Tot de eerste afdeeling (de uitdrukkingen , welke door den vorm
treffen) behoort alleen zijn tweede hoofdstuk , en daar deze wendingen een groot taalhistorisch gewicht hebben en zelden ter spraak
komen , willen wij er een oogenblik stil bij houden. Dit gedeelte
is ook het nieuwste , dat door het onderhavige boek geleverd werd.
De uitdrukking is : a) allitereerend, b.v. met man en muis; b) assoneerend, b.v. heer en meester ; c) rijmend , b.v. slecht en recht , huis
noch kluis ; d) rijmloos , b.v. hals over kop.
De alliteratie en assonantie behooren tot de gedenkwaardigste en
schoonste rijkdommen onzer taal.
De oudste gedenkstukken der Germaansche talen bezitten het
eindrijm nog niet , wel de alliteratie of s ta f r m. Zij berust op den gelijken klank der aanvangletters van de geklemtoonde lettergrepen of
staven , op zulke wijze in het vers verbonden , dat meest op het
eerste halfvers een , op het tweede twee staven vallen. (z. Jonckbloet , Gesch. d. Ned. Lett. I 3 p. 29.)
De staande uitdrukkingen , die ons door alliteratie zijn overgebleven, zijn nog talrijk en bij het volk zeer geliefd. Nog zeggen
wij : aan iets paal en perk stellen; met man en muis vergaan;
blutsen en builen ; blauw en bont (bij Joos verkeerdelijk blond) slaan;
door dik en dun; vuur en vlam spuwen, enz. -- Zij laten zich wel
in klassen indeelen.
Voor den vorm is de alliteratie a) vokalisch, waarbij de vokalen
onderling alle allitereerend zijn; b.v. op en af; in en uit; of b) konsonantisch ; b.v. lui en loom. Zij bestaat niettegenstaande de voorvoegsels ; b.v. vergeven en vergeten ; zelfs in uitdrukkingen als : jaar
in jaar uit , berg op en berg af , mag , meen ik , nog alliteratie
gevonden worden.
Volgens de beteekenis kan men de allitereerende uitdrukkingen
op de volgende wijze rangschikken:
a) De meeste bestaan uit twee gelijksoortige begrippen , aan elkan.
der verbonden door nevenschikkende voegwoorden , meestal door en;
b.v. vrij en vrank; tusschen pot en pint; lui en loom ; zonder vaar
of vrees.
b) In vele drukken de saamgevoegde woorden verschillende begrippen uit, welke meestal tegenover elkander gesteld zijn, doch
ook wel door het nevenschikkend en verbonden zijn ; b.v. laden en
lossen ; taal noch teeken geven; boer en burger.
c) Elkander uitsluitende begrippen worden verbonden door de
.
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disjunctieve voegwoorden of, noch , soms ook door en; b.v. op en
af; in en - uit ; buigen of breken ; buigen of bersten.
Tot de rubriek der gelijksoortige begrippen moeten de uitdrukkingen gebracht worden , waarin de nevens elkander geplaatste woorden in een onderling verband staan van deel tot geheel. Hun ontstaan is licht te verklaren : door de opsomming der deelen wordt
het begrip van het geheel klaar uitgedrukt; voor het minder ontwikkelde verstand is de weg , die langs de voorbeelden leidt , de
kortste en krachtigste.
Deze uitdrukkingen hebben betrekking a) tot de lichaamsd eelen ,
b.v. tusschen vel en vleesch ; met huid en haar ; b) tot natuurvoorwerpen welke vaak saambehooren , b.v. bladeren en bloemen;
distels en doornen ; c) of tot saambehoorende gereedschappen , b.v.
met trom en trompet ; d) of tot elkander volledigende begrippen,
b.v. kalf en koe ; man en muis ; weduwen en weezen ; stok en
steen ; lucht en licht ; groen en geel ; geld en goed.
Al deze rubrieken zijn in dit boek vertegenwoordigd , hoewel
zonder de orde die ik er in wenschte aan te treffen. Het hoofdstuk
der alliteratie is daarmede echter nog niet afgemaakt ; want ook in
de attributief gebiuikte adjectieven gevolgd door een substantief
wordt alliteratie gevonden , alsmede in spreekwoordelijke uitdrukkingen en samenstellingen. Van deze laat ik eenige voorbeelden volgen , daar zij geheel bij Joos ontbreken :
1. het groene gras ; (zoo groen als gras) ; goede God ; groote God;
heelshuids ; lichter laai ; roode rozen ; wijde wereld ; domme duivel;
in volle vaart ; op vrije voeten; vuile visch ; ook in : heer in huis,
aan het been binden ; stijf als een bezemstok , enz.
2. blaffende honden bijten niet.
3. goudgeel , grasgroen , heethonger , kroeskop , nagelnieuw , stokstijf, regelrecht, vogelvr; alsook in vele samengestelde onomatopeeën,
zooals : bimbam , boe noch ba , kisten en kasten , klinkklang , klitsklets , mik mak , plits plets , kribbelen en krabbelen , pif poef paf,
kwikken en kwakken , ziege zage , zing zang ; eindelijk in vele
kinderrijmpjes , vaak spreekoefeningen genoemd , waarin de moeielijkheid bestaat in de wederkeer van steeds denzelfden medeklinker,
b.v.: Mulder maal mijn meel , mijn moeder moet morgen mik
maken , enz. ' )
Een ander onderling verband dan het hooger aangewezene schijnt
tusschen deze saamgevoegde of gepaarde woorden niet te bestaan.
Uitdrukkingen gevormd door herhaling van hetzelfde woord , moeten
hieruit geweerd worden ; alliteratie komt in deze niet voor. De
') Voor meer zie .Die 41itteratton im Munde des deutschen Yolkes von
Th. Heinze (Wissenschaftliche Beilage zu den Schulnachrichten des Gymgasiums zu Anklam. 1882,) Een vlijtige arbeid,
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volgende heb ik gemerkt : half en half ; door en door ; straat op,
straat neer.
Deze klas van uitdrukkingen wenschte ik dus , als de oudste , in
de eerste plaats behandeld te zien ; de assoneerende en rij mende in
de tweede.
Door assonantie verstaat men de minder volkomen overeenkomst
van klank , waarin wel klemtoon en vokalen , maar niet de eindmedeklinkers gelijk zijn ; b.v.: leven , velen ; loop , koor ; tasten
verpanden.
Om een rijm te vormen wordt overeenstemming vereischt van
den slotklank der sluitwoorden van twee of meer versregels , en
wel zoo , dat bij het zoogenaamde staand of mannelijk rijm èn
slotkonsonant èn klemtoon dezelfde zijn , terwijl voor het slepend
of vrouwelijk rijm daarbij nog een gel kluidende toonlooze staart
komt ; b.v. : bej aard , vervaard ; beleven , vergeven. Verzoend vormt
geen rijm met beloert.
Het rijm is betrekkelijk jong ; in de 9e eeuw ging het uit de
kerkelijke poëzie in de Oud-duitsche gedichten over , in welke het
allengs de alliteratie verdrong. Nog langen tijd evenwel vergenoegde
zich onze poëzie met het assoneerende rijm. In de volksliederen
komen beide voor ; het volk heeft met een assoneerend rijm volkomen vrede , niet alleen bij ons , doch ook in de Duitsche en
Fransche volksliederen.
In de volkstaal schijnen de bewaard gebleven assoneerende uitdrukkingen niet zoo talrijk te zijn : dag en nacht ; gewonnen en
geboren ; heer en meester ; lachen en klappen ; met voren en p00ten , enz.
Joos heet ze halve rijmen. Tot deze behooren alleen degene,
welke beantwoorden aan de voorwaarden , hooger aan de assonantie
gesteld. Uitdrukkingen als : van oost naar west ; niets te eten of
te bij tén , en nog andere , waarin alleen de medeklinker overeenstemt , behooren tot de rmlooze gepaarde uitdrukkingen.
De rijmende zijn in grooter menigte voorhanden. Het volk houdt
van rijm , en niet zelden bevatten zijn spreuken en spreekwoorden
een rijm ; de uitdrukking treft door haren klank , en deze omstandigheid heeft meegewerkt om de onderscheidene deelen van menige
zegswijze onafscheidbaar te maken , b.v.: huis noch kluis; van God
noch zijn gebod weten ; goed en bloed ; met raad en daad.
Rijmlooze gepaarde woorden trekken de aandacht tot zich alleen
door de versterking , welke door het herhaalde uitdrukken van het
begrip verkregen wordt ; meestal bestaan ze uit twee synoniemen,
het laatste gewoonlijk met enger beteekenis dan het eerste ; b.v.:
eerst en vooral ; dood en begraven ; bidden en smeeken ; bloed
noch merg.
Soms ook drukken de samengevoegde woorden tegenovergestelde
16*
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begrippen uit ; b.v.: groen en rijp ; groot en klein ; over berg en
dal ; kop noch staart ; op en neer ; nu en dan.
De volgende staan verkeerdelijk bij Joos in deze afdeeling:
zang en dans ; oogen en oorera ; strikskens en lintjes (alle assonanties); laden en lossen (alliteratie).
Andere behooren niet tot de onveranderlijke uitdrukkingen , maar
zijn enkel toevallig nevens elkander geraakt ; b.v.: een zwart en vuil
wijf ; razend en dol ; laf en zoel weder , enz.
Over 't algemeen moesten de opgeteekende uitdrukkingen getoetst
worden aan de maat , waarin ze bij het volk geliefd zijn , onder
het opzicht harer populariteit en van haar stereotiep karakter.
Wat niet tot de volkstaal behoort en niet altijd onder een vasten
vorm gebruikt wordt , moest in een verzameling van » schatten uit
de volkstaal" ter zijde gelaten worden.
Dezelfde maatstaf moet gebezigd worden voor de uitdrukkingen,
welke berusten op een , 't z j aangeduide , 't zij in den geest gemaakte vergelijking ; b.v.: arm als Job ; achteruitgaan gelijk de
zeeldraaiers ; door de mand vallen (mislukken) ; in de kleine uurkens (na middernacht).
In beide rubrieken heeft de heer Joos veel goeds gevonden,
alphabetisch gerangschikt volgens de beteekenis. Enkele vergelijkingen
mogen als populair in twijfel getrokken worden. De volgende zijn
zonderling en hun bestaan diende bewezen : blinken gelijk een hesp;
blozen gelijk bloed (sop ?) van rapen ; klappen gelijk een gescheurde
(geborsten ?) kloef ; lomp als 't huis (hout ?) van een bijl zot (rot?)
als een mispel.
De lijst der hier . opgegeven uitdrukkingen vermeerderen , kan
min of meer iedereen , daar de volksgeest zeer rijk is aan vergeljkingen. Deze verschillen zelfs van gewest tot gewest , en vele
der door Joos gezamelde zullen den Noordnederlandschen lezer wel
eenigszins onbekend voorkomen. Deze studie kan ook bezwaarlijk
aan , de gewestelijke taal geheel vreemd blijven. De volgende kunnen b.v. , als algemeen in Vlaanderen gebruikt , bijgevoegd worden:
een gezicht trekken gelijk een oude slets (= slof) ; liegen gelijk gedrukt,
gelijk een almanak ; daar liggen gelijk een blok ; zoo dom als het
hout van de galg ; op iets trekken gelijk min gat op een peperkoek , e. a.
De laatste uitdrukking , die reeds tot de zeer gemeenzame spreektaal behoort , zal de lezer wel willen verschoonen ; de verzamelaar
zelf geeft spreekwijzen , waarin de volkstaal een eenigszins vrijen
toon aanslaat. De taalminnaar , die zich met volksspreuken bezig
houdt , mag ze niet. buiten den kring zijner opzoekingen laten.
Ik vergenoeg mij , tot ' mijn verontschuldiging , - te verwijzen naar
bl. 102 (z. overdrijven) en 135 (z. boozen). In de volkstaal moet
l
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Wat echter minder verschooning zal vinden , is het gebruik van
enkele gewestelijke woorden , die in het dialektikon te huis behooren
en hier , zonder verklaring opgeteekend , door de groote meerderheid der lezers niet zullen begrepen worden ; b.v.: peen (= wortel),
hasp (= haspel) laget (p. 36 , bet. ? , ontbreekt in Schuermans).
Nog teekende ik aan : de antwoord (p. 70 de herhaling bewijst dat
het niet als drukfout moet opgevat worden) , de middel (p. 71);
grijzen gelijk een Magdalena wordt verklaard als grijs worden,
terwijl het natuurlijk beteekent weenen.
De metaforische uitdrukkingen bevatten veel merkwaardigs. Eenige
toevoegingen : op bekoopen , een kermis is een geeseling waard;
erven , een suikertante ; laat 's nachts naar huis gaan , een nachtridder ; onwetend , hij komt van Caneghem , enz.
De volgende behooren tot de letterkundige taal : gram , in 't harnas jagen ; moeie lij kheid , nu beginnen de poppen te dansen ; onderkruipen , iemand de fuik lichten ; overgeven , de vlag strijken. Het
volk zou ze in zijn beeldrijke taal „stadhuiswoorden" noemen.
In deze afdeeling moet ik nog de vele herhalingen afkeuren,
waardoor het getal der ge*geven uitdrukkingen aanmerkelijk aangroeide. Waarom niet eenvoudig naar de reeds opgeteekende verwezen ? Thans krijgen wij dikwijls twee , soms driemaal dezelfde
spreekwijze te lezen : praten (p. 104) , z. dezelfde en hetzelfde;
slecht (p. 107) , z. ellendig en gezind ; tijd (p. 110) , z. ` haast ; vertellen . (p. 116) z. iedereen ; vooruitzicht (p. 117) z. onbezonnen;
werken (p. 119) z. eten.
De spreekwoorden zin gerangschikt volgens de uitgedrukte gedachte. Dit gedeelte schijnt het best verzorgde van het boek. Van
opmerkingen moet ik mij hier onthouden , het zou te veel plaats
innemen. Ik zal mij vergenoegen met op de belangrijke spreekwoorden (p. 156) over 't weer en de weervoorzegging te wijzen.
Verder roep ik de aandacht van den verzamelaar op de anecdotische
spreekwoorden , waarbij een gezegde van een legendarische personage
wordt aangehaald. In de afdeelingen d en e vinden wij er een zeker
getal opgeteekend. De volkstaal kent er veel , en sommige zeer
geestig. Van Lennep heeft er o. a. eenige in zin Verhaal van Kapitein Pulver ingelascht. Van deze vooral is het loonend , den. oorsprong op te zoeken ; vele klimmen tot vroegere eeuwen op (z.
Mone Uebersicht der niederliind. Volks-Litteratur lilterer Zeit. Tiib.
1838 , p. 145 , 146 , 304 en vlg. ; Stecher list. d. 1. Littér. Neerland. en Belgique. Brux. 1887 , p. 155-6). Verder is het belangwekkend door een verdeeling in het licht te stellen , aan welke
personages het volk de geciteerde aardigheden toeschrijft. Behalve
een bepaald persoon , zijn het dieren , niet zelden echter de boer of
de begijn.

Het wordt tijd dit oordeel samen te vatten. Met innig genoegen
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besprak ik een boek , dat , uit het hart van het volk gevloeid is;
hoewel onder den vorm eener woordenlijst , heeft het een groot
linguistisch belang. En biedt de proeve van den heer Joos zwakke
punten aan , wat wel aan overijling mag toegeschreven worden,
toch verdient ze van harte toegejuicht te worden. Hij besehouwe
deze opmerkingen alleen als een tegemoetkoming aan den wensch ,
door hem zelven in zijn nawoord uitgedrukt : dat iedereen namelijk
tot het volledigen van zijn arbeid zou bijdragen. Zijn werk af breken lag allerminst in mijn bedoelingen. Hij heeft getoond voor
de levende taal liefde te bezitten : hij ga voort met naar hare
muziek te luisteren en ons hare schatten te openbaren. Zelfs met
een gebrekkige schikking — wat echter licht uit den weg te ruimen
ware -- zullen zijn pogingen nog nut stichten.
AUG. GITTÉE.

Over, hot » wat J en het

o" een er lag , ü

I.

Een woord van toelichting vooraf.
Deze bijdrage zal geen pleitrede zijn. Of de verslagen te denken
geven, die sinds verscheidene jaren , wat de candidaat-onderwijzers
,in de taal leveren , in den minortoon beschrijven ; of de wijze van
examineeren en het schriftelijk werk vertrouwbare richtsnoeren zijn
bij de beoordeeling van het gehalte der taalkennis ; of de Minister,
de Kamer , de „groote" pers het deden met of zonder grond , toen
ze voor een paar jaren en weder onlangs de onvoldoende taalkennis
van de examinandi bespraken en betreurden ; . of de waarschuwende
en klagende stemmen , zoo vaak op vergaderingen en in bladen
vernomen , stemmen waren van overdrijvers of van bezadigden;
of de gevolgtrekking steek houdt, ja dan neen , dat de 'Wankele
kennis der achttienjarige kweekelingen noodzakelijk heenwijst naar
en een gevolg is van onvoldoend onderwijs op de lagere school;
of de bewering van hen , die zeggen dat drie vierden der jongelui,
die het admissie-examen afleggen voor gymnasium of hoogere burger-.
school, in hunne moedertaal niet behoorlijk onderleid zijn , — of deze
bewering , zeg ik, die van een zwartkijker is of van een helderziende,
niets van dit alles zal hier gewikt of gewogen worden. Alleen
wordt het verschijnsel , dat er sinds lang en vrij algemeen klachten
verrijzen over den stand van het onderwijs in de moedertaal , aangegrepen , om de tijdigheid van dit opstel te betoogen , dat op practische wijze de vraag wil beantwoorden, hoe eene taalles op de school
moest ingericht zijn en wat zij behoort te leveren.
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Men vergunne mij , den weg der woorden eens links te laten liggen,
hij is zoo lang — en , waar leidt hij vaak henen ?
Op het gevaar af van beschuldig4d te worden, dat ik wijn beloof
en zuur bier tap, moet ik evenwel gaan theoretiseeren, alvorens aan
de mij voorgestelde practische oplossing te denken. Tot goed verstand toch is het noodig, dat eerst een paar belangrijke vragen beantwoord worden:
1. Mag het onderwijs in de taal onder de leesles gegeven worden?
2. Is een taalboek in de handen van den leerling onmisbaar?
Op No. 1 antwoord ik : onder de leesles , neen ! uit het leesboek,
ja! Lezen is eene even moeilijke als schoone kunst; goed lezen is
de moeder van den goeden smaak , eene levensvoorwaarde voor den
goeden stijl , een waarborg der goede voordracht , het portaal der
belletrie. Het uur, aan 't ontwikkelen dezer kunst gewijd, mag haar
niet ontnomen , mag niet eens versnipperd worden. Onze jongens
lezen voor de helft slecht , waarom ? omdat de helft onzer onderwijzers de leesles tot eens leerleesles vervormen.
Iets anders is het , uit het leesboek taalonderwijs te geven. Hierop
komen wij vanzelf terug in - het antwoord op de tweede vraag, 't
welk ik kort en bondig aldus zou laten luiden : „dat ligt aan het
temperament." Eene uitgewezen zaak is het, dat schooljongens een
broertje dood hebben aan alles wat „taalboek"' heet , en dat negen
tiende van den inhoud dier gehate boekjes koeterwaalsch voor hen
is , tot zoolang het woord van den onderwijzer er een licht over
doet opgaan. Met de sympathieën der spes patriae mag men echter niet.
altijd te rade gaan, zoo min als met die van een' zieke.
In spijt van alle dichterlijke ontboezemingen over „zonnestralen,"
over milde glimlachjes" en t. q. in de school, komen er uren en
moeten ze komen, waarin de jongens de eene of andere leerstof naar
Duitschen trant eens „tuchtig durchnehmen" moeten. Of dit, voor
zoover het op taalkundig gebied noodig is , niet een handboek geschiedt of zonder , is eene bijkomende zaak , van dezen kant beschouwd. Zoo hier een temperament genoemd wordt, is alleen dat
van de onderwijzer bedoeld. Er zijn er, die zich in de taal niet
onder de sterksten gevoelen: voortreffelijke wiskunstenaars misschien,
maar zonder veel voorstellingsvermogen , zonder diepen blik of vertrouwbaar geheugen, als het taal betreft. Ontneem dezen het taalboek niet ! Met deze hulp kunnen zij en zullen ze in den regel
ook, methodisch als ze zijn, een voldoenden uitslag in hunne taalles
verkrijgen ; zonder handleiding is hunne klas verloren. Er is nog
eene talrijker klasse van onderwijzers, die het taalboek niet kunnen
en ,t ook voor niets ter wereld zouden willen ontberen. Wij kennen
ze allen onder onze ambtsbroeders , die mannen van orde en tucht,
puntig, stipt, die zelfs geen mug doorzwelgen, laat staan een olifant.
In hunne klassen heerscht eene voorbeeldige tucht, die de vrucht
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is , niet van een donder- en priegelsysteem, maar van hun bedaard voorgaan , ' hunne zich zelden verloochenende gelijkmoedigheid,
hun zacht spreken en hunne onverbiddelijke nauwkeurigheid. In het
oog van zulk een onderwijzer zijn het heethoofden zonder ernst, die
roepen : weg met het taalboek !" Onderwijs zonder handleiding?
Een sprong in het duister, lapwerk, te min degelijk voor een knap,
te moeilijk voor een middelmatig talent!
Bij dezulken valt gewoonlijk geen overvloed van verbeelding en
voorstellingsvermogen waar te nemen , en omdat hun die gave ontbreekt, veronderstellen zij ze niet spoedig bij anderen.
De leerlingen van den puntig-methodischen onderwijzer zijn juist
niet te beklagen. Zij leeren net werken en secuur. In het beantwoorden van taalvragen brengen zij 't een heel eind ; in verbuigen,
vervoegen , ontleden zullen ze uitmunten. Zij maken lieve briefjes
over dagelijksche onderwerpen, accurate beschrijvingen aardige vertellinkjes. In synonymiek en woordverklaring komen ze minder ver;
hunne pen leert wel schetsen maar niet schilderen ; hun (betrekkelijk) meesterschap over het voertuig der gedachten blijft zeer beperkt
evenals hun gedachtenrijkdom zelve.
Ik vraag : is die uitslag niet voldoende?
Wie meester Punt zijn taalboek misgunde, zou hem tot machteloosheid doemen, en aldus het betere (?) tot den vijand van het
goede maken.
Doch er is een derde groep onderwijzers, in menig opzicht de
tegenhanger van den pas geschetste ; wij zouden hem don belletristischen kunnen noemen. Ze zijn met een benijdenswaardig taalgevoel ter wereld gekomen ; het skelet der spraakleer hebben ze eens
voor altijd in- en doorgezien ; dat geraamte door lectuur aan te
vullen is voor hen een uitspanning veeleer dan eene inspanning;
geboren stylisten zijn het ook , die over een aanzienlijken inslag
voorstelling en fantasie beschikken, en bijna zonder voorbereiding , —
spontaan -- uit een zin, een versregel, eene uitdrukking, ja, uit een
enkel woord oefeningen en regels putten over taal in engeren zin,
over zin — en woordenléer, stijl en synonymiek, — zooveel ze verkiezen. Niet zelden zijn deze gunstelingen der taalmuze alles behalve
ordelijk en sober in hun leergang, ze geven hier te veel, daar te
weinig, raken sommige punten in maanden niet aan en behandelen
andere weken achtereen: zeker niet ten bate hunner leerlingen, die
wel veel leeren en veel goeds ook, maar het niet kunnen rangschikken tot een passend geheel en daarom, naast een scholier van meester
Punt geplaatst, aanvankelijk eene niet schitterende figuur zullen maken.
Indien deze bedorven kinderen der taalmuse het beter met hunne
leerlingen dan met zich zelven meenden, dan zouden zij zich het
gareel van eene spraakleer aanleggen. Met dit hulpmiddel waren zij
boven allen in staat, een hecht en volkomen taalgebouw op te richten;
-
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de methodisch gerangschikte regelen van het boek vormden de
muren, hun eigen gegevens de sieraden. Doch negen van de tien,
walgen zij van het „taalboek." Die dorre domme regelen-litanie, brr!
Het is immers de orde der dingen omkeeren! De theorie was niet
de moeder, doch is het kind der practijk ; de taalregelen worden à
posteriori gemaakt. Het levend woord teelde het geschreven, en dit
de spraakleer: deze rangschikking moest ook die van alle onderwijzers zijn, de hunne zal ze ten minste blijven aere perennius!
Worstel niet tegen deze opvatting : zij is er te goed voor, te gezond en te waar. Vergeefs zult ge de kling van uw gezag in de
weegschaal werpen en den anti-taalboekenaar tot het gebruik eener
handleiding dwingen. Wat in het onderwijs zonder overtuiging geschiedt, geschiedt zonder liefde, en waar deze ontbreekt, blij ven ook
de zorg, de ijver, de uitslag verre.
Ik geloof dat hoofden van scholen, die onder hun personeel onderwijzers van het pas omschreven gehalte bezitten, het best handelen en het wijst, wanneer zij hun de vrijheid laten van te zeggen,
„la grammaire, c'est moi" en naar deze leus te handelen.
Weten zij bij ervaring , dat de spraakleerhater den uitslag van
zijn onderwijs door gebrek aan methode en zelfbeheersching twijfelachtig maakt, welnu, dat zij dan als trouwe wachters en vertrouwbare voorlichters optreden.
Dit is hun roeping, hun plicht ! niet een onderwijzer, die zich
van zijne verhouding tot de school en haar hoofd bewust is , zal
hem dien euvel duiden -- tenzij overdreven zelf waarde en onafhankelijkheidszin hem in de lastige afdeeling der onhandelbaren plaatst,
in welk geval er op geene manier* zee met hem te bouwen is.
Hoedanig de onderwijzer dus gestemd moge zijn, die het taalboek
verwerpt : een man van orde of een „wilde", in beide gevallen zal
het wel geraden zijn, hem geene spraakleer op te dringen. Met dit
te beweren, vrees , ik volstrekt de beschuldiging van radicalisme niet:
eene dertigjarige proef, onder wie weet hoevélen, door een onzer
rijkskweekschool-directeuren genomen , en met een schitterenden uitslag bekroond, heeft het vraagstuk : „kan de taal zonder handleiding
onderwezen worden ?" voor eens en voor altijd in bevestigenden zin
uitgemaakt.
II.
Het wordt tijd , zal dit opstel geen kind zijn met een waterhoofd, tot de beantwoording over te gaan der vraag, „wat" de taalles moet geven. Dit antwoord zou zeer kernspreukachtig kunnen
luiden : „van het noodzakelijke alles, van het nuttige het beste, van
het overtollige niets." Voor zulke algemeenheid geeft men echter
niet meer dan eene keukenprinses voor een uitgezogen eierschaal.
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Feiten verlangt men, geene algemeenheden.
Wat is dat noodzakelijke, dat nuttige, dat overtollige?
Onder het noodzakelijke voor een leerling der lagere school reken
ik ten eerste zijne moedertaal te lezen , d. i. den inhoud van een
gedrukt stuk , dat binnen den horizont van zijn begrip ligt of behoort te liggen , verstandig en op den vereischten toon voor te
dragen. Ten tweede zich in zijne moedertaal behoorlijk uit te
drukken, mondeling zoowel als schriftelijk. Ten derde : met de
hoofdregelen der spelling — aan de woordvorml.ng en aan de spraakkunstige betrekking beide ontleend -- bekend te zijn , minder
theoretisch dan practisch.
Meer niet.
Onder het nuttige rangschik ik ten eerste : eene begrensde kennis
van het zinsverband en de logische betrekking der zinsdeelen, ten
tweede : eene zekere dosis woordenkennis , d. i. de beteekenis van
een woord , van zijn synoniemen en tegenstellingen , van de kracht
en het gebruik der gewichtigste voor- en achtervoegsels.
Ten behoeve van leerlingen, voor wie de lagere school slechts de
middellijke, niet de rechtstreeksche voorbereiding tot het leven is,
dient dit lijstje van het nuttige aangevuld te worden met een nummer drie, dat de bekendheid behelst met die spraakregels en taalverschijnsels , die eene conditio sine qua non • voor den uitslag der studie van vreemde talen vormt.
Een jongen , die later b. v. Fransch zal leeren , moet een begrip
hebben van onderwerp, voorwerp, verleden deelwoord en aanvoegende
wijs , veel grondiger dan dat , waarmede zijne ééntalige kameraden
kunnen volstaan.
Al het niet genoemde, dus : de leer der klinkers en klankverschuivingen , de ontleding als afzonderlijk vak, vergelijkende taalstudie
en letterkunde breng ik zonder aarzelen onder de rubriek van het
overtollige. Ja, de letterkunde ook.
De lagere school gaat buiten hare roeping, wanneer men binnen
hare wanden over jamben en trachaeën, lyrische en epische poëzie,
de tijdvakken onzer letterkunde en hunne respectieve helden
hoort spreken. Dit alles blij ve , hetzij in 't geheel , hetzij in zijn
voornaamste • onderdeelen , der middelbare , normale en voorbereidend hoogere school voorbehouden. Dat men , bij het vertellen
der vaderlandsche geschieden ► s , een woord wijdt aan vader Vondel,
of bij het lezen van een gedicht van Tollens aan dezen geliefden
volkszanger — zeer goed. Men zal bij gelegenheid even goed over
de zon, den stoom en den bliksem spreken, zonder daarom een cursus in sterrenkunde, natuurkunde en electriciteit te geven. Zulke
„notices" behooren tot de „nuttige" weeldeartikelen, waarvan ieder
onderwijzer wel doet, een behoorlijken voorraad in te slaan.
Aan het hoofd der proeven eener taalles, die ik het thans ga
.
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wagen mijnen ambtgenooten aan te bieden 9 ) , verwijs ik naar die werkjes op practisch taalgebied, die algemeen erkend worden door indeeling, keuze der leerstof en behandeling aanbeveling te verdienen.
Ik noem geene namen: deze zijn in de jongste woorden- en gedachtenwisselingen omtrent deze aangelegenheid , reeds meer dan eens
gehoord. Ik ben echter verplicht mij zelven de vraag te stellen : zal
ik iets anders leveren en iets beters, . dan in die werkjes te vinden
is ? Iets anders , ja ; iets beters , daarnaar streéf ik niet : iets goeds ? —
men leze en oordeele.
Tot grondslag en uitgangspunt mijner proeven 2 ) neem ik enkele
zinnen, ontstaan à la fortune de la plume.
EERSTE PROEVE.

Wij konden onze blikken niet verzadigen aan dit schilderachtig
tooneel.
Oefening I. Spraakkunst in engeren zin.
Lees den zin in den tegenwoordiger tijd.
Lees hem in Tederen persoon, enkel en meervoud.
Vervang „kunnen" door „mogen" en herhaal hiermede de voorgaande oefening.
Lees den zin in den verleden tijd.
Waarom schrijft men „tooneel" en niet toneel"?
Schrijf dit woord in het meervoud.
Noem nog een uitgang met ee, welke deze in het meervoud behoudt. •
Zoek woorden met de uitgangen eel en ees.
Wat voor namen zijn al deze laatste? Waarom?
Oefening II. Ontleding.
Hoevele bepalingen ontmoet gij bij het gezegde r verzadiggn" ?
Maak zinnen met gelijksoortige bepalingen, bv. Zij konden hunne
handen niet van die lekkere vruchten afhouden.
Wij mochten onze zusters niet over dit verrassend nieuws spreken.
Geef eene taalkundige bepaling van wij" en „hun".
Gebruik hun" als persoonlijk voornaamwoord en als bezittelijk.
Doe hetzelfde met „ons" en haar".
Oefening III. Woordenleer, stijlleer.
Gebruik in zinnen : tooneel , struweel, houweel, paneel, kasteel,
perceel en rondeel. (De drie cursieve gezamenlijk in één zin : De
oproerlingen , met bijlen en houweelen gewapend , hakten de paneelen
uit de prachtige eikenhouten deuren en drongen in de zalen der
kasteelen door,)
') Alle voor dé hoogste afdeeling eener 1. school bestemd.
') De omstandigheid , dat deze oefeningen geschreven zijn, zal den lezer
doen inzien, dat de schrijver niet in de verte aan zich zelve heeft gedacht, toen hij boven een paar „typen" trachtte te schetsen.
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2. Synoniemen van „blik", „verzadigen" en „tooneel."
Homoniem van blik".
3. Afleiding en verklaring van „verzadigen", „tooneel" en ,, schilderachtig."
4. Men kan zijne blikken verzadigen , weiden, bevredigen, vergasten aan; slaan , vestigen , onthalen op ; af keeren , afwenden , aftrekken van een tooneel.
5. Men kan scherpe , oplettende , verstrooide , welwillende , dreigende , onheilspellende , droomende , matte , vurige , begeerige , verwonderde , verraste , verbaasde , wonderlijke , vreemde blikken op
iets vestigen.
6. Een tooneel kan zijn:
a. schilderachtig , bont , afwisselend , bevallig, prettig — of eentonig , vervelend, saai.
b. boeiend, aantrekkelijk, aangrijpend, bekoorlijk, verrukkeljk,
liefeljjk — of afstootend, leelijk, * afschuwelijk , afzichtelijk.
c. treffend, stichtelijk, verheffend — of ergerlijk , schandelijk, verlagend.
d. zeldzaam , verheven , grootsch -- of alledaagsch , gemeen,
plat.
7. Een tooneel kan boeien of ... ; stichten of . ... ; treffen
of. . . enz.
8. Men kan een tooneel toejuichen of uitfluiten"; bewonderen of
misprijzen ; goedkeuren of • laken ; najagen of ontvluchten; vergoeljken of brandmerken.
9. Wat is een schouwburg-, wat een natuurtooneel ; Noem eenige
natuurtooneelen, beschrijf er een van (opstel).
10. Wat is een tooneelstuk (soorten), tooneelrol , tooneelheld, tooneelscherm ?
TWEEDE PROEVE.

Daar ik met bezigheden overladen ben , zal ik uwe uitnoodiging
om dezen avond bij u te komen doorbrengen , niet kunnen aanvaarden.
Oefening I. Ontbind dezen volzin —. Welke redengevende voegwoorden kent gij ? (Daar , omdat , wijl , dewijl , aangezien , vermits,
naardien, om reden , uit hoofde). — Hoe kunt ge dezen redengevenden zin nog anders uitdrukken ? (Met bezigheden overladen zijnde).
Is het zóó nog een zin ? Waarom niet meer?
Welke voorwaarde is dus noodzakelijk te vervullen, wil men een
zin vormen). Het werkwoord moet in een der tijdvormen van de
aantoonende of aanvoegende wijs of in de gebiedende wijs voorkomen).
Is de uitdrukking om dezen avond bij u te komen doorbrengen"
een zin ? Neen, om dezelfde reden niet. Welke zijn dus de vormen van het werkwoord, die geen zin samenstellen ? (De deelwoor-
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den en de onbepaalde wijs). (Bevat de uitdrukking „om dezen avond
bij u te komen doorbrengen" het voorwerp der uitnoodiging,
eene eigenschap er van of het doel ? Men kan toch even goed vragen : wat, hoe of waartoe is de uitnoodiging ?" Bewijs, dat zij
nochtans een doelaanwijzende bepaling is. (Men zegt eene uitnoodiging tot iets).
Oefening II. Wat hebt gij van dat verleden deelwoord overladen
te zeggen ? (Ten eerste : het is sterk , hoewel het imperfectum zwak
is. Zulke werkwoorden zijn er meer, namelijk ? Omgekeerd zijn
er werkwoorden met sterk imperfectum en zwak verleden deelwoord,
zooals .... -Ten tweede het is met zijn vervoegd, omdat het hier eenen toestand te kennen geeft. Vgl. de zinnen : Ik ben met bezigheden
overladen — ik ben met bezigheden overladen geworden -- ik heb
hem met bezigheden overladen. --- Ten derde: het heeft het voorvoegsel ge uitgeworpen , waarom ? Waaraan erkent men de onscheidbaar samengestelde werkwoorden ? Vergelijk „overladen" en
» overgeladen."
Wat is daar ? Wat kan het nog meer zijn ?
(Bij woord , tusschenwerpsel).
Geef de reden op van heet geslacht van „bezigheid" en „uitnoodiging".
Is het wel juist „bezigheden" te schrijven P . Men hoort toch nimmer van „tevredenheden", „oplettendheden" enz. ? De woorden op
heid, die minder een toestand dan eene werking uitdrukken, kunnen
dus in het meervoud gebruikt worden. Vgl.: „zijn werkzaamheid was
verbazend groot" en : „zijne werkzaamheden waren verbazend talrijk."
Is „om" voegwoord of voorzetsel ? „Om te komen" staat gelijk
met tot het komen", „om" is dus een voorzetsel.
Beteekenissen van om" als voorzetsel (om de tafel , om niets,
om zes uur , om een pluimpje). „Om" is ook bijwoord en beteekent
dan ?
Vul de volgende elliptische zinnen aan:
Het uur is om.
Gelukkig kwam niemand van het scheepsvolk om.
De gemeenteraad is om.
Oefening III. 1. Synoniemen van „overladen", bezigheden",
doorbrengen" en „aanvaarden".
2. Verklaar „overladen", vooral met het oog op de beteekenis
van „over''. Vgl. de beteekenis van „over" in : overlezen , overdoen,
ovfirdaad , overzien en overstelpen.
3. Doe in voorbeelden de drie beteekenissen van „doorbrengen"
uitkomen.
4. Waarmede kan men in figuurlijken zin zoo al overladen, zijn P

5. Men kan met bezigheden overladen, overstelpt, aan bezighe-
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den gehecht , verslaafd , overgegeven , van bezigheden bevrijd , verschoond zijn
6. Bezigheden kunnen zijn : licht of zwaar , inspannend of
ontspannend , prettig of vervelend , nuttig of nutteloos , langdurig of
kortstondig, dagelijksch of ongewoon, dankbaar of ondankbaar, verleidelijk of walglijk , aantrekkelijk of terugstootend, Godgevallig of
zondig , ernstig of wuft.
7. Men kan eene uitnoodiging aanvaarden , aannemen -- of weigeren, afslaan, van de hand wijzen.
Men kan aan eene uitnoodiging gehoor , gevolg geven — of er
aan weerstaan, weerstand bieden.
Men kan van eene uitnoodiging gebruik maken — of er van
afzien.
8. „Ik ben met bezigheden overladen" : zeg dit op vijf , zes
andere manieren. (Ik heb bezigheden meer dan genoeg, in overvloed , tot over de oorera ; ik heb het overdruk, volhandig ; de bezigheden overstelpen mij, zij vloeien over, ik heb er geen gebrek aan enz).
DERDE PROEVE.')

Gelukkig de mensch , die zich altijd en in alles door de inspraken
van een verlicht geweten laat leiden.
Oefening I. 1. Geef eene (taalkundige) bepaling van : „gelukkig",
„die", „zich", „alles;' en „laat".
Wat is „gelukkig" in den zin: hij speelt gelukkig?
Bepaal wanneer een hoedanigheidswoord bijvoeglijk naamw., wanneer bijwoord is.
Helder dit op door voorbeelden.
2. Gebruik het betrekk. voorw. die, mannel. enkele. in de vier
aanvallen.
Die kan ook een ... voornw. zijn; vergelijk het met deze en gene.
Zijn de zuidnederlandsche uitdrukkingen : de dieë, de deze te verdedigen ? (Ja, zoowel als degene). Zijn ze aan te bevelen ? Neen,
de schrijftaal en de beschaafde spreektaal hebben ze in onbruik gebracht. De schrijftaal verwerpt insgelijks het zuidnederlandsche )
en verdedigbare : „Jan die ging en Piet die kwam".
Wat is die in zinnen als : „die het doet, krijgt straf"?
Zou hier wie niet verkieslijker zijn?
3. De mensch laat zich leiden". Wie laat leiden ? Wien laat
hij leiden ? De persoon die het leiden toelaat en die geleid wordt
') Onnoodig haast acht ik de opmerking, dat hierbij oefeningen voorkomen, te zwaar voor de lagere school. Het is trouwens in hoofdzaak
daarom te doen , hoe eene taalles zich uit het gelezene laat trekken.
2 ) Dat wil zeggen : spraakkundig gewettigd. Men hoort het even goed
in noord-nederland.
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is één , zooals in den zin : de knaap wàscht zich" en duizend andere.
De wasschende knaap is tevens de gewasschen wordende knaap , de
handelende persoon -- het onderwerp — is tevens de lijdende persoon --- het voorwerp —, de handeling keert tot het onderwerp als
het ware weder. Dat doet zij in de meeste gevallen slechts toevallig, in andere echter altijd (noodwendig). Noem eenige altijd (noodwendig) wederkeerende werkwoorden. Is zich schamen ook een wederkeerend werkw.?
Hij heeft zich deerlijk in den vinger gesneden, d. i. verwond.
Hij heeft zich deerlijk in den vinger gesneden , d. i. zich deerlijk
vergist.
Het paard heeft zich vergaloppeerd, d. i. door te lang galoppeeren
is het afgejakkerd.
Ik had mij bijna vergaloppeerd, d. i. mijnen mond voorbijgepraat,
te veel gezegd , mij bijna versproken.
Gevolgtrekking : sommige toevallig wederkeerende werkw. kunnen
in zekere spreekwoordelijke of figuurlijke uitdrukkingen noodwendig
wederkeerend zijn. (Vgl. ook : zich branden.)
4. 1. De mensch laat zich leiden.
2. Laat de leerlingen binnenkomen.
3. Laat hem eens komen, zoo hij durft.
4. De koopman liet het mij voor een prikje.
5. Laat af, schurken!
6. Laat dat, Jan!
Geef de beteekenis aan van laten in deze zes voorbeelden. In
welke zinnen heeft het eene volstrekte, zelfstandige beteekenis, in
welke niet ? In welke is het hulpwerkwoord der gebiedende wijs?
Merk op, hoe laten in zin I met „doen", en in zin . VI met „niet
doen" gelijk staat.
Leiden is een zwak werkwoord, omdat .. . ?
(Over)lvden is integendeel sterk. (Vgl. geleden, verleden d. i. voor-

bijgegaan.)
Leiden beteekent : doen lijden , doen gaan en is een transitief
(overgankelijk) werkwoord, terwijl lijden-gaan, onovergankelijk zou
zin. Noem andere zwakke , overgankelijke werkw., die door verandering van wortelklank van sterke, niet overgankeljke werkw.
zijn afgeleid.
Oefening II. 1. „Gelukkig de mensch ," wat ontbreekt er aan
dezen zin om volledig te zijn ? Geef meer voorbeelden van weglatingen
van het koppelwoord (aan mij de eer, aan mij de plicht 1 -- de eene dop
voor u, de andere voor uw kameraad. — Hij een dief P Onmogelijk 1)
Ziehier een ander voorbeeld van elliptischen zin:
„Loop eens gauw naar den dokter."
Waarom verzwijgt men in den gebiedenden zin het onderwerp P
wanneer drukt men het uit ? (Laat Jan gaan en blijf ij hier. --
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Wat de anderen doen is Iwe zaak niet , volbreng gij uw plicht.)
Wat voor zinnen zijn de volgende:

Leve de Koning!
Hoe schoon!
De elliptische zin , die de uitdrukking is van een gevoel (smart,

verbazing, blijdschap , angst enz.) vormt den overgang tot het tusschenwerpsel ; vgl. :
Hoezee , wat heb ik een pret !
Hoezee , wat een pret!
Hoezee!
Ieder tus schenwerpsel , dat de uitdrukking is van een gevoel , kan
dus beschouwd worden als ...
Zijn de tusschenwerpsels : „plomp ! paf! tralala !" ook gevoelsuitdrukkingen ? Zoo niet : wat dan wel ? Zoek meer klanknabootsingen.
Zoek ook werkwoorden , die uit klanknabootsingen zijn ontstaan
(sissen , ratelen , rollen , blazen , mauwen , knetteren enz.).
2. De mensch , die zich door de uitspraken van zijn geweten laat
'eiden , is gelukkig. -- Hoe heet gij den gecursiveerden zin ? Waarom?
Vergelijk:
De plaats , die hij bewoont , — en
De plaats waar hij woont.
Is waar hij woont" ook een bijvoegl. zin?
3. Hij laat zich leiden.
Ik zie den molenaar malen.
Ik zie den molen malen.
Ik zie het meel malen.
Bepaal , van welk werkwoord het gecursiveerde voorwerp is.
Tot welke gevolgtrekking zou de volgende ontwikkeling voeren:
„Ik zie" — wat zie ik ? Malen." Wat ? „den molen." (De molen
zou gemalen worden).
De volgende ontwikkeling is de goede:
Hij laat leiden — wien ? zich.
Ik zie — wien ? den molenaar : hij maalt (doet malen).
Ik zie -- wat ? den molen : hij maalt.
Ik zie malen ----- wat ? het meel , (het wordt gemalen).
In den laatsten zin staat „malen" dus • gelijk met gemalen
worden."
Vgl. ook
Ik hoor den jongen zingen.
Ik hoor het lied zingen.
Is de volgende zin niet voor tweeërlei verklaringen vatbaar:
„Ik hoor den jongen schelden ?"
Zulke zinnen dienen dus vermeden te worden; men kan zeggen:
ik hoor dat de jongen scheldt -- of ik hoor dat de jongen ge-

scholden wordt.
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Oefening III. 1. Verklaar de kracht van het achtervoegsel ig
uit de volgende gegevens
een gelukkig mensch,
het goedig karakter,
het donzige mos,
het schemerig avonduur.
ig vormt adjektieven van ...
Strikt genomen zouden de woorden „donzig (mos) , hartig (bescheid) , keurig e. dgl. „donsachtig" enz. moeten luiden. Waarom?
Vgl. schemerig en schemerend ;
levendig en levend.
2. Wat is het geweten ? (Het inwendig weten , bewustzijn van
het goede en het kwade.)
Men spreekt niet alleen van een verlicht geweten , maar ook van
een .. , . ? (Rangschikken bij tegenstellingen : verlicht — verblind,
boos -- goed ; rein — bezoedeld ; ruim — eng, teeder, benauwd.)
Wat zijn dat : de „inspraken" des gewetens?
Vul in : de ... des gewetens (de stem , de uitspraken , de getuigenis , de knagingen , wroegingen , folteringen des gewetens enz.)

Men kan zijn geweten .... of .... ?
Men kan de inspraken des gewetens .... of. . .. ?
Men kan aan de inspraken des gewetens .... of .. , . ?
Wie wiegt (sust) zijn geweten in slaap ?
Wat is een ontwaakt geweten?
3. Vormafleidingen van „leiden" en toon in voorbeelden , dat
gij er de beteekenis van kent (geleiden, begeleiden , afleiden , leisel) ,
aanleiding, afleiding (2 beteekenissen), geleidelijk, leidzaam (vgl.
met „lijdzaam").
Verklaar : „leidster" (afgeleid) en „leidster" (samengesteld).
Wat is een leiddraad? (Woordverklaring; afleiding der figuurl.
bet. uit de eigens. beteekenis).
Verklaar de spreekwoordelijke uitdrukking:
Zich bij den neus laten leiden.
Insgelijks het spreekwoord:
Alle wegen leiden naar Rome.
Waardoor kan een mensch zich (in figuurlijken zin) laten leiden?
(door een beginsel , door eer , plicht, eigenbelang , door het gevoel,
(liefde, haat), het verstand (de koele berekening) enz.
***
Ik geloof met dit drietal proeven te kunnen volstaan. Zoo de
lezer, die ze met zijne opmerkzaamheid vereert , toegeeft dat ze
geen water- en melkschoteltje vormen en ongezocht uit de gestelde
voorbeelden zijn afgeleid , acht de schrijver zich voor zijn werk meer
dan beloond. Er is zware kost, ongetwijfeld , doch niet alle leerNoord en Zuid , 10e Jaargang.
'17
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lingen tellen eerst twaalf jaar ! Er zijn er , voor wie , een examen
als onderwijzer , de eerste grenspaal in hun idealen-wereld is. Lokt
dit opstel critiek uit , dan houde zij rekening met de bedoeling van
den schrijver, die ook eene bescheiden poging wilde wagen ter vervolmaking van het onderwijs in de moedertaal.
FR. ' )
Rolduc , 5 Juli 1887.
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DRAMA IN VIJF BEDRIJVEN EN EEN VOORSPEL.

IVe B e d rij f. Aan de Slotpoort.
Uit mijne schooljaren herinner ik mij den gemoedelijken , ouden
Meidinger , dien de speculatie-geest onzer dagen niet in zijn graf
wil laten rusten. Zijne thema's waren het aardigst , als men ze niet
behoefde te vertalen en levendig was de indruk , dien wij ontvingen
van den Slotbrand te Kopenhagen , waar een stoere kerel door rook
en vlammen heenvliegt en een menschenleven redt , en daarna
verdwijnt, zonder dat er reclame van in de courant gemaakt wordt
en zonder dat er eene commissie werd benoemd om hem een geschenk,
een album en een diner aan te bieden of zijn photo in de winkels
te kijk te zetten. Maar vooral trof ons de geschiedenis van Andreas
Hofer , (Becker naverteld) , dien we bewonderden en dien we hadden
willen wreken. In die dagen was het Kosmopolisme nog niet antinationaal of zelfs politiek-partijdig.
Ik dacht aan het slot van „Hofer" na de gebeurtenissen in het
3e bedrijf. Men had het nu eenmaal op Bruun voorzien en alle
middelen waren geoorloofd:
Sulc was, die eenen bessem brochte,
Sulc eenen vleghel , sulc een rake;
Sulc quam gheloepen met eenen stake,
So si quamen van haren werke.
Selve die pape van der kerke
Brochte eenen cruusstaf,
Die hem de coster hoede gaf.
Die coster droegh eene vane
Mede te stekene ende te slane.
Voer hem allen quam Lamfroyt met eiere haex.
1) Het artikel „Over Classificaties" (zie : vorige aflevering) was niet wegens vergissing aan de correctie ontsnapt. Vandaar het cacografische hier
en daar.
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Wat moest er van den ongelukkige worden , tegen wiep men zoo
ten strjjde trekt ? In allen gevalle moet men hem het bestrijden
waard geacht hebben en is zij n aanval niet licht geacht.
Het ging er op los
Si dreechdem alle an sijn vel:
.... die priester ende alle die prochiane ,
Ende begonden hem te slane.
Die een sloech , die ander warp.
Lamfroyt was hem alte scarp.
Een, het Lottram lanevoet,
Hi droech eenen verhoornden cloet
Ende stacken emmer na dat hoghe.
Ludmoer metter langher hese
Droech eenen loedwapper an een peso
Ende ghincker met al omme slingheren
.
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Brune ontfinc al sulc payment,
Als hem ele gaf daer omtrent.
Die pape liet den cruusstaf
Ghedichte slaera slach in slach,
Ende die Coster metter vane
Ghinc hem vastelike ane.
Lamfroyts broeder ter selver wylen
Quam met eere scerper bijlen
Ende sloechene tusschen hals ende hoeft.
En nu meende men, dat hij zoo niet dood , dan toch onschadelijk
was gemaakt.
Ik denk alweer aan Hofer, van hem lazen we, meen ik , (ik citeer
uit het hoofd) : „Bij de eerste zes schoten zonk de held op de knieën,
de tweede zes doodden hem ook nog niet , toen trad een korporaal
-voor en maakte met een dertiende schot een einde aan deze marteling."
't Komt precies uit : zes soldaten die vuur gaven , dat waren de
schoolkranten , do tweede zes , dat was de vergadering , en toen... .
de korporaal, Het Nieuwe Schoolblad, met het verslag: volledig,
nauwkeurig, duidelijk, helder, waar en vooral sierlijk gesteld, kortom
een model!
En ziet.... de patiënt was nog niet dood , integendeel , hij was
meer dan ooit overtuigd , dat het noodzakelijk was , teekenen van
leven te geven en terwijl velen zich welvoldaan de handen wreven, zag
de aangevallene met genoegen , dat de zaak steeds meer besproken
werd, dat men maanden lang in alle schoolbladen, in allerlei perio dieken en in allerlei kringen de zaak besprak , die nu niet meer
17*
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doodgezwegen kon worden. De documenten werden in Noord en
Zuid afgedrukt , waardoor de partijdige natuurlijk opnieuw stof tot
schimpen kreeg , maar de onpartijdige een zelfstandig oordeel kon
vellen. Na het zoogenaamde „debat" was natuurlijk moeielijk een
oordeel te vellen geweest en zoodra mij het plan voor die vergadering bekend was , wist ik , dat het niet de bedoeling was , den
waren stand van zaken te doen kennen , maar wel zoo mogelijk den
mond te stoppen aan hem , die durfde wagen , aanmerking te maken
op datgene , wat zeer velen gaarne hadden , dat onveranderd bleef
voortbestaan.
Heine verhaalt , dat hem in de Fransche les gevraagd werd, wat
der Glauben in 't Fransch was en dat hij driemaal ten antwoord
gaf le crédit ; sinds dien tijd kon hij niet meer over Glauben hooren
spreken of de tranen kwamen hem in de oogen als in den tijd,
toen hij voor gezegd antwoord met een oorveeg beloond werd. Zoo
kon ik er langzamerhand toe komen , om theorie en methode te vertalen
door speculatie , en daarbij is de afwijking even verklaarbaar als
bij Heine (Gidubiger = créditeur) : theorie en methode gaan van
bespiegeling (speculatie) uit en het is alleen de vraag , of de man ,
die beide beoefent, in de eerste plaats denkt aan speculum (spiegel)
of aan specula (wachttoren) , waarvan speculator (verspieder). 1).
Er zijn menschen , die de vraag wat is waarheid ? vertalen met
wat is mij het voordeeligst , voor waar te houden ? bovendien heeft
in onzen veelsprekenden tijd de bekende spreuk van Salomo spreken
is zilver en zwijgen is goud bij velen bijzonder waarde gekregen:
de hersenloozen of gewetenloozen , die zwijgen , brengen daardoor
velen in den waan , dat ze hersens en een geweten hebben , vooral
wanneer ze naderhand zeggen : „Ik had dat en dat nog wel kunnen
zeggen , maar ik dacht , ik bemoei er mij niet mee ; wat heb ik er
aan ; laat een ander het doen ; het is eigenlijk mijne zaak niet ; er
zijn er heel wat , die daarvan veel beter op de hoogte zijn dan ik!"
En bij die laatste zinsnede wordt de man „bescheiden", eene eigenschap , die een ezel ver boven een mensch plaatst , volgens het oordeel van alle mede- ezels.
Er is nu geconstateerd , dat het onderwis in het Nederlandsch in
ons vaderland der volmaaktheid nabh komt en mocht er een enkele

maal nog iets zijn , wat niet volmaakt is , ' dan wordt er toch met

1) In zekere stad werd eene vergadering gehouden , waarin door den heer
X werd beweerd, dat bij 't onderwijs in zeker vak geen handboek noodig
was. Na spiegelgevechten en slim ontweken ernstige aanvallen , werd met
meerderheid van stemmen uitgemaakt , dat X gelijk had , dus , die 't anders
zei, had ongelijk en de handboeken in gebruik , werden afgeschaft. Een
jaar later had X zelf een handboek gereed, verklaarde, dat 't gebruik van
handboeken alle aanbeveling verdiende en voerde zijn handboek in. D. B.
-
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heldenmoed en doodsverachting, met zelfverloochening en vooral met
wetenschap en genialiteit dag en nacht aan gewerkt om te bewijzen,
dat aan dit onderwijs, het vol naaktste van alle onderwijzen ') de
grootst mogelijke zorg besteed wordt.
Wie van hen , die op de vergadering tegenwoordig waren , had
nu iets anders kunnen getuigen?
1. De schoolopziener ? Maar dat ging toch niet aan ! Zou hij
moeten getuigen , dat hij zoo slecht „gezien" had , dat een dergelijk
stelsel van taalonderwijs, hoe verkeerd ook , alom werd toegepast?
2. De leden der plaatselijke schoolcommissie ? Zouden die inderdaad moeten verklaren , óf, , dat ze er geen verstand van hadden;
óf , dat het inderdaad niet deugde ; l f dat het wèl deugde; -- wat
na al 't gezegde onmogelijk aanging ?
3. De directeur der kweekschool voor onderwijzers ? Kon men
verwachten , dat hij zelf aanmerking zou maken op het stelsel van
taalonderwijs dat aan de school , die hij dirigeert, zoo goed als
aan andere scholen heerscht , waardoor hij zich bloot zou stellen
aan de vraag : Als u zelf erkent , dat 't niet deugt, hoe komt het
dan , dat u 't niet veranderd heeft ?
4. De Leeraren en Onderwijzers ? Maar deze examineeren , geven
les aan hen , die geëxamineerd moeten worden of schreven de handboeken , in gebruik bij hen , die zich aan een examen zullen onderwerpen , of wel .... ze maken zich gereed om zich aan een examen
te onderwerpen , men ziet , deze groepen vallen het allerminst in de
termen , om te erkennen , dat er aan het taalonderwijs iets hapert.
5. De verdere belangstellenden hebben wijselijk gezwegen, en
wel óf omdat ze vooruit zagen , welken weg het op moest, bf omdat
zij geen lust hadden , zich in het wespennest te steken , waarin
Bruin , naar honig zoekende , ongelukkig terecht kwam.
Te midden van al dat geschrijf hebben we twee bladen te noemen,
met stukken , die van een geheel ander standpunt oordeelen : De
Schoolwereld , welk weekblad in Nrs. 3 , 4 , 5 en 6 van den tweeden
jaargang een artikel bevat van den heer M. J. Koenen, waarin deze
verzekert , dat hij en vele anderen met hem, zich niet vergaloppeeren
in zake zinsontleding en dat er in de beschuldiging veel overdrijving is. Het artikel bespreekt het „half vel druks'' en haalt er
stukken uit aan , behandelt de geheele zaak niet alleen sine ira
maar ook sine studio , althans de vraag blijft onopgelost, voor wie
de schrijvers onzer spraakkunsten al die zinsontlederij opschrijven,
waarvan hun boeken overloopen en wat men er eigenlijk mee uitvoert.
Door de verslagen op een dwaalspoor gebracht , vertelt de heer
Koenen mij nu nog eens , dat ontleden heel nuttig is ; ik denk er
niet aan, dit tegen te spreken: ik ontleed tot in de vijfde klasse
') Moet, als rijmwoord op radijzen volstrekt worden ingevoerd?

D.
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HB. maar alleen om een moeiljjken zin van een auteur te doen
verstaan, niet om allerlei soort van onderscheidingen van zinnen te
behandelen , en in zooverre zijn wij het eens ; want de heer Koenen
herhaalt, dat de zinsontleding wel middel, maar geen doel moet zijn.
In een opzicht is schr. minder juist in zijn beweren : hij citeert
prof. de Vries als volgt: „Wij zijn gelukkig den tijd te boven van
„die geestdoodende redekundige ontleding, die zoo lang als een
„vloek op onze lagere school rustte. Men begint het doel en de
„strekking van het taalonderwijs beter te begrijpen." Schr. verzuimt
echter te vermelden, dat die Inleiding" van het Woordenboek"
van het jaar 1882 dagteekent en dat de ziekte in de laatste jaren
evenals de berri-berri steeds erger is gaan woeden. Ik kan den
heer Koenen echter openlijk verzekeren, dat prof. de Vries thans
die woorden niet ten tweeden male zou nederschri*ven, wanneer
hij , gelijk ik wilde doen , in hoofdzaak het onderwijs in de moedertaal in ons land wilde beoordeelen.
Het tweede blad , waarop ik doelde is Vooruit , dat evenals
Ons Recht met ons „half vel druks" heeft ingestemd , ook al waren
beide bladen het niet altijd , niet in alle bijzonderheden met ons eens.
Het weekblad Vooruit van 4 Dec. (No. 717) bevat een artikel,
dat een berg theorieën verzet en hoogten zoekt te effenen.
Het artikel luidt als volgt:
RA, RA, HOE IS HET?
De heer Frantzen toonde met sprekende voorbeelden , hoe allerjammerlijkst het omtrent de kennis onzer moedertaal bij het gros der jongere
onderwijzers gesteld is.
Hij wees er op , hoe een deel der schuld van dezen beklagenswaardigen
toestand moet geweten worden aan den verkeerden ijver , dien de schrijvers van spraakkunsten in het classificeeren aan den dag leggen.
De zucht om het aantal indeelingen te vergrooten, ongewenschte onderscheidingen aan te brengen en de meest onverstaanbare nomenclatuur. in
te voeren , is daaraan mede schuldig. TACO H. DE BEER.

De heer De Beer heeft in Noord en Zuid de vragen trachten
te beantwoorden waarom er zoo weinig hoofd- en hulponderwijzers
slagen en hoe het ten onzent met het onderwijs in de moedertaal
staat."
In een vorig nummer van dit weekblad heb ik deze brochure
al tamelijk breedvoerig besproken.
Sedert dien tijd heeft men in de Afdeeling Amsterdam van het
Nederlandsch onderwijzersgenootschap eene vergadering gehouden,
waarin de heer Schoevers de beschuldigingen, tegen het onderwijs
der moedertaal ingebracht, geheel ongegrond noemde -- iets dat
ik intusschen niet met hem eens ben -- op grond dat de vragen
in de brochure medegedeeld , niet te pas kwamen.
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De heer Frantzen, leeraar aan 't gymnasium 'te Amsterdam, daarentegen beweerde, zich grondende op zijne veeljarige ondervinding
als examinator voor lager- en middelbaar onderwijs en op zijn aanraking met verschillende onderwijzers, dat bij de admissie-examens
de adspiranten dikwerf eene bedroevende onkunde aan den dag
legden.
Hij schreef dat gedeeltelijk daaraan toe , dat men op een examen
kon volstaan met eene volledige kennis van de philosophie der taal,
zooals die in een of ander gebruikt leerboek behandelt wordt, terwijl er niet gelet wordt of de persoon , die examen komt afleggen,
het idioom beheerscht.
Deze laatste bewering , waarmede ik het volkomen eens ben , gaf
mij in verband met de uitspraak van den heer De Beer aanleiding
om eens eenige taalboeken , „spraakkunsten", met elkander te vergelijken en de uitkomst van die vergelijking hier mede te deelen,
hopende dat zij er het hare toe moge bijdragen om de behoefte aan
eenheid levendiger te doen worden , opdat zoodoende uit die behoefte eindelijk de eenheid geboren worde.
Ter grondslag mijner beschouwingen leg ik Dr. Brill's Spraakleer,
De Groot's Spraakleer , Van Helten's kleine Spraakkunst , Van der
Zeyde's Spraakkunst voor gymnasiën en hoogere burgerscholen ,
Duyser's Theoretisch-practische handleiding , welke ik in 't vervolg
zal aanwijzen door B, G, H., Z, D.
Wij nemen als punt van behandeling de Voornaamwoorden.
1). Voornaamwoorden duiden het voorwerp der gedachte als met
den vinger aan.
Wordt het voorwerp uitdrukkelijk genoemd en het voornaamwoord
slechts gebezigd om de plaats , waar het voorwerp zich bevindt,
door aanwijzing aan te duiden , dan wordt het voornaamwoord b ijvoegely k gebruikt. (B.)
2). De voornaamwoorden dienen om uit te drukken , in welke
betrekking de voorwerpen (het objectieve) tot den spreker (het subjectieve) gedacht worden ; terwijl zij dit doen , vervangen zij den
naam dier voorwerpen of zijn daarvan toegevoegde bepalingen. In
het eerste geval heeten zij zelfstandige en in het laatste bijvoegelvke voornaamwoorden. (G.)
3). Een voornaamwoord wordt óf zelfstandig bf bijvoegelijk gebezigd. Zelfstandig gebruikt , „wijst het op zelfstandigheden"; bijvoegelijk gebruikt , „onderscheidt het" een of meer zelfstandigheden
van de andere derzelfde soort. (R)
4). Zelfstandige voornaamwoorden duiden zelfstandigheden aan
door aanwijzing ; bij voegelijke voornaamwoorden duiden zelfstandigheden aan door omschrijving. (Z.)
5). Het voornaamwoord vervangt het zelfstandig naamwoord of
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bepaalt het , door de eene of andere betrekking tusschen zelfstandigheden uit te drukken. (D.)
Na de bepaling komt de verdeeling.
Dr. Brill verdeelt ze in:
Persoonlijke , bezittelijke , aanwijzende , bepalende , onbepaalde,
vragende en betrekkelijke.
De Groot volgt dezelfde verdeeling, maar noemt de bepalende
bepalingaanduidende. Dr. Van Helten vereenvoudigt de zaken. Hij
spreekt slechts van vijf soorten, de persoonlijke en betrekkelijke,
welke alleen zelfstandig en de aanwijzende, vragende en onbepalende,
welke deels zelfstandig , deels bijvoeglijk kunnen gebezigd worden.
De bezittelijke bijvoeglijke naamwoorden worden volgens dezen
taalgeleerde wel eens ten onrechte tot de voornaamwoorden gerekend.
De bepalingaanduidende van De Groot hooren hier tot de aanwijzende. Van degene wordt medegedeeld, dat het den genitiefvorm
mist , ook den omschrevenen. 't Is dan verkeerd om te zeggen:
hij doet den wil desgenen , die hem gezonden heeft?
Van der Zeyde kent geene bepalingaanduidende voornaamwoorden ; hij rangschikt ze bij de aanwijzende voornaamwoorden. Door
hem wordt de genitiefvorm van degene gebruikt.
Toch komt ook hij op zeven soorten , omdat hij nog spreekt van
algemeene voornaamwoorden , waartoe door hem gebracht worden
elk , ieder , elkaar , elkeen , alles , een ieder , een iegelijk enz.
Een iegelijk en een ieder worden door Van Helten bij de onbepalende , door De Groot bij de onbepaalde voornaamwoorden ingedeeld.
Hier eindig ik deze bloemlezing.
Is het te verwonderen , dat bij zoo verschillende meeningen , de
onderwijzer gevaar loopt in dien doolhof van verschillende inzichten
te verdwalen , dat hij daarin werkelijk verdwaalt?
We hebben jaarlijks taalkundige congressen.
Zou daarop niet met meerderheid van stemmen uit te maken
zijn , hoe het eigenlijk moet zijn?
Tot zoover Vooruit. Het artikel behoeft geen nadere toelichting,
laat zij , die het hedendaagsche taalonderwijs verdedigen , " eens be proeven , tot eene andere conclusie te komen.
Waarlijk men kan veel nut doen met spraakkunsten te schrijven
van eiken omvang , met alle mogelijke classificaties , maar laat die
blijven binnen de studeerkamers van hen , die zelfstandig kunnen
onderscheiden , wat belangrijk is en wat niet , maar laat ze ver
blijven van leerlingen en ook van aanstaande onderwijzers. Lezen
en nog eens lezen met oordeel en onder voorlichting , waarbij elk
woord en elke vorm wordt verstaan , dat is de eenige wijze van
taalonderwijs , mogelijk voor hen , die niet wetenschappelijk taalonderwijs ontvangen. Nu kan er aan de lagere scholen , aan de
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hoogere burgerscholen en aan de gymnasiën geen sprake zijn van
wetenschappelijk onderwijs in de moedertaal en van spraakkunsten,
die op de voortreffelijke Duitsche van Blatz gelijken , kan daar dus
geen sprake zijn , niet alleen omdat die 880 bladz. groot is , maar
ook omdat men zich daarbij niet vooral ten taak heeft gesteld , de geschreven en de gesproken taal geheel en al te leeren verstaan , maar
een wetenschappelijk overzicht te geven van de taalvormen in den
wijdsten zin des woords.
Wanneer de leerlingen zoover in de studie" der taal moeten
doordringen , dat ze op wetenschappelijke wijze leeren verklaren,
wat ze volstrekt moeten leeren verstaan , dan zullen bijv. de H. B.
een tienjarigen cursus dienen te hebben en dan is het de vraag of
twee uur per week in de zeven hoogere klassen wel voldoende zou
wezen.
Onze voorvaderen in de zeventiende eeuw waren beroemd om de
zuiverheid , waarmede zij Ciceroniaansch Latijn spraken en schreven, maar heeft Vossius in zijn Latijnsche grammatica ooit over
al die onderscheidingen van woorden en zinnen gesproken ? 'k Heb
zelf nog uit Vossius (en Bröder en Weytingh) geleerd , maar zou
niet weten , hoe al die zinnen in 't Latijn genoemd werden : de
streng wetenschappelijke Latijnsche spraakkunsten onderscheiden
heden ten dage de naamvallen en de wijzen der werkwoorden naar
hunne beteekenis in velerlei klassen , maar zelfs de gevreesde (en
terecht geduchte) Lateinische Grammatik van Z u m p t houdt zich
verre van zinsonderscheidingen ; toch is het bij Latijnsche schrijvers
duizendmaal noodzakelijker de zinnen te ontleden , dan bij de
moeielijkste nieuweren.
De areopagus in Eensgezindheid" stelde den ondergeteekende in
't ongelijk , dat deed men Luther ook op den Rijksdag te Worms,
maar zonder uit te maken of Luther gelijk had of niet , is nu reeds
meer dan driehonderd jaar lang gebleken , dat er ontzettend veel
menschen het met hem eens waren en dat het ongelijk" zich toch
bleef handhaven.
Men heeft verzekerd, dat alles, wat op taalonderwjjs betrekking
had , uitmuntend was , en dat men toch nog naar een hooger trap
van volmaaktheid streefde, de enkele afgedwaalden kon men slechts
aarzelend erkennen. Maar men heeft ook in de Tweede Kamer
verklaard , dat de Tjomas- zaak volkomen in orde was evenals vroeger
de Billiton-geschiedenis , men zal 't later ook doen van de Delihistorie, zoo goed als men den heer Salomon heeft verzekerd, dat
hij niet goed heeft gezien, en dat de Rijksgestichten voor jeugdige
gevangenen modellen zijn voor alle volgende eeuwen. Als zoo iets
officieel gezegd wordt moet men het officieel gelooven , al zou men
er officieus aan twijfelen , maar gelijk Luther ons bewees , kan men
over geloofsartikelen zeer uiteenloopend denken en al geeft men ons
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ongeluk, dan is daarmede de oorzaak van onzen twijfel nog niet
weggenomen.
Dat zal ik blijven bedenken en ik zou mij zeer vergissen , als
mijne tegenstanders , al willen zij het niet weten , dat ook niet
blijven bedenken.
Ve B e d r ij f. Verstrooid.
Een Duitsch spreekwoord zegt , dat de Neurenbergers nooit iemand
ophangen , voor dat ze hem hebben ,. zoo is het ook in Nederland
gewoonte om iemand niet te te begraven voor hij dood is.
Nu is • de kwestie van het taalonderwijs verre van dood en daarom
ook nog lang niet begraven.
Vele ouders , die minder vroolijk gestemd hun vacantie beginnen,
zullen hun teleurstelling voor een goed deel ook toeschrijven aan
de wijze, waarop de moedertaal wordt onderwezen. Het tot dusverre
meerendeels gevolgde stelsel is oorzaak , dat er minder met oordeel
gelezen wordt en dat er minder verstaan wordt van hetgeen men
leest. Dit laatste blijkt wel uit het gebrek aan belezenheid, aan
het weinig oordeelkundig bespreken van het gelezene, waarover bijv.
geklaagd wordt op de examens voor Nederlandsch M. 0 , dus bij
personen, die zich uitsluitend op het Nederlandsch hebben toegelegd.
Er is grond, voor de meening , dat een en ander niet zonder
invloed bleef op de benoeming van Leeraren in het Nederlandsch
te Amsterdam , waar de moedertaal aan het gymnasium door twee,
aan de Handelsschool door een en aan de Hoogere Burgerschool
met vijfjarigen cursus door twee leeraren wordt onderwezen , welke
leeraren alle vijf aan de Universiteit zijn gevormd. Bij deze vijf,
die aan verschillende Universiteiten en in verschillende tijden hebben
gestudeerd , bestaat het groot verschil in meening over taalkunde
en over methode van taalonderwijs niet, ze komen echter alle vijf
daarin met elkaar overeen, dat ze geen schoolboeken over taalonderwis hebben geschreven.
Wanneer nu door de mannen der zoogenaamde exacte wetenschappen -wellicht met medelijden of minachting op de taalonderwijzende collega's wordt neergezien , dan vindt dat allicht zijn grond
in twee zaken , waarin zij met dezen in weten en handelen verschillen.
Wat het weten aangaat , is het namelijk voor ieder duidelijk,
dat er over de soortverdeeling van woorden , woordsoorten en zinnen
en ziusdeelen nog een eindeloos verschil van meening heerscht,
evenals over de meening , welke handboeken de meest geschikte zijn.
Hoe gaat het bij het onderwijs in Scheikunde en Natuurkunde
aan de Hoogere Burgerscholen?
Voor Scheikunde: Roscoe , Koppeschaar of Doyer van Cleeff.
Voor Natuurkunde : Steyn Parvé , Van der Stadt of Ganot.
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En sinds de aardrijkskunde zich tot den rang der wetenschappen
op de H. B. school verhief, is ook bij het onderwijs van dat vak
eenheid , en hebben Posthumus en Bos bijna de alleenheerschappij,
blijkbaar is men bij dat onderwijs tot een besluit aangaande leerstof
en methode gekomen , evenals bij het onderwijs in Natuurlijke Historie en de Wiskunde in de hoogere klassen. Wat echter het onderwijs in de lagere klassen aangaat zijn er zooveel sommenboekjes
en handleidinkjes uitgedacht en gefabriceerd , dat men hier evenals
bij het taalonderwijs mag zeggen : „Als de eischen en inzichten
zoozeer uiteenloopen , weten de mannen van het vak - zeker zelf niet
wat ze willen !" Immers als men weet , hoe het is of wezen moet,
en dat op degelijke gronden , van waar dan al die boeken , die
volgens 't onfeilbare beginsel onbruikbaar moesten gebleken zijn.
Of is er een andere reden voor dien zondvloed van taalboekjes en
rekenboekjes?
En wat nu ?
Een .jaar lang is de zaak van het taalonderwijs door ons aan de
orde gesteld in ons land besproken en afdoende is de taak van dat
onderwijs nog niet omschreven. Onze polyglottische natie lijdt het
nadeel van dien strijd der .... meeningen; want het onderwijs in
vreemde talen vertoont eene onbeschrijfelijke verwarring , door
Dubois en Dubois II moge wat eenheid uit het Fransch komen,
de spraakkunst van Dubois leert weer heel wat anders dan onze
Nederlandsche spraakkunsten ; Stoffel zal, naar we hopen, na eenigen
tijd wat eenheid in het Engelsch brengen , deze verdienstelijke serie
komt niet in botsing met de Nederlandsche Spraákkunst, maar de
methode verschilt weer hemelsbreed van die van Dubois ' ). Wat
het Hoogduitsch betreft , daarover zwijg ik , anders maak ik mij
te boos , de een geeft een spraakkunst van twee vingers dik en
verklaart in den aanhef: „Eine Grammatik kann eigentlich nie
trocken genug sein" de ander verzekert ons , dat men bijna geen
grammatica noodig heeft. De methoden (?) zijn verschillend als
de bladen der boomen en de taalregels en taalwetten (?) zijn in de
verschillende leesboeken vaak lijnrecht met elkaar in strijd.
Op de Algemeene Vergadering van Leeraren M. 0. op 28 Aug.
te Amsterdam te houden , zal als eerste punt van behandeling
„Verband in het onderwijs der moderne talen" worden besproken.
Aan een zeer lezenswaardig artikel van den heer A. van de Wijnpersse te. Bergen-op-Zoom over dat onderwerp, voorkomende in de
Berichten en Mededeelingen der Vereeniging van Leeraren M. 0.,
ontleenen wij met bijzondere instemming het slot:
') Met de vermelding dezer . namen is niet gezegd dat deze boeken de
eenige o. i. bruikbare zijn , noch ook , dat we het op elk punt volkomen
met de schrijvers eens zijn. REn.
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„Er moeten op onze hoogere burgerscholen drie vreemde talen
geleerd worden. We krijgen dus drie talen , bij welke als elementen
der spraakkunst , hier meer daar minder , moeten ter sprake komen:
onderscheiding der woordsoorten,
verbuiging: naamvallen,
vervoeging : wijzen , tijden,
zinsbouw : redekundige ontleding.
Zal nu elk der leeraars voor eene vreemde taal deze dingen voor
zich zelf leeraren , dan gaat vooreerst nutteloos heel wat tijd verloren met elk - afzonderlijk te doen , wat slechts door één behoefde
te geschieden ; maar ten anderen is het bijna wiskundig zeker , dat
de algemeene . verklaringen en onderscheidingen op spraakkundig
gebied (als daar zijn : algemeene beteekenis van naamvallen, namen
van wijzen en tijden , onderscheiding en benaming van zinnen) niet
steeds door onderlinge overeenkomst uitmunten, ja vaak zeer ver
uiteen zullen loopen. En dit laatste is nog vrij wat erger dan
tijdverlies. Het schept verwarring in het jeugdige brein des leerlings
,

en schaadt elk flink taalonderwijs.

Van den anderen kant is het geval denkbaar , dat elk leeraar
meent , dat zijn collega wel voor de algemeene onderscheidingen en
grondige uiteenzettingen zal gezorgd hebben , en zich dus alleen
tot de toepassing bepaalt , waarbij hij dan vaak tot de overtuiging
zal komen , dat zijn taalgebouw in de lucht zweeft.
Wat is hieraan te doen?
DR. MAGER in zijne verhandelingen over „Die genetische Methode
des schulmassigen »Unterrichts in fremden Sprachen und Literaturen,"
zegt : So lange der Schuler erst Eine fremde Sprache lernt, muss
„diese grammatisch und onomatisch mit der Muttersprache verglichen
„werden ; kommt die zweite fremde Sprache hinzu , z. B. das Eng„lisehe zum Franzósischen , so dehnt sich die Vergleichung auch
„auf diese aus, und so fort."
Wat vooronderstelt dit voorschrift , dat wel door niemand gewraakt zal worden ? Natuurlijk, dat de leerling grondig bekend zij
met de boven aangegeven spraakkunstige rubrieken, en tevens dat
de geheele spraakkunstige behandeling zich aanknoope aan de moedertaal. Op den leeraar der moedertaal rust daarom , wanneer hij
ook zelf van meening mocht zijn , dat de jongens in hunne moedertaal zooveel spraakkunst niet behoeven , toch , als lid van het geheel,
de verplichting om die bepalingen en onderscheidingen grondig met
de leerlingen te behandelen.
Is dit reeds voor de lagere klassen van gewicht : in de hoogere
klassen , waar ook aan letterkunde gedaan moet worden , klemt het
nog meer. Ik kan mij niet denken, hoe men van een jongen een
opstel kan vorderen , dat stylistisch eenigszins aan rechtmatige eischen
voldoet, zonder dat hem vooraf eenige vaste algemeene begrippen
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over stijl in het algemeen , over het ontwikkelen van de stof, over
figuurlijke taai , enz. zijn bijgebracht ; of dat men met een leerling
een of ander stuk letterkundig zou kunnen lezen, zonder dat de
leerling zich vooraf , althans eenigszins vertrouwd gemaakt heeft
met het a b e der letterkundige kennis. Ook hier heeft men be
palingen en begrippen , die aan alle talen gemeen zijn ; onder meer
de begrippen : schoon , verheven , poëtisch-waar , naïf , pathetisch ,
elegisch , tragisch , komisch , humor , romantisch , klassiseh; verder
in hoofdtrekken de letterkundige genres : epos , drama , lyriek,
met maat , rijm , enz.
Moet ook hier weder elke leeraar voor zich aan 't werk?
In verhoogde mate is het de taak van den leeraar in de Nederl.
taal hier een flinken , degelijken grondslag te leggen , waarop kan
worden voortgebouwd. Hij kan dit gemakkelijker , dan een zijner
collega's voor de vreemde taal , dewijl hij alleen met de zaak te
doen heeft , terwijl bij zijne collega's de leerlingen , behalve met de
zaak , ook met de inkleeding hebben te worstelen.
Ik weet wel , dat ik van den leeraar in de Nederlandsche taal
heel wat verg , dat ik hem eene groote verantwoordelijkheid oplaad:
hij zal den gang van zijn onderwijs minder of meer moeten richten
naar de behoeften der vreemde talen ; hij zal de grondbegrippen,
zoo voor taal- als letterkunde , met meer nadruk tot het eigendom
zijner leerlingen moeten maken , dan hij misschien voor zijn vak
noodzakelijk acht. Doch een rechtgeaard Nederlander heeft nooit
geaarzeld , offers te brengen , waar het heil van 't algemeen zulks
vorderde : de Nederlandsche leeraar in de Nederlandsche taal zal
gewis niet minder doen.
Maar ook de leeraar der vreemde taal , wiens taak aanmerkelijk
verlicht wordt , mag niet op algemeen gebied afzonderlijke wegen
willen bewandelen : bij gemeen overleg worden de algemeene beginselen vastgesteld , en ieder voegt zich daarnaar.
GÖTHE'S „Einem Ganzen schliess dich an" moge hier gesteund
worden door der vaderen „viribus unitis 1" De jongelingschap van
Nederland zal er wel bij varen."
Daarom vooral dring ik aan op verandering van methode van
onderwijs in de moedertaal , omdat de algemeene taalkunde in de
moedertaal gegeven, den grondslag moet vormen voor alle taalonderwij s. Goed gegeven is dat het middel om den leerling met
oordeel des onderscheids lezen te leeren , en tevens de eerste en
noodzakelijke aanleiding om hem , zoo noodig, de studie der vreemde
talen gemakkelijk te maken.
Men wil in mijn beweren , dat allerwege instemming vond, naast
zooveel verdachtmaking, iets nieuws zien ! Nieuws ! Dat de leerling
met oordeel des onderscheids zal leeren : woord voor woord, zin voor
zin , bladzijde voor bladzijde en boekdeel voor boekdeeel , dat geen
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leerling zal verklaren , dat weet ik niet meer , het is al zoo lang
geleden, dat ik dat gehad heb ; dat hij zal leeren spreken en schrjven door de groote voorbeelden te hooren lezen en zelf te lezen,
gelijk de schilder te Rome en de musicus te Berlijn of München
studeert!
Maar daarvoor moet hij eerst hebben leeren waarnemen , gelijk
de schilder moest leeren teekenen. Onze hedendaagsche genieën,
die schilderen en etsen voor ze teekenen hadden geleerd zijn reeds
genoodzaakt elkaar beroemd te maken anders is er voor hen geen
kans het te worden. Moet het met de beoefenaars der taal ook
zoo gaan?
M a t t h i ee schrijft reeds in 1833 ') na de mededeeling „A la
renaissance beaucoup de personnes écrivaient facilement et élégamment le latin" het volgende : „In diesen Zeiten legte man weniger
Gewicht auf die Erlernung und Einiibung der syntaktischen Regeln,
sondern hielt die Jugend vorzüglich zum fleissigen und sorgfltigen
Lesen der Klassikeran .... Der Scheler lerne dadurch Regeln zwar
nur gelegentlich, nehme sie aber lebendiger in sich auf , als wenn
sie ihm in Abstracto nnd in systematischer Ordnung zum Lernen
aufgegeben würden. — Nichts ist für den Styl bildender als eine
zwar aufinerksame, aber nicht üngstlich grammatische Lecture. Der
Zweck dieser Lectüre ist , sich einen Takt zu erwerben , der das
Unáchte und Unrichtige gleich von sich weist, wenn auch ohne sich
sogleich Rechenschaft über die G1-runde des Verwerfers geben zu
kónnen.
Inderdaad het Fransche : „cela se dit et cela ne se dit pas" is
voor hem, die taalgevoel heeft, meer waard dan honderd spraakkunsten.
In den mittleren Klassen verF ö h 1 i s c h schrijft in 1836 2
„bindet sich mit der Einübung der geschichtlichen Sprachlehre die
„fleissige Lesung der Schriftsteller, damit ein Reichthum an Ge,danken und Ausdrücken entstehe , welche sich wechselseitig dem
„Sprachgebrauche gemass erwecken , und damit die Sprachlehre
p aus der Sprache , nicht aber diese aus jener einseitig geschëpft
„roerde."
In Nov. 1842 verklaart B 1 a c k i e in Ed *nburgh Magazine:
The only proper way to write a langange is from direct imitation.
of a written model. Let the pupil not be left to impress the neeessary forma upon his memory from the grammar only , but in
living examples. He will find that he has learned insensibly by
practice all that is essentially useful of that which the most laborious systematic study , previous to the practice, would have failed
to hammer into his min d."
) : „

Vermischte Schriften bl. 195.
) Ansichten bl. 209.

J)•
1

271
Zoo nieuw is mijn eisch , dat Ascham, de leermeester van koningin
Elisabeth van Engeland in 1563 schrijft:
„Our most noble queen Elisabeth never took greek nor latin

grammar in her hand , after the first declining of a noun and a
verb , but only , by this double translating , of Demosthenes and
Tully, every afternoon , for a space of two years , has attained to
such a perfect understanding in both the tongues , and to such a
ready utterance of the latin , as -here be few in number in England,
that be comparable with her Majesty. Use of writing is the only
way to bring the scholar to judgement and readiness in speaking."
Maar Ascham spreekt niet van acht-en•veertig verschillende soorten van zinnen of wel van zoo en zooveel soorten van bijwoorden
en zooveel soorten van voegwoorden.
Ascham — (ik moet met nadruk de lezing aanbevelen van
A s c h a m' s Schoolmaster — leert zijn leerling de namen der
rededeelen en leert ham ook , die rededeelen onderscheiden ; verder
de drie „conoordances" nl. het substantief met het adjectief , het
naamwoord met het verbum en het pronomen met het woord,
waarop het betrekking heeft.

En waar N i c. B a c h , ook al een man uit het grijs verleden
„Uber die Grinzen der Gymnasialbildung" spreekt, getuigt hij nog:
„Die Gesetze einer Sprache wollen dem stillen aber sichern Gange
ihrer periodischen Reorganisation allmálig abgelauscht, und mittelst
unauf hörlicher, sorgfitltiger Beobachtung ihrer Eigenthumlichkeiten
naher erkannt werden."
Ziedaar de nieuwe leer, ruim drie eeuwen geleden in Engeland
verkondigd en sedert bij elke herleving herhaald.
Onze taak is ten einde.
Even als ieder drama heeft ook het onze geen conclusie : het
drama mag den toeschouwer te denken geven , de vraag oplossen
vermag het drama natuurlijk niet , anders zou na zooveel drama's
de eeuw van Saturnus reeds lang zijn aangebroken.
Alleen dit nog : wie waarde hecht aan het vak , dat hij onderwijst
moet den moed hebben, beuzelingen voor beuzelingen te houden en
bij eenig nadenken zal men moefen toegeven , dat het doel van alle
taalonderwijs zijn moet , den leerling zoover te brengen , dat hij het
gesproken en het geschreven woord volkomen kan verstaan en be.
grijpen, naar inhoud en naar vorm. Dat doel moet bereikt worden;
maar zoo mogelijk ook een ander, dat de leerling in staat worde
gesteld zich zoowel mondeling als schriftelijk , duidelijk en helder,
zoo mogelijk sierlik uit te drukken betreffende alle onderwerpen in
den kring zijner waarnemingen opgenomen.
Dat dubbele doel wordt bij de meeste leerlingen n i e t bereikt.•
Na zou men gelooven , dat zulke resultaten werden toegeschreven
aan een gebrek in de methode, maar in plaats van dat , wijzigt men

de eischen om tevredenheid te kunnen betuigen , met iets , dat veel
minder is , dan dit doel ; men decreteert dat men in Nederland benoembaar is tot de hoogste betrekkingen , ook dan , wanneer men
zijn eigen moedertaal niet verstaat , die niet voldoende kan sehrjven , spreken , lezen of spellen.
Zulk eene barbaarschheid is in Frankrijk , Engeland en Duitschland onbekend. ' )
Ik heb het der moeite waard geacht eene poging te wagen om
dezen en genen goedgezinden er op te wijzen , dat dit doel bereikbaar is , wanneer men eenige zaken van minder gewicht meerendeels buiten beschouwing laat. Ik heb gemeend aldus te moeten
handelen, onverschillig of dat dezen of genen aangenaam of onaangenaam zou zijn. Ik zelf zou alleen de onaangenaamheden
hebben.
Als mijn raad werd opgevolgd , zou ieder , die de proef met
goeden uitslag bekroond zag , met alle recht zich zelven de eer
geven ; maar 't zij men het beproefde , of niet , zij , die in mijn
beweren afbreuk zagen doen aan hetgeen zij gedaan , gezegd of
gedacht hadden , zouden meenen gerechtigd te zijn , mij uit te
schelden, gelijk dan ook velen met zeldzame virtuositeit hebben
gedaan.
Ik heb thans het mijne gedaan en laat aan anderen over , de
rest te doen.
De aanvallers en verdedigers zijn verstrooid , de meeningen zijn
verdeeld, de zwakkere geesten weten nu in 't geheel niet meer,
waar heen zich te wenden, waaraan zich te houden.
Opdat echter het hier behandelde niet al te snel verloren ga, zijn
de artikelen uit Noord en Zuid in een bundel vereenigd , die aan
de schoolautoriteiten ten geschenke wordt aangeboden.
Met belangstelling zie ik elk volgend verslag eener examencommissie te gemoet en hoewel de verslagen bestemd zijn , om te
vertellen , hoe de zaken niet zijn gegaan , kan toch bij eenige handigheid in het „tusschen de regels lezen" wel worden uitgemaakt
of er vooruitgang is , of niet.
Natuurlijk zullen ook thans beschuldiging en verdachtmaking niet
zwijgen, maar wat er ook geschreven of gezegd worde, ik zal niet
antwoorden ; zoolang mij geen antwoord is gegeven op de veelmalen herhaalde vraag : „Wie zijn de ongelukkigen, veroordeeld om
al die onderscheidingen van volzinnen en woordsoorten te leeren,
1 ) Tijdens het eerste Tichborn proces , was ik in Engeland en onder de
anti-Tichborne partij vond in alle kringen , waarin ik verkeerde , die uitspraak van de rechtbank het meeste instemming, waarin verklaard werd,
dat „tb e claimant` geen „gentleman", dus ook geen Tichborne , kon
zijn ... omdat zijne brieven in zulk slecht Engelsch geschreven waren.
Aan eene dergelijke conclusie zou men hier te lande niet durven denken,
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die in alle meest gebruikte spraakkunsten staan ?" en Als onze

vaderen een onvergankelijken roem hebben ingeoogst als grondige
taalbeoefenaars en dat alles zonder die zoo moeielijk te verwerven
bekwaamheden, waarvoor kan het dan goed zijn, dat onze jongens
er hun jeugdig leven mee zien verbitteren ?"
Zooveel is zeker , dat er heel wat veranderen zou en veel ten
goede , als de betrekking van privaat-les-gever en boekenschri* ver
onvereenigbaar was met het tijdelijk ambt van examinator.
Heine spreekt in het 3e deel der Reisebilder den wensch uit, dat
hij eens koning mocht zin, hij wilde dan eens een dag niet regeeren
en zien , wat er dan gebeurde.
Zoo zou ik graag eens zien, dat er een vol jaar geen les in 't
Nederlandsch werd gegeven , alleen om eens te zien , wat er dan
gebeuren zou.

Amsterdam , den 15 Juli 1887.

Een e plaats

lom+

TACO H. DE BEER.

t J-nlamdes.

',

Het beroep op de Amersfoortsche uitgave van • de Palamedes
(Zie bladz 159 Noord en Zuid 1886) , brengt er mij toe , een plaatsje
te verzoeken voor de aangehaalde regels volgens eene andere
uitgave.
Deze van 1680 ('t Amsterdam by Michiel de Groot) , die buiten
„bereght ," klinckdicht ," „inhout" en de Slotrei , (in de uitgave,
die ik bezit , komt dat met de titelprent geschreven voor) compleet
schijnt , geeft:
„Men sal geëffent sien , en tot den grondt geslecht
't Hof van Laomedon , en dees benijde vesten,
Als Inachus geslacht , die 't krijgsvolk geeft ten beste,
Dat d'overwinner noch , ten tienden zomer , sal
De Goón verschricken met dien ysseljjcken val."
Het zinsverband kan door het lidwoord vóór overwinner anders
aangegeven worden.
D'overwinner noch verliest het karakter van de appositie en dat
is niet noodwendig een betrekkelijk voornaamwoord.
De laatste zin kan m. i. aldus verklaard worden.

(Zoo)dat de overwinnaar na tien jaren de Goden nog door dien
ijselijken slag met schrik vervullen zal.
Leiden.
J. VERWEY DE WINTER,

Noord en Zuid , 10e Jaargang.
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Meuwer, aan Ephoni-Alek 1
Het belangrijk werk van Dr. M o r i t z Trautmann, professor
aan de Universiteit te Bonn , „over de klanken der taal in het algemeen en over die van de Engelsche , de Fransche en de Duitsche
taal in het bijzonder", dat in afleveringen is uitgegeven , is thans
geheel compleet. Wij kunnen daardoor juister over de waarde van
dezen omvangrijken arbeid oordeelen , dan de eerste afleveringen
ons veroorloofden.
Het eigenaardig beginsel , dat aan Dr. Trautmann's - systeem ten
grondslag ligt en dat, volgens zijn eigen verklaring, in het geheele
werk is vastgehouden , is , dat de klanken der spreektaal aangegeven
moeten worden door hun „Klang", of met andere woorden door de
muzikale deelen , waaruit zij zijn samengesteld en niet door aanduiding van de wijze, waarop de spraakorganen aangewend worden , bij het uiten dier klanken. Hij stemt toe , dat het laatste een
zaak van gewicht is en de kennis daarvan noodzakelijk , om een
volledig begrip te krijgen van een bepaalden klank , maar oneindig
belangrijker is het , te weten , uit welke tonen de gegeven klank
bestaat. Van de verschillende argumenten , die. hij ` voor deze stelling aanvoert , willen wij slechts dat aanhalen , waarop hij den
meesten nadruk legt. Hij houdt vol, dat het moeielijk, onzeker en

onvoldoende is , een bepaalden klank aan te geven , door de
wijze, waarop de organen dienen gebruikt te worden, te omschrijven, terwijl de diapason van elken toon met volkomen nauwkeurigheid kan worden aangeduid en ' daardoor het doel geheel bereikt
wordt. Het komt er maar op aan , of de diapason van elken toon,
zelfs nog slechts veronderstellende, dat zoo iets bestaat, werkelijk
gemakkelijk en nauwkeurig kan verkregen worden. Prof. Helmholtz
is zonder twijfel de meest gezaghebbende geleerde op het punt van
onderzoekingen van dezen aard , waarmede hij langen tijd is bezig
geweest. Door zijne betrekking stond hem letterlijk elke mechanische vinding der moderne wetenschap ten dienste.
Ieder , die de vierde uitgave van zijn beroemd werk Die Lehre
von den Tonempfindungen leest , is verbaasd over de menigte en de

verscheidenheid der hulpmiddelen , die hij te zijner beschikking
had.. Alles, wat maar ®enigszins in verband met zijne onderzoe=
kingen stond of hem nader tot een oplossing kon brengen, gebruikte
hij en toch komt hij niet alleen tot een algemeene theorie, geheel
verschillend van Dr. Trautmann , maar bovendien bemerkt hij ten
opzichte van enkele klanken , dat de moeilijkheden , om den
middentoon vast te stellen , zoo groot zijn , dat hij ze niet
geheel heeft kunnen overwinnen. Dit bewijst wel niet , dat Dr.
Trautmann's theorie valsch is en Helmholtz' de ware , maar toch in
elk jeval^ dat de bezwaren niet zoo gering zin, als eerstgenoemde
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in zijn werk doet voorkomen en dat het argument ten gunste van.
zijne theorie van zeer geringe beteekenis is.
In werkelijkheid is de juiste oplossing nog niet gevonden, of indien
zij gevonden is, nog niet wereldkundig gemaakt. Geleerden als Roorda,
Donders , Sievers , Merkel, Brüche , Trautmann, Ellis, Sweet, Viëtor
en zeer vele anderen hebben aan het onderzoek naar de taalklanken
evenveel tijd en moeite besteed , als aan eenigen anderen tak der
physische of physiologische wetenschap en zijn op de belangrijkste punten steeds tot een ontmoedigend resultaat gekomen. Een alphabet,
op de geheele wereld gelijkluidend , waarvan Lepsius gewaagde en
waarvan men zoo lang gedroomd heeft , behoort nog tot de toekomst.
Intusschen moet men Dr. Trautmann's systeem als een stap in de
goede richting beschouwen en , ofschoononder veel ongunstiger omstandigheden verkregen , gelooven wij, dat het hoofdbeginsel waarop
het steunt , in zoover het verschilt met dat van Helmholtz , ons
nader tot de waarheid kan voeren. Dr. Trautmann betoogt de noodzakelijkheid om eenheid te . brengen in de spreektaal , zooals dat
reeds in de schrijftaal bestaat , die voor alle Duitschers gelijk is.
Daartoe zou hij niet de taal van de eene of andere stad of provincie genomen willen zien , maar eene naar bepaalde regels vastgestelde , zoodat iedereen zou kunnen weten , hoe hij spreken moet,
ofschoon natuurlijk in den eersten tijd daartegen algemeen zou gezondigd worden. Verder dringt hij er op aan , dat Duitsche schrijvers , wanneer zij naar een equivalent voor een vreemd woord
zoeken, in plaats van lange en onwelluidende samenstellingen te
vormen , daarvoor korte en eenvoudige woorden uit het oud- en
middelhoogduitsch en uit de verschillende levende dialecten der
Duitsche taal zullen aannemen. Prof. Trautmann brengt het in zijn
werk hier en daar in praktijk.
Wij geven daartegen echter in bedenking, dat , terwijl lange
en samengestelde woorden algemeen bevattelijk zijn, zelfs voor hen,
die slechts een oppervlakkige kennis van de taal hebben , dialecten
en verouderde woorden , die Dr. Trautmann in sommige gevallen
gebruikt of aanbeveelt , zonder eenige verklaring onverstaanbaar
zijn voor de groote menigte, zoowel Duitschers als vreemdelingen.

De phonetisten zijn zeker heel nuttig werkzaam, hun arbeid heeft
echter het bedenkelijk resultaat , dat er al weer meer gereglementeerd moet worden. Bij dergelijke bepalingen denk ik onwillekeurig
aan Matthias Claudius' verhaal van de kippen , die een reglement
vaststelden , waarbij bepaald werd , hoe hoog men kraaien zou bij
elk merkwaardig voorval in de kippenmaatschappij. Vroeger was
alles wel goed gegaan , maar zoo was het veel wetenschappelijker
en dus .... veel mooier. De uitkomst was , dat de kippen de
18*
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gegeven regels met elkaar verwarden en bij 't gekraai : „Een vos !''
kwamen aanloopen , denkende , dat er gekraaid was : „Gerst !" of
omgekeerd , om welke reden de kraaiwetten bij de kippen weer
zijn afgeschaft.

ti is de uitdrukking
tioo der gedachten
o
Eet
Wat is taal ?e
— Taal
door
sL
Wat is taal ? — Taal is de uitdrukking der gedachten door
woorden of gebaren. — De woordentaal , die wij hier op het oog
hebben , heeft een schat van woorden ten dienste , welke , op de
rechte plaats gesteld , in staat is elk denkbeeld , dat ender de bevatting der hoorders of lezers valt, op gewenschte wijze hoorbaar
of zichtbaar voor te stellen.
Het doel van alle taalonderwijs is : de zichtbaar of hoorbaar uitgedrukte gedachten te leeren verstaan , en omgekeerd zijne eigene
denkbeelden aan anderen op gepaste , juiste wijze te leeren weêrgeven.
Wil men recht verstaan , wat spreker of schrijver hebben willen
zeggen , dan moet men niet alleen de kracht en beteekenis der gebezigde woorden of uitdrukkingen kennen , maar ook nauwkeurig
acht geven op het zinsverband , waarin zij voorkomen.
Deze waarheden sluiten van zelve in zich tweederlei beschouwing
van de moedertaal : 1. welke woorden zijn gebezigd en wat beteekenen deze , 2. in welk verband komen zij voor , opdat schrijver of
spreker zijn doel bereike: het recht verstaan van de uitgedrukte
gedachte.
In vroeger tijd legde men zich bovenal toe op het rede- en taalkundig ontleden, ten einde aan de tweede voorwaarde tot het rechte
verstaan der taal te voldoen en gedeeltelijk ook aan de eerste ; doch
het opvatten van de juiste beteekenis der woorden, zoo dikwijls
afhankelijk van vorm en samenstelling, bleef wat veel op den achtergrond. — Thans is men wel wat tot een uiterste vervallen en heeft
bij het taalonderwijs aan laatstgemelde behandeling het leuwendeel
toegekend.
De schoonste materialen maken echter nog geen hecht en sierlijk
gebouw, wanneer niet een bekwame hand ze in juist verband bij
elkander voegt en tot een geheel verwerkt.
Een en ander van het hier gestelde zal wel weinig tegenspraak
ontmoeten.
De groote vraag bij ons taalonderwijs blijft zeker: op welke wijze
bereiken wij het gemakkelijkst en zekerst het doel.
Zoowel de synthetische als de analytische leerwijze vindt op dit
gebied hare voorstanders. Geeft den leerlingen een schat van
woordenkennis ; tracht vooral de rechte beteekenis ervan te doorgronden en doet dit door een zelfde woord in onderscheiden zinnen
Pnet verscheidenheid van beteekenis voor te stellen , en gij kunt
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daarna met de verkregen kennis overgaan tot het rechte gebruik
der woorden in de uitdrukking der gedachten.
Neen , zegt de voorstander dor andere richting : leert eerst den
zin , als geheel beschouwen ; ziet , wat spreker of schrijver heeft
willen zeggen aan het verband, waarin de woorden voorkomen; let
in de eerste plaats op het onderwerp, waarover gesproken wordt,
vervolgens op hetgeen daarvan gezegd wordt en hoe het gezegd
wordt , en gaat eindelijk over tot het leeren kennen der woorden,
die gebezigd zijn om het geheel samen te stelten.
Wij komen bij de beschouwing dier beide zienswijzen op zielkundig terrein. De vraag geldt : wat zal de kinderziel het gemakkelijkst opnemen: de voorstelling van het geheel of van de deelen.
Zal men , om het zuivere begrip van boom te doen ontstaan , beginnen met al de deelen van een boom , van de wortelvezeltjes tot
het blad voor te leggen en te doen . zien, hoe door de juiste samenvoeging en werking dier deeltjes het geheel ontstaat , dat men den
naam van boom geeft, of zal men juist omgekeerd handelen? Het
komt mij voor , dat de laatste handelwijze het eerst voor de hand
ligt en zichzelve aanprijst.
Daarmede is het antwoord gegeven , op de vraag : of wij het
rede- en taalk. ontleden in bescherming nemen. Wij dingen niet
af op de waarde van de nieuwere richting bij het taalonderwijs , die
op het verkrijgen van zuivere begrippen is aangelegd ; maar wij
zien niet in , waarom zij het ontleden moet verdringen. Zonder
grammatikaal onderwijs , blijft men altijd sukkelen met het rechte
gebruik van buigingsvormen en de vormen der werkwoorden naar
gelang van de wijzen en tijden , waarin ze gebezigd worden. En dit
grammatikaal onderwijs kan dan eerst slagen als de geheele zin
begrepen is door hem in zijne deelen te ontbinden.
Of men daarmede vroeg kan beginnen ? Men kan reeds in het
derde en vierde leerjaar den enkelvoudigen zin behandelen en de
leerlingen tot het juist opvatten van de deelen van dien zin brengen.
Men wachtte zich echter om in haarfijne onderscheidingen te vervallen en dusdoende de nomenclatuur onnoodig uit te breiden. In
deze klasse zij men tevreden , wanneer de hoofddeelen van den zin
worden opgenoemd en de voornaamste onderscheidingen der bepalingen gekend worden. Hetzelfde geldt voor de woordontleding. In
volgende klassen ga men tot den samengestelden zin over, en gerust
kan men dan het samenstellen van volzinnen naar bepaalde gegevens
daarmede gepaard doen gaan, om zoodoende tot het vervaardigen van
eenvoudige opstellen te geraken. Dat men nu ook de gelegenheid niet
verzuimt om bij de afleiding , samenstelling en het verschillend gebr uik der woorden stil te staan, laat zich begrijpen , voor zooverre
dit kan geacht worden onder het bereik van de leerlingen te vallen.
Nisse.
J. KovsEMAKER Pz.
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3e aflev. Fries-Horn.
Etymologisch Woordenboek der lriederl. waal. door Dr. Johannes

Franck , privaatdocent aan de Universiteit te Bonn , uitgegeven onder
toezicht van Dr. P. J. Cosijn, hoogleeraar te Leiden. le aflev. 's Gravenhage, M. Nijhoff, 188t, 128 kol. roy. 8°, ¶O cents.
Id. , door Dr. Johannes Franck , privaatdocent aan de Universiteit te Bonn.
2e aflev. Bont-Fries. I bid , 1884.
Id. , 3e aflev. Fries-Horn. I bid, 1885.
De etymologie is een wetenschap , die nog steeds, althans ten onzent,
weinig vertrouwen inboezemt. Men oordeelt met Gallianus, dat „zij een
ijdele getuige is , die liever voor de valschheid dan voor de waarheid getuigt," of met den H. Augustinus, dat hare uitlegging der woorden zoo
willekeurig is als die der droomen, en men besluit met Voltaire , dat in
die wetenschap der letters de klinkers niets te zeggen hebben en de medeklinkers al niet veel.
Dat de etymologie een wetenschap geworden is , zoo aantrekkelijk als de
natuurkunde, zoo nauwkeurig als stel- en wiskunde, schijnt het groote
publiek , zegge een aanzienlijk getal der vakmannen, hier niet te vermoeden. Ook zijn wij in 't vaderland van Schrickius `), Goropius Becanus ),
Iie Grave ) en Ryckholt ) , die in hun Vlaamsch de taal van het Paradijs
en van de Elyseesche Velden terugvonden.
Geheel dikwijls hebben wij gezien hoe een gesprek over etymologie niets
dan het spottend ongeloof of de minachting opwekte zelfs van leeraars in
oude en nieuwe talen. Seigneur wordt van senior afgeleid , niettegenstaande
de wet op het vastblijven van den Latijnsehen klemtoon, en baan van
/9 XL'Y) , niettegenstaande de wet van Grimm.
Wij hebben hier met een werk te doen , dat de gezonde etymologie zal
bekend maken en doen achten. Mocht het maar bij velen ingang vinden!
Tot nu toe bezaten wij maar een proef of twee van Nederlandsche afleidkundige woordenboeken , namelijk de aanteekeningen van Weiland na
ieder artikel in zijn Letterkundig Woordenboek en dan Z'erwen's Etymologisch
Handwoordenboek 3 ). Beide kunnen zeer belangrijk zijn voor de overeenkomstige woorden uit de andere Germaansche talen, die zij doorgaans
nauwkeurig opgeven, maar voor al het overige zijn zij ten eenen male
onbeduidend.
Het is ten andere geen gemakkelijk werk om een afleidkundig woordenboek samen te stellen. Voor dengene , die ernstig etymologiseeren wil,
„is een menschenleven ontoereikend om een woordenboek op te maken.
Bijna ieder artikel voert hem door een uitgestrekt gebied der t.aalgeschiedenis , met een bijna onafmeetbaren voorraad van physiologische en psychologische verschijnsels. Al te dikwijls wordt de gang door moeilijkheden
belemmerd; niet zelden komen voor den vorscher echte raadsels op, waar
1

4

3

Adriani Schrickli, Origines rerum Cellicarum. Brugge,
) Goropii Beeani. 0 , igines Avíu'erpiance. Antw , 1569.
3 } Degrave. La République des Champs Élysées. tand, 1806.
4) Baron P de Ryckholt. Le Flaniand, langzee primordiale, mère de foutes lFs lan-

1)
Z

°

gues, 106 pp. in-8 , Liège, 1868 1
5) De lezer kan wel raden waarom wij het etymologisch gedeeite van het groot
Woordeoboek der Nederlandsche taal, hoe degelijk ook, hier onvermeld laten.
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hij machteloos tegenover staat. En dat is nog alles niet. De etymoloog
zou ook heel het gebied der beschavingsgeschiedenis in deszelfs grootste
uitgebreidheid moeten doorwandelen, de godsdienstige opvattingen, het
bijgeloof, de voorstellingen over dieren, planten en delfstoffen, de vormen en werktuigen van akkerbouw en oorlog , in een woord alle uiting
van het geestesleven kennen, waarvan sporen in zijne stof teruggebleven
zijn. Met de meeste gevallen , waarin een woord opkwam of een nieuwe
beteekenis kreeg , is een brok der beschavingsgeschiedenis zoo nauw verbonden, dat men mag zeggen dat de woordafleiding een taak is , die de
beschavingsgeschiedenis op te lossen heeft met hulp der taalwetenschap,
eerder dan omgekeerd."
Zoo ook verstaat Dr. Franck de eischen , die aan een afleidkundig woordenboek gesteld worden , vermits we de opsomming er van aan hem zelven
ontleenen, namelijk aan zijne bespreking van een werk , dat de tegenhanger is van het zijne nl. Etymologisch Wörterbuch der Deutschen Sprache
von Fr, Kluge l). Uit den aard dier eischen volgt dat de schrijver van zoo
een boek die niet kan vervullen , ofschoon zpn boek er moet aan voldoen.
Hij kan niet alle afleidingen zelf gaan opsporen ; het ware nog te veel,
indien hij, voor het reeds opgeloste op anderen betrouwende, zich met
datgene vergenoegde , wat nog niemand aanroerde.
Zijn werk bepaalt zich bij een oordeelkundig verzamelen. Dit wil zegeen, hij zal samenrapen wat reeds op zijn gebied geleverd of beproefd is
door alle ernstige vakmannen, hem zelven niet uitgezonderd, maar hij zal
tevens moeten kritiseeren, moeten oordeelen, om den lezer te laten weten
wat vertrouwen de verzamelde uitleggingen verdienen.
Het spreekt van zelf dat het onbeduidende van kant gelaten wordt,
maar niet altijd het onjuiste of het slechte , omdat vele onjuiste afleidingen vermaard geworden zijn of zullen blijven voortleven , niettegenstaande
de ontdekking der waarheid.
Dat heeft Dr. Fr. ook gedaan. Men werpe maar een oogslag óp artikels
als amelaken, barmhartig, bijster, hebben, enz., om te zien dat hij niet
alleen den waren weg ingegaan is , maar tevens de doolwegen leert vermijden.
Dat aan het werk een gunstig onthaal te beurt viel, moesten wij verwachten.
De eerste aflevering werd aangekondigd of gerecenseerd door Dr. Martin
in den Anzeiger f ur Deutsches Alterthum , X , 414 - 15 , door T. Terwey in
nummer 24 van Bet Schoolblad (April 1881) , door Dr. Gallée in de Litteraturzei.tung , 1340 —41 (no 37 van '841, door F. Tamm in de Nordisk
Revy van '84 , 2 , 112 —14 , "door A. Cornette in De Toekomst '81, 5 en '85,
2 , door Het Vol1,sbelang van 29 Maart '84 en door Dr. Beckering Vinckers
in Taa lstudi V, 5.
Al die besprekingen smolten in een harmonisch lofconcert samen. Wel
werden eenige feilen aangewezen, als het ontbreken van sommige woorden , het onjuiste van eenige afleidingen , het wegblijven van bewijsplaatsen ; maar die werden verre in de schaduw gezet door het gepaste van de
onderneming , het oorspronkelijke van de behandeling , het wetenschappelijk
gehalte van het aangebodene.
Één recensent echter stemde met • de anderen niet in ; hij was Dr. Beckering Vinckers, Zonder een blik voor de hoedanigheden van 't boek, verwijt hij aan „den Duitschen bewerker en zijn Nederlandschen Mentor" dat
1)

Zie Anzeiger fïcr Deulsches Allerthum u. D. Lilt. ar, 1 Jan. '85, blz. 1.
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ze te dikwijls de slachtoffers geworden zijn van hunne overgroote ingenomenheid met den nieuwsten trant van taalbeschouwing ') , dat hunne
verklaringen te vaak een opeenstapeling van gissingen zijn , dat grondige
kennis van de Nederlandsche taal in heel haren omvang daar niet aanwezig is, dat het boek niet in zuiver Nederlandsch is opgesteld, dat het
onmogelijk is het criterium te ontdekken hetwelk over het opnemen of
weglaten van woorden , vooral bastaardwoorden , heeft beslist.
In Noord en Zuid , VII, 6 , heeft Dr. Cosijn aan Dr. Vinckers een antwoord gebracht, waarin hij de geopperde tegenwerpingen ten geheele of
ten deele heeft willen weerleggen. Maar , alsof hij overtuigd was , dat zijn
weerlegging niet afdoende kon zijn, heeft hij tot twee keer met veel nadruk gezeid dat de ondernomen arbeid een gansch subjectief werk is , zoodanig dat aan een compromis tusschen schrijver en toeziener niet te denken valt , en dat hij , de toeziener , daarom aan den schrijver de volste vrijheid gelaten heeft, Die verklaring wil al heel wat iets zeggen , en de indruk,
dien ze gemaakt had , werd nog bekrachtigd toen op den titel der 2de en
3de afleveringen de woorden : „uitgegeven onder toezicht van lor. P. J.
Cosijn, Hoogleeraar te Leiden" achterwege gebleven waren, en in het
prospectus, dat op den omslag dier zelfde afleveringen overgedrukt is, de
zinsneden die Dr. Cosijn's medewerking vermelden, een grondige wijziging
ondergingen. In den beginne was die belofte der uitgevers zoo uitgedrukt: „Prof. Cosijn heeft de welwillendheid gehad zich te belasten met
het toezicht op de bewerking , althans voor zoover dit den vorm betreft.
Ook hebben wij de verzekering ontvangen ven zijn steun en hulpvaardigheid zoo vaak als de schrijver zal meenen die noodig te hebben." Thans
komt daarvoor in de plaats ; „Prof. P. J. Cosijn heeft zijn steun en hulp
toegezegd , zoo vaak als de schrijver zal meenen die noodig te hebben."
Met andere woorden : Dr. Franck is alleen de Schrijver en verantwoordelijke Uitgever van het Etymologisch Woordenboek; Dr. Cosijn's naam
was slechts een uitsteekbord of etikette; maar nu Dr. Vinckers het geheim
doorgeslagen heeft, is die reclame niet meer noodig.
Verdere uitleggingen of verdedigingen , hetzij van wege den toeziener,
hetzij van wege den Schrijver , hebben binnen onze wete nog niet den dag
gezien. Dit geeft echter aan Dr. Vinckers niet onvoorwaardelijk gelijk.
Zijne critiek was slechts af brekend ; or qui veut trop prouver , ne prouve
rien. Wie min of meer op de hoogte is van Dr. Franck's vroeger werken,
zal a priori iets anders van hem verwachten dan n een hoogst achteloos
en slordig bewerkt boek 2 )'', en zal, als hij het in handen neemt, wel
weten , dat hij zich iets anders dan ,een toonbeeld van onnederlandschheid,
van achteloosheid en beginselloosheid onnoozelij'k in de handen heeft laten
duwen 2
Wij zullen dus trachten de waarde van het boek te bepalen , nu wij er
ietwat meer dan eenige bladzijden , zegge ongeveer een derde deel van
voor oogen hebben.
Laten wij met de tekortkomingen beginnen, die wij onder zes rubrieken
brengen.
1. Bij ieder letter ontbreekt als inleiding een samenvattend artikel over
de taalkundige verschijnsels, waartoe die letter aanleiding geeft. Wij weten
)."

1) Dien nieuwen trant noemt men de Jueggrammalische Schulp, waar Brugmaan aan
het hoofd staat. Stout en onvermoeid, heeft ze de wetenschap door Bopp, (iurtius,
enz. geschapen. omgekeerd,
2) Uitdrukkingen uit Dr. Vinckers' critiek (zie Taalstudie,

v,

280).
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wel dat Kluge's Worterbuch dit ook niet geeft ; maar het voorbeeld moest
niet nagevolgd. Was er een beter gelegenheid om de klankwetten uiteen
te zetten en de stellingen der nieuwe taalwetenschap der Junggramatische
Schule te verdedigen? Hoe degelijk en praktisch tevens is dit niet geschied,
volgens het toenmalig geldende stelsel natuurlijk, in het Deutsche W rterbuch van Weiganid, hetwelk door het groot Woordenboek der Nederlandsche
Taal hierin niet overtroffen werd ? Of zien Kluge en Franck en de Junggrammatiker over het algemeen de noodzakelijkheid niet in , de afleidingsregels aan de gebruikers van hunne woordenboeken te herinneren of aan
te leeren , al was het maar om ze tegen de opwerpingen van de vijanden
der nieuwe leer te wapenen ?
2. De beteekenissen moeten opgegeven worden , steeds bij de Nederlandsche woorden , en bij de overeenkomstige uit de andere talen , als die
van het Nederlandsch afwijken , of dienen kunnen om overgangen van
beteekenissen duidelijker te maken : want in de afleiding is het niet slechts
om doode klanken en vormen te doen.
3. Dezelfde algemeene feilen van de Mittelniederlándische Grammatik
kleven ook het Etymologisch Woordenboek aan. De bewijsplaatsen zijn over
het algemeen achterwege gebleven. „Daardoor kunnen de aangehaalde
feiten en stellingen , die den leek niet van noode zijn, omdat hij slechts
naar de gevolgtrekkingen ziet , door den vakman niet gebruikt worden,
ten ware hij weer denzelfden weg wilde afleggen, dien de schrijver heeft
gevolgd')."
Wij mogen dus zeggen dat het boek tevens te weinig en te veel geeft,
te weinig voor de deskundigen , te veel voor de oningewijden. In denzelfden zin is daar nog bij te voegen dat er te veel beweringen van hypo-.
thetischen aard in het werk voorkomen , te veel misschiens , die heel dikwijls vruchtbaar zl.jn en voor de specialisten stellig hunne waarde hebben,
maar voor den beschaafden man onvruchtbare gissingen blijven of noodelooze polemiek zijn.
4. Sommige artikels , wat onvermijdelijk was, zijn onvoldoende of onjuist. Voor de eerste aflevering zou dit getal , volgens Dr. Vinckers , tot
honderd beloopen. Hij spreekt wel van 150 vraagteekens door hem op
den kant van zijn exemplaar gezet, maar daarmee bedoelt hij niet 150
artikels zonder afdoend resultaat, zooals Dr. Cosijn verstaat , daar hij uitdrukkelijk zegt „dat soms 3 vraagteekens tot één artikel behooren" Al
waren de onvoldoende artikels dan nog 150 , zoodat op de 500 hoofdwoorden van die aflevering er 350 overblijven met afdoend resultaat, toch mag
men met Dr. Cosijn die alle 350 niet voor Dr. Franck's rekening laten.
Immers , men moet ook aftrekken de ongeveer 170 woorden , welke die
aflevering met Kluge's W rterbuch gemeen heeft , en verder het aanzienlijk getal woorden, waarvan de schrijver de afleiding gereed gevonden
heeft in spraakleeren, tijdschriften en andere bijdragen van Willems, Serrure,
Heremans, De Bo , G. Gezelle , De Jager , De Vries enz. , in een woord
in Nederlandschen arbeid. Veel blijft er dan zeker voor hem niet meer
over ; en toch is de uitslag bevredigend. Dat er in een etymologisch
woordenboek artikels moeten voorkomen zonder afdoend resultaat, dat zal
zich iedereen getroosten , die niet de uitgave van zoo een boek zou willen
zien uitstellen totdat de oorsprong van het laatste woord der taal opgedolven zij. Alles wat men wenschen kan of mag , is het getal der vraagteekens voortdurend te zien afnemen, en wij weten , dat Dr. Franck ver
,

1)

Recensie van T, Terwey.

genoeg op de hoogte der Germaansche taalwetenschap staat om in zijn
boek dit getal tot zijn eenvoudigste uitdrukking mogelijk te brengen.
Wij zullen die betwistbare artikels hier niet bespreken; dit zou ons te
ver brengen.
Het werk ten andere is voor de le aflevering reeds gedaan in de recensies, waarvan we hooger melding maakten; we kunnen echter, wat de
2e en 3e aangaat , eenige woorden opnoemen:
Boodscap (sic). Hier is het eigenaardig gebruik van schap niet besproken.
Boog , zegt Dr. F. , komt van den wt. van-buigen. Die wt. nu is bheuk
of bheug en daarvan komt boog niet , maar van den zwakken vorm bhuk ,
die ook de vorm is van 't pl. imp. en 't p. p. van buigen.
Breien moet met breed gebracht worden tot ver -breiden.
Brein zou ik niet aarzelen tegenover çop
(cpp(a o o) en páyga) te
stellen.
Brillen is iemand een bril opzetten.
Broek mag met beek gezet worden bij breken. waarvan de wt. , gelijk het
nog met andere woorden het geval is , zich met of zonder liquida vertoont
(cfr. Kern , T. v. L. IV , 316).
Deze stelde ik liever op ééne lijn met de possess , d. i. als adj. verbogen
genit. van het resp. pronomen.
Dobbelen is met twee teerlingen spelen.
Dorpel en drempel hebben wel paal als tweede deel.
Duivel is diabolus , maar diabolzts wordt niet verklaard.
Duizend. 1)e vernuftige veronderstelling van Grimm , G. D. S. , verdiende hier vermeld.
Echt znw. is justum (d. i. matri,nonium) Daarbij kan het oude nw.
êlzafti , enz. invloed geoefend hebben.
Elf. Vergelijkt men het deel li f,, lik met Pracr. raha voor daha, dan
waagt men het ook te gelooven , dat t in plaats van ' d is , evenals f voor
k , en men ziet er een wijziging in van tien.
Elk. Ik zie niet wat gi tusschen eo en lih doet.
Emmer lokte nevens de vergelijking met zuber ook die met tobbe uit.
En komt van ende, zegt Dr. F. De weg diende aangeduid, — gelijk hij
het werd voor gezin = gezinne = gezinde.
2 Er staat wellicht tot dier gelijk 1 er tot daar.
Ervaren is op de vaag t tegenkomen , en niet door varen ondervinden (efr.
hij heeft veel bevaren).
Ettelijk bevat het et van etwat , lat ec (voor ed) in ecquis.
Ezel gaat boven het Grieksch tot het Semitisch terug; Hebr. athon.
Fooi met Eng. foy (slechts dial) kan gelijkgesteld worden met Eng. fee.
Gaan mag nog de oude uitlegging (als ontstaan uit yangen) niet opgeven.
Galop kan tot gulpen gebracht worden.
Openbaar komt met zijn baar eerder in betrekking met baar = bloot,
dan met den stam van gebaar.
Gene kan de moeielijkheid van zijn stamklank verklaren doordien het
als proclit. een zwitterlaut aannam.
2 Geus is fr. gueuse, uit het Duitsch gusz.
Gezag liever met ontzag tot zien dan tot zeggen,
2 Gift is vertaling van dosis.
Goochelaar is stellig joculator , fr. jongleur.
Ham is ook te vinden in boterham.
Hoep kan men brengen tot Ser. cápa.
Honderd is niet een samenstelling ; het werd (Ohd.) met suff. ot gevormd
-

-

283
van huntari dat tot hunt staat als tentatria tot centum; — hunt zelf is uit
zehun-zehun-t evenals centum uit decem-decem-tum,
5. De bastaardwoorden zijn over het algemeen niet opgenomen. Dr.
Cosijn beweert dat ,,germanist, beschaafd man en onderwijzer in Nederland wel Fransch genoeg kennen om affuit af te leiden van €.t, anecdote van anecdote , enz.; daarom deed Dr. Franek een keus : alleen die
vreemde woorden, of liever ' die eigenlijk gezegde bastaardwoorden nam hij
op , waarover eene of andere bijzonderheid was meê te deelen , wier afleiding zoo maar niet voor de hand lag of althans geacht kon worden
minder algemeen bekend te zijn."
Daar is tegen in te brengen dat dit ook waar is voor de woorden die
het Nederlandsch met het Engelsch en het Duitsch gemeen heeft, zoodat
een Etymologisch Woordenboek der Nederlandsche Taal dan slechts de
uitsluitend Nederlandsche woorden zou moeten bevatten. Maar is het dan
een Woordenboek van de heele Nederlandsche taal ?
Of moeten degenen die met affut, edel , each niet zouden tevreden zijn,
er dan afleidkundige Woordenboeken van 't Fransch, Duitsch en Engelsch
op na houden?
Dr. Franck heeft ettelijke vreemdwoorden opgenomen waarover hij niets
mededeelde, als „FAT m. Uit het fra. fat (lat, fatuus "), dat minder een
plaats verdiende dan anecdote; — of waarvan het meêgedeelde overal te vinden is, als bij abrikoos , en al niet noodiger was dan de volledige afleiding
van anecdote. Als de beschaafde Franschman de Araabsche af komst van
azuur mag kennen , dan mag de beschaafde Nederlander dat ook , zonder
een Fransch Woordenboek te moeten bezitten of te moeten kunnen lezen.
Voor Dr. Vinckers zijn een 40-tal vreemdwoorden onder A weggelaten;
voor ons nog meer , omdat we al de gebruikelijke woorden der taal zouden
willen opgenomen zien.
Als abel (hahilis), accijns, agaai , alarm , albast , alchimist allodiaal, aluin,
amandel, amber , anijs, avontuur een plaats gekregen hebben, vragen wij
waarom abces , absint , abuis , academie , accusatief , adieu , admiraal, adres,
advent , advocaat , agenda , agent , agio , akkoord , akte , alambiek , album,
alcohol , algen (zeegras) , alp , ambassade , amen , anti-macassar, apostel , artikel , buiten de 40 woorden van Dr. Vinckers , er geen kregen ? Onder
die woorden zijn er zelfs verscheiden die geen Nederlandsch equivalent
hebben.
In de tweede aflevering ontbreken naar ons oordeel wel 22 (onder b)
+ 16 (c) +- 36 (cd) + 61 (e) + 58 (f) = 190 zulke woorden, waaronder
bretel , brigade , brocheeren , buckskin, budget, buffet
jet ; cacao, citroen ; Dahlia,
dame , datum, diamant , doctor , duel , duo ; echo , epistel , epos , erratum,
estaminet , etymologie') , evangelie , examen , expres faam fabriek factorij,
familie feuilleton figuur firma , florjn, formant fortuin franco , enz.,
terwijl bouquet, braaf, bres, brons, damast, diaken , dukaat , egelantier,
elefant faas fabel falie fat fee feloek fenegriek fidibus flambeeren,
flank fluit foeteren fontein , fout framboos franje fregat opgenomen
werden.
Het is niet noodig , dunkt ons , in verder bijzonderheden te treden om
aan te toonen in welke betrekkingen Dr. Franck's Woordenboek staat tot
het vreemdwoordenwezen , of -onwezen , zooals men wil , der Nederlandsche
taal.
6. Eenige . Nederlandsche woorden ook , vooral samenstellingen en afaff
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leidingen , zijn verstoken gebleven. Wij beweren niet dat alle samenstellingen en afleidingen dienden opgenomen te worden , maar toch degene,
waarover iets belangrijks of iets bijzonders te vermelden was , of wier afleiding zoo niet voor de hand lag').
Wij onderzochten met dit doel in de le aflev. de letter A en heel de
2e aflev. Deze zijn de Nederlandsche woorden die we daar hadden willen,
maar niet hebben kunnen ontmoeten : aa , 1 aaf, 2 aaf, aandoen (affecter),
aaneen , aanhalen , aantiegen , aantijgen , aanvangeu;, aanwezig , aanzijn , 1
aarden , 2 aarden , aardig , achterstal , achtste , adamsappel , aflaat, afwezig,
ameldonk , anders , augusti ; — bontekraai , bonzen , boorts, bordpapier, bordig , bordpapier , borkan , bostel , botte , botter , brandeend, braspenning, brat
(peerd) , brems, 1 brijen , 2 brijen , brileend , broesem , brommer , 2 bros,
bruinel , brummel , 4 buis , buischen , buizerd , buizig , 4 bul , bulster , bontgras , buren , burghaak , buskruit , buts ; — daas , daslook , davids , dennen,
dijn , dilt , dodde , dodder , doddegras , doelwit , d oeze , 2 dogger , 2 dok,
doksaal , dale , dollen , 3 dom , dommekracht , dong , dook, door (gek), doorluchtig , dorren (wagen) , dreeht , drel , drenken , driegen , dries , drillings,
drogbeeld , droget , dromgaren , drossel , druifkruid , du , dubbeltje, d udijnen,
duikelaar , duiker , duinreep , 1 duist , duitblad, dullen, duts, dwingeland ; —
eega , eerbied , eiber , eider , ekel , el der , 2 elf , elften , 2 emmer , engeland ,
engelsch , engelsch , engeltjeseten , engerlink , enk , enter , erdschelle , erlangen,
ert , esse , etweide , everboom, everwortel ; — fennebloem, fiekruid , fits, fitter,
flapkan , flenzen, fleren , 2 flets , 2 fleur , flip , floc, flokhout, 2 fluwijn, foei;
foksie , 1 frank , 2 frank , frankrijk , fransch en fretten.
Land- en volksnamen als : Engeland , Engelsch, ontbreken stelselmatig;
ook de muzieknoten ; April is aanwezig , maar Augusti en Februari niet;
drank en dronk komen voor , maar niet drenken. Niet zelden worden

woorden , die Hoofdwoorden zou moeten zijn, onder andere hoofdwoorden
behandeld , 't zij op alphabetische orde , 't zij elders , zonder dat er iets
is om het. den lezer te doen vermoeden. Aaneen wordt besproken onder
een , brem en brene onder brijn , welk woord niet eens in Van Dale staat,
braai onder braden , darink on der derrie , douwdeinen onder dodderig, enz.
Wie aaneen noodig heeft en het op zijnè plaats niet vindt , legt het boek
teleurgesteld weg en denkt er niet aan , het onder een te gaan zoeken , —
ten ware men het hem zegde, wat hier niet geschiedt. Die feil echter,
evenals de gebrekkige stijl van sommige artikels , kan men op de rekening
der overijling schuiven, waarmede het werk samengesteld werd. Die omstandigheid geldt hier , maar in hooger mate nog , evenals voor de Mittelniederleindische grammatik. Dr. Franck schijnt een overeenkomst aangegaan
te hebben , waarover hij au jour le jour moet werken om zoo vol te houden.
Dit alles zoo zijnde . welke blijven nochtans voor ons de hoedanigheden
van het Etymologisch Wooreenboek ? Dat het het eenig afleidkundig
woordenboek is , dat wij bezitten , kan geene voldoende aanbeveling zijn,
zoolang wij slechts de gebreken zien , die het aankleven. Maar ook voor
het goede moeten wij een blik hebben , en niet „het verwerpen , omdat
het betere niet verkrijgbaar is."
Niettegenstaande de leemten , behandelt het boek toch het gros der
Nederlandsche taal , en niemand kan dus beweren , dat het niet aan zijn
titel beantwoordt of dat deze te veel belooft.
Niemand ook denkt er aan , te beweren , dat de behandeling niet wetenschappelijk zou zijn. Eerst worden uit de andere talen de werkelijk,
1)

Cfr. supra,
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en niet zooals maar te dikwijls elders als in Weiland, Terwen, Smith,
Chambers , enz. , de schijnbaar overeenkomstige woorden aangehaald. Want
hier moet men steeds het woord van Max Muller indachtig zijn : „Sounal
etymology has nothing to do with sound ' )."
Tevens worden die analogien niet in foutieve of fantastische spelling
aangegeven , maar in den vorm , waartoe de jongste en betrouwbaarste
wetenschappelijke opzoekingen besluiten. Met die aanduidingen komt men
op inductieve wijze tot den verschoven Germaanschen wortel, en eindelijk
tot den Indo-Germaanschen of Arischen wortel , — of tot de vreemde taal,
waaraan men het woord ontleende.
Dit voor de woorden , die men met zekerheid kan thuis wijzen. Bij
andere bekent men onmiddellijk, dat men er niets over weet , bij andere
nog, dat men slechts kon gissen , en de mogelijke gissingen worden uiteengezet.
De lezer beelde zich niet in , dat achter dit men eene zedige onwetendheid schuilt ; neen , het vertegenwoordigt inderdaad de ware taalgeleerden.
Maar Dr. Franck heeft meer gedaan dan geëtymologiseerd , en hierin
juist ligt het groote nut , het aantrekkelijke van zijn boek voor den beschaafden man.
Na het werk wat gemanipuleerd te hebben , zal deze onmiddellijk ontwaren, dat de afleidingen niet afzonderlijke verschijnsels zijn , maar in
onderling verband met elkander staan ; hij zal toepassingen van klankwetten leeren opmerken ; hij zal dezelfde klankveranderingen in een reeks
woorden kunnen vervolgen.
Dat in as de harde s een vroeger ks (aks) vervangt is een verschijnsel
dat hem ook aangeduid wordt in das, los , os , vos , wassen , wissel , enz.;
de a van gareel herkent hij als de plaatsvervangster der ongeklemtoonde
o in vreemdwoorden (oudfr. gorel) , zooals nog die van babijn , ajuin,
zelfs van saldaat, de volksuitspraak van soldaat.
Meer dan een artikel zal voor hem het belang opleveren van eene /kulturhistorisehe monographie. Uit het feit dat garen en haru in haruspex
(hekijker der ingewanden) verwant zijn, zal hij leeren, dat in de eerste
tijden de darmen tot garen dienden. Bij boter verneemt hij , dat dit uitheemsche woord het inheemsche verdrongen heeft , waaruit volgt dat de
Germanen reeds boter bereidden eer ze het woord boter aan het Zuiden
ontleenden , en dat hunne manier van boter te bereiden van die der ZuidEuropeanen verschilde , hetgeen tot een naamverwisseling aanleiding gaf.
De woorden aars , arm , hart , borst toonen , dat de meeste namen van
lichaamsdeelen Indogermaansch zijn , uitgenomen onder andere juist het
woord borst , zoodat onze Arische voorvaders reeds een tamelijk uitgebreide
kennis van de anatomie des lichaams hadden. De namen van visschee
gaan niet boven het Germaansch , zegt ons aal , enz. ; ook de benamingen
der zee zijn niet lndogermaansch ; dus woonden onze voorouders voor de
scheiding niet aan de zee en kenden de vischvangst niet.
Arische woorden , Europeesche woorden , geleende woorden : alles wordt
aangeduid , en men herkent onmiddellijk wat erfgoed de Germanen van
de gemeenschappelijke familie meegebracht hebben , wat uitbreidingen ze
er aan gaven , en wat ze ontleenden aan de andere volken , waarmede ze
in betrekking waren.
Het ware misschien voor Dr. Frank in het vervolg van zijn arbeid niet
onmogelijk , rekening te houden van de wenschen tot nu toe tot hem ge1

) (

4ezonde (saine) etymologie heeft niets te maken met klank (son),

28
richt en van de wenken hem tot nu toe gegeven ; ook zouden die bij
middel van supplementbladen gedeeltelijk en toch voldoende te nutte
kunnen gemaakt worden in het afgewerkte deel , dat toch eerst maar op
een goê vierde van het geheel neerkomt.
Echter verdient Dr. Franck allen dank voor zijn werk. Hij is wel meer
thuis in 't Middelnederlandsch en in 't Middelnederduitsch , en zijn boek
is , gelijk Dr. Cosyn zegt , slechts een begin. Maar het is een begin , dat
den weg geopend , de baan gebroken heeft , en dit reeds is een dienst , die
op waardeering aanspraak heeft.
Dien weg voort leggen , er een druk bezochte heerstraat van maken,
dat kan hij : hij heeft getoond dat hij tot dit werk uitgerust was ; dat zal
hij : hij is het verschuldigd . aan zijn roem van eersten hoogleeraar in 't
Nederlandsch aan eene Duitsche universiteit ' ).
Gent , April '86. J. VERCOULLIE.

De Nalatenschap van L. L. de Bo.
Bij Eug. Beyaert , Uitgever , Pal fynstrate te Kortrek , zal Deken de Bo's
Kruidwoordenboek worden uitgegeven door Professor J o s e p h S a m y n.
Het werk bevat drie woordenboeken:
1. Eenen Vlaamschen Woordenboek , waarin rond de 4500 woorden staan
of verschillige gedaanten van woorden , met de beteekenis ervan , alsmede
den wetenschappelijken plantnaam , in 't latijn en in 't fransch.
2. Eenen Franschen Woordenboek , die , voor wat de plantnamen betreft,
naar het derde deel verzendt ; en voor de andere kunstwoorden , naar het
eerste deel.
3. Eenen Latijnschen Woordenboek , waarin ABCwijze al de plantnamen
komen die in het eerste deel uitgeleid worden , met al de verschillige
vlaamsche en fransche namen die men aan eene en de zelfste plante geeft.
In eenen bijvoeg komen al de stukken die De Bo , in dicht of ondicht,
over planten en kruiden schreef en die , deels in Rond den Heerd , deels
in de Tassche gedrukt , deels in De Bo's Handschrift te vinden zijn.
Dit werk zal omstreeks f 2 kosten.
Belangrijker dan dat alles is de nieuwe uitgave van het Westvlaamsch
Idioticon , dat omstreeks f 8 zal kosten. Dit Idioticon is en blijft de vraagbaak voor allen , die willen weten , welk een schat van woorden er buiten
de boekentaal nog bestaan. In 't Jaarboek van het Davidsfonds van dit
jaar vinden we vermeld , dat er 28318 woorden in verklaard zijn. Dit
reuzenwerk is uitverkocht en ieder taalbeoefenaar heeft het noodig , reden
genoeg om aan te nemen , dat het bericht dezer nieuwe uitgaaf dankbaar
ontvangen zal worden.
D.

1 ) Op het einde van Maart 1886 brachten ons de dagbladen het nieuws , , dat de
privaatdocent Dr. J. Franck tot buitengewoon professor van Nederlandsch en Nederduitsch aan de universiteit van Bonn is benoemd geworden.
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Deutschen , Englischen und Französischen.

Eerst twee jaren zijn verloopen sedert het verschijnen van dit werk en
reeds is een tweede druk noodzakelijk geworden , wel een sprekend bewijs , dat de klankleer door velen ernstig wordt beoefend. De geheele
rijkdom van professorale kennis is hier op elk punt bijeengegaard en het
doet ons daarom onwillekeurig aan de middeleeuwen denken , aan het
tijdperk der schoolmannen , toen men de meening was toegedaan , dat de
eenige weg om achter iets te komen , was om nauwkeurig na te lezen,
wat deze of gene over het punt geschreven had. Bevredigen doet dat
zeker niet. Gij wilt b.v. een Engelsche klank bestudeeren , maar gij raakt
verward in een net van theorieën en begint ten leste te twijfelen of zij
wel over dezelfde klank handelen en of de theoreticus werkelijk den gewonen
Engelsche klank kent. Een diepzinnig Duitsch geleerde heeft u reeds voor
jaren geleerd , hoe gij uw organen behoort in te spannen , om de juiste
nuances en den zuiveren toon te verkrijgen , waarop de Engelsche o of e
moet worden uitgesproken : gij ontmoet hem en bemerkt , dat hij geen o
of e kan voortbrengen , die voor een Engelschman verstaanbaar is. Geen
wonder , dat hun boeken elk oogenblik de meest tegenstrijdige meeningen
verkondigen. Het zou zeer wenschelijk zijn , dat er werktuigelijke middelen
bestonden , om spraakgeluiden op te teekenen en te herhalen , opdat elk
wetenschappelijk phonetist geheel zeker kon zijn van den klank , waarover wordt gehandeld.
Die microscopische omschrijvingen hebben een praktisch gevaar in voor
de Engelsche taal. Elk klankgeleerde poogt zijn eigen onvervalschte uitspraak nauwkeurig weer te geven , natuurlijk zooals hij gewoon is te
spreken. Algemeen houden vreemdelingen en zelfs Amerikanen , de uitspraak van Londensche phonetisten voor standaard-Engelsch. De zuidengelsche taaleigenaardigheden , die vroeger voor ,,cockneysms" doorgingen , het opslikken der h en r , het onduidelijk uitspreken en weglaten
van niet-geaccentueerde klinkers, de inlassching van r, zooals in idea (r)
en meer dergelijke afschuwelijkheden worden meer en meer door wetenschappelijke mannen , vooral in Duitschland , als zuiver Engelsch aangenomen. Daardoor wordt het standaard-Engelsch geheel bedorven en
het Engelsch-sprekende volk in verschillende naties verdeeld.
Dr. Viëtor is een der meest vertrouwbare phonetisten. Deze tweede
druk van zijn werk is op vele punten aanzienlijk vermeerderd en verbeterd
en verdient daarom als een uitmuntend handboek aanbevolen te worden.

Middelnederlandsch Woordenboek van wijlen D r. E. V e r wij s en D r. J.
V e r d a m, Hoogleeraar te Amsterdam. 's-Gravenhage , Martinus Nijhoff'.
Van dit uitstekend en omvangrijk woordenboek is thans reeds de tiende
aflevering van het tweede deel verschenen en de voorraad zorgvuldig
saamgelezen en oordeelkundig geschikte stof is zoo groot, het werk daarmede tot Gelove gevorderd is.
We vestigen op dit werk de bijzondere aandacht van alle ernstige beoefenaars der Nederlandsche taal en in het bijzonder van hen , die zich
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voor een examen Nederlandsch M.O. voorbereiden. Zonder een duidelijk
inzicht in de taal der middeleeuwen is grondige kennis van onze hedendaagsche taal niet te verkrijgen en voor dat » inzicht", (meer verlangt men
niet) , is het lezen van Middelnederlandsche teksten noodzakelijk. Wie daarbij
eenige aft. van de Bibl. v. Middeln. Letterk. (Gron. Wolters) bestudeert,
de glossaria zorgvuldig raadpleegt en het Middelnederlandsch Woordenboek telkens daarbij naslaat, zal weldra op geheel andere wijze oordeelen
over taalvervorming , beteekenis van woorden en verloop van beteekenis,
dan velen tot dusverre hebben gedaan , die zich op minbetrouwbare gidsen
verlieten.
De prijs kan geen bezwaar zijn ; f 1 per afl. van 128 kolommen , gelijkstaande met 256 hladz. 8o gewone druk , maakt een jaarlijksche uitgave
van f 5 à f 6 ongeveer voor een standaardwerk , dat over eene eeuw nog
steeds als grondslag voor alle studie van het Mnl. zal gelden en dat daarom altijd waarde houdt en verkoopbaar blijft.
Over 't nut van dit boek bij de studie onzer taal kan maar een oordeel
zijn ; ten overvloede wijzen we op enkele zaken, naar aanleiding der uitgave
deze 9e , 10e afi.
In weerwil van alle ontledingskunstjes zal het velen niet gemakkelijk
vallen , den genitief te verklaren in den vorm geden1, mijner die o. a. voorkomt Luc. XXIII vs. 42, terwijl het artikel gedenken (gedinken) duidelijk
aantoont hoe gedencken van en gedencken ane voorkomen in den zin van
denken , maar gedencken van personen met gen. van zaken met gen.
of met van ; maar in de beteekenis van heugen met eene zaak als onderderwerp en een persoon in den datief. Het belangrijk artikel doet nl. het
woord geheel kennen en de talrijke voorbeelden geven gelegenheid de
kracht der casus-bepalingen of objecten geheel te verstaan.
Wat gedoogen eigenlijk beteekent is dezen en genen zeker niet overduidelijk ; kol. 1071 doet dit woord echter geheel verstaan ; wat „gegreind" papier
is, is den meesten een geheim, 't zal hun duidelijk zijn, na lezing van
het i. v. medegedeelde. Bij gehavend , ongehavend en haveloos heeft niet
ieder aan have (bezitting) en haven (veilige ligplaats voor schepen) gedacht : sprekende voorbeelden wijzen hier op de beteekenis van haveloos
en daaruit kunnen we afleiden , dat ons woord verhavend beteekent » met
veranderden staat van bezitting".
Het ww. gehengen , dat denkelijk en naar wij hopen , het laatst bij Hilman
voorkomt , wordt hier in een omvangrijk artikel als synoniem met gedoogen vermeld en verwant met hengen (vgl. hengst) , waarbij men te denken
heeft aan het vieren van den teugel bij een paard.
Het is niet mogelijk , met voldoende uitvoerigheid en in bijzonderheden
aan te geven , hoeveel wetenswaardige elke bladzijde bevat , hoeveel licht
deze kostbare arbeid over de kracht en de beteekenis der woorden verspreidt ; we herhalen alleen , wat we zoo dikwijls zeiden : voor de kennis
der taal is de grondige kennis der woorden een eerste vereischte en daartoe
geraakt men alleen door de taal te leeren kennen in de verschillende
tijdperken harer ontwikkeling.
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Dikwijls is het mij , bij het behandelen van onderwerpen uit - de
spraakkunst , ook met onderwijzers , gebleken , dat bij velen , hoe
ijverig zij ook hun handboek hadden bestudeerd , geene heldere
denkbeelden bestonden aangaande den aard en het gebruik van de
beide deelwoorden der werkwoorden. Dat die woorden in vele opzichten met de bij voegelij ke naamwoorden overeenkomen , ja , dat
wist men; men had dat in zijne spraakkunst gelezen en voorbeelden
te over waren er te vinden , om die waarheid te staven ; maar op
eene vraag als deze : Kunt ge dan ook een voorbeeld noemen,
waarin b.v. het verleden deelwoord gelachen of getreurd als attributief of praedicatief bij voegelij k naamwoord voorkomt ?" bleef men
in den regel het antwoord schuldig , en eene in alle opzichten voldoende verklaring van het feit , dat genoemde verleden deelwoorden
onmogelijk dien dienst kunnen verrichten , werd hoogst zelden of
nooit gegeven. Ook het ontstaan van uitdrukkingen als brekende
waar en bevaren matrozen was voor velen een raadsel ; zelfs werd
van de eerste dezer uitdrukkingen wel eens beweerd , dat ze niet
deugde , en het woord brekend vervangen moest worden door breekbaar; en hoewel men nu, door in verschillende spraakkunsten
te zoeken en uit het gevondene door zelfstandig nadenken conclusiën
te trekken eindelijk wel tot eene verklaring dier moeielij kheden
komt , achtte ik het toch niet ondienstig , die resultaten van zoeken
en denken in een kort opstel in een tijdschrift voor onderwijzers
samen te vatten en aldus den studeerenden onderwijzer te helpen,
ten opzichte dier woorden duidelijker begrippen te krijgen, dan in
de meeste gevallen zijn handboek hem geven zal. Veel nieuws
zullen dus de volgende bladzijden niet bevatten; de bedoeling van
dit opstel is niet , te trachten nieuwe taalfeiten mede te deelen ,
doch alleen , door waarneming en beschouwing van het bestaande,
door vergelijking van de beschouwingen van anderen, door opsporing
en aanwijzing van het verband tusschen verschillende verschijnselen,
bekende taalfeiten in een helderder licht te plaatsen.
In de eerste plaats doet zich nu natuurlijk de vraag voor 5 Wat
is een deelwoord ? Waarin bestaat het karakter van die woordsoort ?"
De beantwoording van die vraag moet noodwendig zoodanig zijn,
dat men uit die definitie langs den weg van redeneering alle diensten
kan verklaren , die door de deelwoorden worden verricht; geene
betrekking , waarin een deelwoord in den zin voorkomt , mag door
de definitie worden uitgesloten. Slaan we nu onderscheiden spraakkunsten op , dan zien we , dat er in dit opzicht eene groote eenstemmigheid heerscht.
Noord en Zuid, 10e Jaargang.
19
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Reeds Weiland zeide :
„De deelwoorden , zinde eigenlijk van de werkwoorden afgeleide
bijvoegelijke naamwoorden , drukken eene hoedanigheid van werken,
lijden of bestaan uit, toegepast op eene zelfstandige zaak, met
waarneming van tod."
Dr. Brill noemt de deelwoorden:
„geen van werkwoorden afgeleide naamwoorden , maar naamwoor delijke vormen des werkwoords , (die) de werking of den toestand
als eene aan Benig voorwerp toe te schrijven eigenschap (beduiden)."
Terwey verdeelt ze en laat in de bewoordingen , waarin hij die
verdeeling geeft , zoo iets van ' eene definitie invloeien ; hij zegt:
„De deelwoorden worden onderscheiden in tegenwoordige en verleden deelwoorden , naar gelang zij eene werking , die nog niet of
wel geëindigd is , als eene hoedanigheid voorstellen. Wanneer zij
gevormd zijn van werkwoorden , welke eene werking beteekenen,
die door eene zelfstandigheid wordt ondergaan , dragen zij ook den
naam van bedrijvend en lijdend deelwoord."
Dr. Van Helten , in het Eerste Deel zijner Spraakkunst voor
onderwijzers en belangstellenden (Klinkers en Medeklinkers en het
werkwoord), wijkt alleen in de keuze der bewoordingen van de
anderen af, daar de gewone definitie van het bijvoegelijk naamwoord door hem wordt afgekeurd ; hij zegt het volgende:
„Wil men eene zelfstandigheid aanwijzen , die zich kenmerkt door
gedurende een zekeren korteren of langeren tijd eene of andere onvoltooide of voltooide openbaring van bestaan te vertoonen of te
zullen vertoonen , dan bezigt men daartoe de vijfde wijze des werkwoords, het deelwoord (participium)."
Aangezien nu volgens de definitie , die Dr. Van Helten van het
bijvoegelijk naamwoord geeft, juist dat aanwijzen eener zelfstandigheid , die zich door eene of andere eigenschap kenmerkt, het karakter van die woordsoort uitmaakt , zoo kunnen we uit deze definitie
van het deelwoord bespeuren , dat ook ,deze schrijver met de reeds
genoemde hierin overeenkomt , dat in het optreden als attributief
of praedicatief bijvoegelijk naamwoord het karakter van het deelwoord te zoeken is. Het onderscheid tusschen adjectief en participium is dan, dat het eerste eene blijvende, het laatste eene tijdelijke eigenschap of hoedanigheid noemt.
In de hier aangehaalde definitien vind ik geene plaats voor de
verleden deelwoorden van treuren , slapen , staan , luisteren , lachen
enz. , in het kort van al de intransitieve werkwoorden , die met het
hulpwerkwoord van tijd hebben worden vervoegd. Die toch ver.
toonen geene enkele overeenkomst met het bijvoegelijk naamwoord.
Hoe verklaren nu de aangehaalde schrijvers deze participia ? Weiland
en Terwey volgen ten opzichte dezer woorden eene struisvogelpoli.
tiek; achter de verdeeling met definitie in de spraakkunst van
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Terwey (2e druk) volgen alleen een paar voorbeelden , die natuurlijk bij de definitie passen — het zou dan ook al heel gek staan,

als er op die definitie volgde : b.v. ik heb gelachen — ; en daarmede is de geheele beschouwing van het deelwoord afgeloopen.
Indien de leerling bij de regels zijner spraakkunst andere voorbeelden zoekt -- eene zeer aan te raden oefening — dan kan het niet
anders , of hij stuit in dit geval op onoplosbare moeielijkheden.
Dr. Van Hellen sluit die verleden deelwoorden ook van zijne
definitie uit ; hij noemt het vormen , die geene eigen beteekenis
hebben , maar die bij analogie met de verleden deelwoorden, die wel
eene eigen opvatting hebben, dus die wel in de. gegeven definitie
passen , zijn ontstaan en nu alleen dienst doen tot vorming van
samengestelde tijden des werkwoords.
En nu Dr. Brill , die bij de definitie ook het bij voegelij ke karakter
der deelwoorden op den voorgrond laat treden P Lezen we aandachtig, wat die schrijver zegt bij de behandeling der soorten van
deelwoorden en ten opzichte van de vorming des verleden deelwoords , dan zien we dat bij voegelijke karakter wijken voor het
werkwoordelijke. Hij onderscheidt ze in deelwoorden der voortdurende handeling en deelwoorden der voltooide handeling en verklaart het voorvoegsel ge bij die der laatste soort hieruit , dat men
eene handeling , die door iemand volbracht is , kan beschouwen als
iets , dat door hem vervaardigd is , als zijn eigendom , als iets dat
hem toebehoort , — dus dat een voorvoegsel ge , dat eene vereeniging , een bij eenbehooren uitdrukt , zeer geschikt is om die voltooide
handeling te helpen uitdrukken , evenals men dat bijeenbehooren,
dat toebehooren ook uitdrukt, door de verleden deelwoorden te doen
vergezeld gaan van het hulpwerkwoord hebben , dat toch ook een
bezitten aanduidt.
Door die verklaring van dat voorvoegsel plaatst dr. Brill het
bijvoegelijke karakter geheel op den achtergrond ; hij beschouwt
daar het verleden deelwoord geheel als naam eener voltooide handeling , dus geheel als werkwoordsvorm. En alleen door hen als
zoodanig te beschouwen , kan men plaats vinden voor verleden
deelwoorden als b.v. getreurd ; in den zin : „ik heb getreurd" staat
dan letterlijk : ik bezit de voltooide handeling van treuren, d. w. z.
die handeling is door mij volbracht. Zeggen we dus : „het verleden
deelwoord noemt de voltooide handeling" of „het verleden deelwoord
stelt de handeling voor als voltooid", dan hebben we eene definitie,
die alle verleden deelwoorden omvat. Die definitie uitbreidende om
ook de tegenwoordige deelwoorden er in op te nemen , komen we
tot deze bepaling:
De deelwoorden zijn vormen des werkwoords , die ons de handeling voorstellen als voortdurende of als volbracht. De naam deel,
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woorden komt hiervan, dat verreweg de meeste dezer woorden
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zoowel deelen in den aard der werkwoorden als in dien der bij-

voegelijke naamwoorden.
Hoe dit laatste nu komt, — dat is eene quaestie, welker oplossing
nu langs den weg van redeneering moet gevonden worden ; m. i. was
het noodig, in de definitie het verbale karakter te doen uitkomen,
opdat geene deelwoorden er door zouden wordeu buitengesloten.
Bepalen we nu eerst onze gedachten bij dat deelwoord , dat de
handeling voorstelt als voortdurende , m. a. w. tot het tegenwoordig
deelwoord. Hiermede is het geheel anders gesteld , dan met het
werkwoord in persoonsvorm , dat het verrichten der handeling toekent aan eene zekere zelfstandigheid , die als onderwerp optreedt ,
dat dus medewerkt tot het uitdrukken van een oordeel ; — het
tegenwoordig deelwoord stelt ons de voortdurende handeling voor,
geheel los van de zelfstandigheid , die haar verricht , dus als
abstract begrip. Derhalve — zoo eenigszins hetzelfde als de onbepaalde wijs ? Inderdaad , tusschen onbepaalde wijs en tegenwoordig
deelwoord is zekere overeenkomst niet te miskennen, eene overeenkomst , die nog duidelijker in het oog valt , als men let op den
dienst , dien b.v. in het Engelsch het tegenwoordig deelwoord soms
verricht. In den zin „Learning was little cared for then" (om
studie gaf men toen niet veel) , staat het tegenwoordig deelwoord
„learning" in volkomen dezelfde beteekenis als bij ons de infinitief
in : het leeren". Dat gebruik van het tegenwoordig deelwoord,
dat ` ik alleen heb aangehaald om de overeenkomst tusschen dat
participium en den infinitief te constateeren , is in het Nederlandsch
niet inheemsch ; willen wij de handeling noemen als een op zich
zelf staand begrip , dan bedienen wij ons steeds van de onbepaalde
wijs ; het tegenwoordig deelwoord dient bij ons tot iets anders.
Iemand , die bezig is met eene zekere handeling te verrichten , onderscheidt zich op dat oogenblik door het verrichten dier handeling
van anderen, die haar niet verrichten ; die voortdurende handeling
is dus gedurende den tijd , dat zij plaats vindt , eene kenmerkende
eigenschap van het onderwerp ; het woord , dat die voortdurende
handeling noemt, kan dus gebezigd worden , om die tijdelijke kenmerkende eigenschap uit te drukken ; m. a. w. het tegenwoordig
deelwoord komt als bij voegelij ke bepaling bij het onderwerp der
handeling. En aangezien nu alle handelingen eene zelfstandigheid behoeven , die haar verricht , kunnen ook de tegenwoordige
deelwoorden van alle werkwoorden bijvoegelijk voorkomen. Zelfs
bij de onpersoonlijke werkwoorden is zulks het geval ; ook aan
het onbepaalde het", dat in den zin „het sneeuwt" als grammatisch onderwerp optreedt , schrijft men de tijdelijke eigenschap
toe in de uitdrukking: „het is nog altijd sneeuwende". Daar dat
het" echter geen bepaald begrip vertegenwoordigt, zal men die
tegenwoordige deelwoorden niet attributief zien optreden; men zal
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toch het onderwerp in den zin „het is sneeuwende" niet kunnen
aanduiden als dat „sneeuwende het", evenals men het onderwerp in
„de barometer is dalende" kan aanduiden als den „dalenden barometer". Praedicatief komen dus alle tegenwoordige deelwoorden
voor als bijvoegelijk naamwoord ; attributief alleen die der werkwoorden , welke eene duidelijk aangewezen zelfstandigheid als onderwerp bij zich hebben.
Hiermede meen ik in korte woorden het bijvoegelijk gebruik van
het tegenwoordig deelwoord te hebben verklaard. Letten we alleen
op het gebruik , dat men in het Nederlandsch van die woordsoort
maakt, en gingen we de definitie gronden op dat gebruik , dan
zouden we , voor het tegenwoordig deelwoord ten minste , vrede
kunnen hebben met de bepaling , die er meestal van gegeven wordt;
m. i. echter is dat gebruik alleen een gevolg van het wezen der
woordsoort , dat in andere talen weer een ander gebruik ten gevolge
kan hebben , — men denke slechts aan het Engelsch , — en moet
de definitie zich gronden , niet op dat gebruik , maar op het wezen
van het woord.
Uit het gebruik nu als woord , dat eene tijdelijke eigenschap uitdrukt , vloeien weer verschillende andere diensten voort , die het
tegenwoordig deelwoord in het Nederlandsch kan bewijzen. We
zullen hen , die in elke bepaling van gesteldheid een bijzin trachten
te bespeuren , en die dus in het tegenwoordig deelwoord telkens een
beknopten .bijzin zoeken, dan eens een tijdbepalenden, dan eens een
redegevenden , dan eens een toegevenden , op dien weg niet volgen;
het gebruik van het tegenwoordig deelwoord als beknopten af hankelijken zin is hoegenaamd niet onderscheiden van het gebruik dier
woordsoort als praedicatief bijvoegelijk naamwoord. Wel wilde ik
de aandacht vestigen op een paar andere verschijnselen. Vooreerst
komt het tegenwoordig deelwoord ook soms voor als zelfstandig
naamwoord. Dat gebruik kan tweeërlei oorsprong hebben ; het kan
zich gronden op de eigenlijke natuur der woordsoort , of het kan
voortvloeien uit het gebruik, dat men er van maakt als bijvoegelijk
naamwoord. De zelfstandige naamwoorden , die dan ontstaan, zijn
dan ook, naar gelang van dien oorsprong , van tweeërlei soort.
Beschouwen we het tegenwoordig deelwoord als naam der voortdurende handeling , dan ligt het gebruik als zelfstandig naamwoord
voor de hand ; dan wordt het tegenwoordig deelwoord een zelfstandig naamwoord , dat eene handeling als eene zelfstandigheid
voorstelt , dus een abstract substantief. Tevergeefs zullen wij echter
in het Nederlandsch zoeken naar voorbeelden van dat gebruik , en
niet zonder oorzaak ; hierboven - heb ik er al op gewezen, dat wij,
om eene handeling te noemen , altijd gebruik maken van de onbe•
paalde wijs en niet van het tegenwoordig deelwoord ; het Engelsch
daarentegen bezigt daartoe dat deelwoord wel; de bedoelde abstracte
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zelfstandige naamwoorden dus gronden hun bestaan op het gebruik,
dat men in die laatstgenoemde taal van dat deelwoord maakt ;
we zullen derhalve de bedoelde abstracte substantieven wel in het
Engelsch , maar niet in het Nederlandsch aantreffen ; bij ons wordt
in die gevallen de onbepaalde wijs als zelfstandig naamwoord gebruikt. Het eten", het lezen", „het schrijven", als abstract sub stantief gebruikte onbepaalde wijzen , worden in het Engelsch weergegeven door „eating", „reading", „writing", als abstract substantief
gebruikte tegenwoordige deelwoorden. -- De andere soort van zelfstandige naamwoorden , waarover hierboven gesproken werd, grondt
haar bestaan op het gebruik van het tegenwoordig deelwoord als bijvoegelijk naamwoord. Het is een zeer bekend feit , dat bijvoegelijke
naamwoorden , zoowel als bij voegelij ke bijzinnen , soms zelfstandig
optreden. Het - woord en de bijzin , die in de eigenlijke beteekenis
eigenschappen noemden , dienen dan om de zelfstandigheden aan te
duiden , die de bedoelde eigenschappen bezitten. In de tevredene
is gelukkig" en die tevreden is , is gelukkig", hebben we voorbeelden van dat gebruik. Welnu , het tegenwoordig deelwoord, dat
in het Nederlandsch zooveel overeenkomst vertoont met het bijvoegelijk naamwoord , laat ook dat gebruik toe en komt zoodoende
voor als substantief. De zelfstandige naamwoorden ,,heiland",
„vijand", vriend" zijn oorspronkelijk tegenwoordige deelwoorden
en beteekenen „de heilende" (heil aanbrengende , verlosser) , „de
vijende" (vijen =:: haten) en „de vrjende" (v4}en = lief hebben).
Het verschil tusschen die zelfstandige naamwoorden en de Engelsche
„eating", „reading" en „writing" springt terstond in het oog ; hier
noemen ze geene als zelfstandigheid voorgestelde werkingen of eigenschappen , hier duiden ze werkelijke zelfstandigheden aan, die zekere
eigenschappen vertoonen , zekere werkzaamheden verrichten ; hier
zijn de zelfstandige naamwoorden concreet. Vatten we het zooeven
gezegde in korte bewoordingen samen , dan komen we tot dit
resultaat :
Het tegenwoordig deelwoord kan optreden als abstract zelfstandig
naamwoord , waar men gewoon is het te gebruiken als naam eener
onvoltooide handeling ; in het Nederlandsch echter, waar men het
alleen gebruikt om eene voortdurende handeling als tijdelijke eigen •
schap voor te stellen, kan het alleen als concreet zelfstandig naamwoord optreden.
Het andere verschijnsel , waarop ik de aandacht wilde vestigen,
is het volgende. We hebben gezien , dat het tegenwoordig deelwoord in het Nederlandsch gebruikt wordt om eene voortdurende
handeling als tijdelijke eigenschap voor te stellen en juist door dat
tijdelijke van die eigenschap zich van het eigenlijke adjectief onderscheidt; — het gebeurt echter ook, dat het gebruik dier woorden
in figuurljken zin de grens tusschen deelwoord en adjectief over-
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schrijdt en dus van de tegenwoordige deelwoorden werkelijk bijvoegelijke naamwoorden maakt. In zulk een geval spreekt men echter
liever niet meer van tegenwoordige deelwoorden , maar noemt ze
deelwoordelijke bijvoegelijke naamwoorden. De eigenschap, die er
dan door wordt uitgedrukt , is niet tijdelijk . meer , maar blijvend;
natuurlijk is het dan ook niet meer de eigenlijke onvoltooide handeling , die als eigenschap wordt voorgesteld. „Een rijdende trein"
onderscheidt zich door de onvoltooide handeling „raden" van een
stilstaanden , zoolang die handeling duurt ; komt de trein tot staan,
dan is de eigenschap verdwenen ; . rijdend is dus hier een als attributieve bepaling gebruikt tegenwoordig deelwoord. Bij „een rijdend
artillerist" is dat echter niet het geval. Al rijdt zoo iemand volstrekt niet, al zit hij b. v. op zijn gemak in de kazerne zijn knoopen te poetsen , toch blijft hij een rijdend artillerist , die zich hierdoor van een niet-rijdend artillerist onderscheidt , dat hij zijn dienst
te paard moet verrichten , dus, zoodra hij als artillerist optreedt,
rijdt. Hier is niet het verrichten eener handeling , maar de gewoonte van eene voortdurende handeling te verrichten als blijvende
eigenschap voorgesteld en is het woord „rijdend" een deelwoordeli^k
bijvoegelij k naamwoord. „Brekende oogen zijn oogen , die bezig
zijn met breken , b. v. de oogen van een stervende ; ze zijn slechts
brekend , zoo lang het breken duurt ; daarna zijn ze gebroken;
brekend is dus hier zuiver tegenwoordig deelwoord. „Brekende waar"
echter breekt niet , maar onderscheidt zich van andere waar" door
groote geneigdheid tot breken. Hier stelt dus brekend" niet het
verrichten der handeling , maar groote geschiktheid daartoe als
eigenschap , en nog wel als blijvende eigenschap voor ; daarom is
het geen tegenwoordig. deelwoord , maar een deelwoordelijk bijvoegelijk naamwoord. „Roerende goederen" en „klinkende munt" onderscheiden zich van landerijen en bankpapier , de eerste door van plaats
te kunnen veranderen, de laatste door te kunnen klinken, twee blijvende
eigenschappen; „roerend" en „klinkend" verkeeren dus bier in hetzelfde
geval als „brekend" in „brekende waar." -- Uit deze voorbeelden zien
we dus het volgende. Somtijds is de gewoonte of de zeer groote geschiktheid , de eene of andere onvoltooide handeling te verrichten,
een kenmerk, waardoor zich eene zelfstandigheid blijvend onderscheidt van andere zelfstandigheden derzelfde soort ; tot het noemen
dier blijvende eigenschap bezigt men dan hetzelfde woord, dat in
het gewone gebruik dient om het verrichten eener handeling als
tijdelijke eigenschap voor te stellen, nl. het tegenwoordig deelwoord
van het werkwoord , dat de bedoelde handeling noemt ; dat tegenwoordig deelwoord is dan echter volkomen gelijk geworden aan het
adjectief en draagt den naam van deelwoordelijk bijvoegelvk naamwoord.
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Hiermede kunnen we afscheid nemen van het tegenwoordig deeloord , om verder onze gedachten te bepalen bij dat deelwoord, dat
ons de handeling voorstelt als voltooid , m. a. w. tot het verleden
deelwoord. Bij het gebruik dier woorden als namen van voltooide
handelingen behoeven we niet lang stil te staan; we zien dat gebruik in de vervoeging van het werkwoord in al die tijden , waar
de handeling als op een zeker tijdstip voltooid moet worden voorgesteld. In „we hebben gelachen, getreurd, gegeten, gedronken,"
„we zijn opgestaan, vertrokken ," hebben we voorbeelden van dat
gebruik. Daar treedt het verbale, karakter van het deelwoord , dat
m. i. de definitie moet doen uitkomen , op den voorgrond ; daar
zijn de deelwoorden zuiver werkwoordsvormen. Toch trekken de
beide laatste voorbeelden , door het hulpwerkwoord, dat er bij gebruikt is, onze aandacht en helpen ons bij aandachtige beschouwing
den sleutel vinden ter verklaring van het feit , dat we ons tot taak
moesten stellen langs den weg van redeneering duidelijk te maken,
nl. de geschiktheid van sommige en de volslagen ongeschiktheid
van andere verleden deelwoorden , om als bijvoegelijk naamwoord
te worden gebezigd. We moeten daartoe beginnen met het stellen
van deze vraag „Hoe kan eene voltooide handeling voorgesteld
worden als eigenschap ?'* -- Dat zulks met onvoltooide handelingen
zeer gemakkelijk gaat, hebben we gezien bij de beschouwing van het
tegenwoordig deelwoord , maar dat het deelwoord der voltooide handeling, het verleden deelwoord, ook eene eigenschap zou kunnen noemen,
ligt niet zoo geheel voor de hand. Ja , waren alle werkwoorden
van dezelfde soort als b.v. „lachen", zoodat door het voltooien der
werking geene enkele zelfstandigheid zich in een anderen toestand
zag gebracht , dan konden de verleden deelwoorden ook geene
eigenschappen noemen en kwamen ze dus ook niet als bijvoegelijke
bepalingen voor. Maar dit is zoo niet ; beschouwen we slechts de
beide laatste der boven aangehaalde voorbeelden. Daarin komen
de verleden deelwoorden voor van twee werkwoorden , die met het
hulpwerkwoord van tijd zijn" vervoegd worden, ni. de werkwoorden opstaan" en „vertrekken". Stellen we ons eenige personen
voor, die allen liggen , terwijl een van hen de handeling „opstaan"
verricht, dan onderscheidt die eene zich door die voortdurende
handeling tijdelijk van de anderen; is echter de handeling voltooid,
dan is er in dit geval eene nieuwe kenmerkende eigenschap ontstaan;
de persoon , die de handeling „opstaan" verricht heeft , is n.l. door die
handeling in een anderen toestand gekomen ; hij staat, en de anderen liggen nog ; welnu , die nieuwe toestand, teweeg gebracht door
het voltooien eener handeling, wordt aangeduid door het deelwoord,
dat de voltooide handeling noemt, nl. door het verleden deelwoord,
en ziedaar de verklaring van het bijvoegelijk karakter van sommige
dier woorden. Ik zeg „van sommige", want door voorbeelden te
-
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nemen met werkwoorden als b.v. „lachen", kunnen we zien, dat er
verleden deelwoorden voorkomen zonder dat bijvoegelijk karakter, en
wel de verleden deelwoorden van die werkwoorden, die eene handeling
noemen, welker voltooiing geene verandering van toestand in het leven
roept. Om dus een verleden deelwoord als praedicatief of attributief
bijvoegelijk naamwoord te kunnen gebruiken , moeten we een
woord hebben, dat eene handeling noemt, die eene verandering van toestand in zich besluit. En nu rijst de vraag : „Welke werkwoorden :zijn
dat ?" Wij hebben er hierboven reeds een paar als voorbeelden gebruitk,
nl. de werkwoorden opstaan" en vertrekken", en gezien , dat die
zich ook van de andere als voorbeeld gekozen werkwoorden onderscheiden door de keuze van het hulpwerkwoord van tijd „zijn."
Juist die keuze van dat hulpwerkwoord nu is een kenmerk van die
intransitieve werkwoorden , die eene handeling noemen , waardoor
het, onderwerp eene verandering ondergaat. Op de gestelde vraag
kunnen we dus vast als antwoord geven : „de intransitieve werkwoorden , die met „zijn" vervoegd worden. Van die werkwoorden
kan het verleden deelwoord dan ook altijd als bijvoegelijke bepaling
bij het onderwerp optreden en noemt dan den nieuwen toestand,
waarin het onderwerp door het voltooien der handeling gekomen is.
Zoo spreken ze dus van „een vertrokken trein", „een aangekomen
schip", „een gevallen meisje".
Ons antwoord echter kan volstrekt geen aanspraak maken op
den naam van volledig te zijn, want behalve die werkwoorden zijn
er nog andere , die ook eene verandering in zich besluiten , en
waarbij we nu onze aandacht even zullen bepalen. Onder de hierboven als voorbeeld genoemde verleden deelwoorden komen ook voor
„gegeten" en gedronken", — en hoewel die woorden nu geene
eigenschappen kunnen noemen van den persoon, die de werking
heeft verricht, zoo kunnen ze toch wel voorkomen als bijvoegelijke
bepaling , maar dan bij eene andere zelfstandigheid ; denken we
slechts aan de uitdrukking: werken voor gegeten brood." Wat
zien we hier gebeuren ? Onder de cbjectieve werkwoorden , d. z. de
zoodanige , die eene handeling noemen , welke , om te kunnen geschieden , de aanwezigheid van nog eene andere zelfstandigheid
buiten het onderwerp vereischt , m. a. w. die een voorwerp bij zich
moeten hebben , komen er verscheidene voor, die eene handeling
noemen , welke dat voorwerp eene verandering doet ondergaan ; —
deze werkwoorden dragen den naam van transitiva, en het voorwerp , dat de verandering ondergaat , wordt dan lijdend voorwerp
genoemd. Mag dus het onderwerp al niet worden voorgesteld in
een anderen toestand te geraken , het lijdend voorwerp verandert
door het voltooien van zulk eene handeling wel ; en het verleden
deelwoord , dat de voltooide handeling noemt , wordt dan gebruikt
om de nieuwe eigenschap te noemen, die het lijdend voorwerp ge-

298
kregen heeft. Zoo wordt b.v. bij het werkwoord „plukken" het
verleden deelwoord als werkwoordsvorm voor de voltooide handeling
gebruikt in den zin : „de tuinman heeft een appel geplukt," en
krijgt dat verleden deelwoord het bijvoegelijk karakter, indien men
het gebruikt ter aanduiding van den nieuwen toestand, waarin het
lijdend voorwerp gebracht is, b.v, in den zin : „hier is een geplukte
appel." — Nu zijn we in staat, een meer volledig antwoord te geven
op de vraag , van welke werkwoorden het verleden deelwoord kan
voorkomen als naam eener eigenschap. Dat antwoord luidt dus:
„van alle transitieve werkwoorden en van die intransitieve, die met
het hulpwerkwoord van tijd „zijn" vervoegd worden." Hierbij valt
dan op te merken , dat de verleden deelwoorden der laatste soort
als bijvoegelijke bepaling komen bij het onderwerp, die der eerste
soort bij het lijdend voorwerp der werking De verleden deelwoorden van die werkwoorden , waarin geenerlei verandering van toestand wordt uitgedrukt, dus van de intransitiva, die met „hebben"
vervoegd worden, komen nooit als bijvoegelijke bepaling voor, omdat de nieuwe toestand , dien ze zouden moeten aanduiden , niet
aanwezig kan zijn ; ze missen dus geheel en al het bijvoegelijk karakter van het verleden deelwoord , — maar mogen door de algemeene
definitie van het deelwoord om die reden toch niet worden uitgesloten.
Wat hier gezegd is van het gebruik van het verleden deelwoord,
vindt op duidelijke wijze zijne `toepassing in dat gedeelte der Fransche Spraakkunst , dat wel eens den naam draagt van „Règles du
participe passé." Zooals men weet, wordt het verleden deelwoord
daar ook als adjectief verbogen , indien het woord, waarvan het
eene eigenschap noemt, voor dat deelwoord is uitgedrukt. Welnu,
welke regels stelt de Fransche Spraakkunst voor de veranderlijkheid (verbuigbaarheid) der verschillende •articipes passés ? Het verleden deelwoord van intransitieve werkwoorden, die met ,,zijn"
worden vervoegd, richt zich in buigingsvorm naar het onderwerp
der werking; het verleden deelwoord van transitieve werkwoorden
wordt verbogen in overeenstemming met het lijdend voorwerp der
werking; -- het verleden deelwoord der intransitieve werkwoorden,
die met „hebben" worden vervoegd, is altijd onveranderlijk. -- We
bespeuren dus daar dezelfde onderscheiding tusschen drie soorten
van werkwoorden , die tot grondslag lag aan onze redeneering over
het bijvoegelijk karakter van sommige verleden deelwoorden.
Hiermede zouden we van de behandeling van het gebruik der
verleden deelwoorden als bijvoegelijke bepaling kunnen afstappen ,
ware het niet , dat ook hier nog eene opmerking te maken viel van
denzelfden aard, als we bij de behandeling der tegenwoordige deelwoorden gemaakt hebben. We moeten nog de aandacht vestigen
op sommige verleden deelwoorden, wier gebruik schijnbaar in tegenspraak is met het hier geconstateerde.
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We hebben gezien , dat het verleden deelwoord van een transitief
werkwoord , zoodra het als bijvoegelijke bepaling optreedt, als zoodanig behoort bij het lijdend voorwerp der handeling, omdat juist
dat lijdend voorwerp , en niet het onderwerp , wordt voorgesteld door
het voltooien der werking in een anderen toestand te geraken. Nu
zijn ontegenzeggelijk de werkwoorden bereizen , bevaren , ervaren,
beleven , transitief , en toch spreekt men van „een bereisd man",
„een bevaren matroos", „een ervaren dokter", „een beleefd persoon"; -uitdrukkingen , waarin de verleden deelwoorden als attributieve bijvoegelijke naamwoorden geplaatst zijn bij het onderwerp der handeling. Van waar dit op het oog zoo zonderlinge verschijnsel?
We hebben hier klaarblijkelijk te doen met een figuurlijk gebruik
dier deelwoorden , zooals we dat • ook hadden bij de tegenwoordige
deelwoorden in roerende goederen" en „brekende waar". In letterlijken zin zijn de landen , die de reiziger bezocht heeft , „bereisd"
te noemen , -- kunnen we bevaren" alleen toepassen op de zeeën,
die de matroos bevaren heeft ; kan het woord „ervaren" alleen
als bepaling worden gebruikt bij datgene, wat men ervaren of
ondervonden heeft , - en zijn alleen de gebeurtenissen en omstandigheden , die iemand beleefd heeft , „beleefd" te noemen. Gebruiken
we die woorden in die letterlijke beteekenisssen , dan stellen ze het
„op zekeren tijd gekomen of gebracht zijn in een zekeren toestand"
als eigenschap voor en zijn dus bijvoeglijk gebruikte verleden deelwoorden. Door het bereizen van vele landen echter verkrijgt de reiziger eene
blijvende hoedanigheid , die zich openbaart in meerdere bekendheid
met vreemde zeden en gebruiken, in gemakkelijkheid waarmee hij
zich op reis beweegt, enz. en aangezien die nieuwe blijvende hoedanigheid ook een gevolg is van de voltooide handeling , dient het
verleden deelwoord ook als bijvoegelijk naamwoord , om die nieuwe
hoedanigheid uit te drukken en noemen we zulk een reiziger „een
bereisd man" ; „ bereisd" is dan echter niet meer een zuiver verleden deelwoord , maar draagt, evenals roerend" en „brekend" in
„roerende goederen" en „brekende waar", den naam , van deelwoordelijk bijvoegeljk naamwoord.
Zoo geeft de voltooide handeling van veel zeeën bevaren te hebben den matroos meer bekwaamheid en geschiktheid , blijvende eigenschappen , die ook een gevolg zijn van het voltooien der handeling,
en die we dan samenvatten in het deelwoordelijk bij' oegelijk naamwoord bevaren; zoo wordt de meerdere bekwaamheid , die de dokter door ervaring opdoet, aangeduid door het deelwoordeli*k bijvoegelijk naamwoord ervaren ; zoo verkrijgt , aangezien het beleven
van allerlei omstandigheden bij het onderwerp der handeling in den
regel meer levenswijsheid, meer savoir-vivre ten gevolge heeft, het
deelwoordelijk bij voegelij k naamwoord beleefd zijne bekende beteekenis.
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Evenals sommige tegenwoordige deelwoorden komen dus ook eenige
verleden deelwoorden voor als zuiver bijvoegelijk naamwoord en
dragen dan den naam van deelwoordelijke bijvoegelijke naamwoorden.
Het merkwaardige van dat gebruik is dan voornamelijk hierin te
Ainden, dat ze dan blijvende hoedanigheden noemen, die aangemerkt
kunnen worden als gevolgen van het voltooien der werking , en dat
ze dan voorkomen als bijvoegelijke bepaling bij zelfstandigheden,
die niet direct door de voltooide handeling zelve in een nieuwen
toestand geraken , dus waarbij ze in hunne eigenlijke beteekenis
nooit als verleden deelwoord eene eigenschap zouden kunnen noemen.
Vatten we nu alles , wat in deze korte beschouwing ten opzichte
der deelwoorden gezegd is , nog eens in weinige woorden te zamen,
dan komen we tot het volgende:
1. De deelwoorden moeten in de definitie meer aangewezen
worden als werkwoordsvormen , dan als bijvoegelijke naamwoorden,
omdat er anders verscheidene worden buitengesloten.
2. Het tegenwoordig deelwoord , dat de onvoltooide handeling
noemt , kan altijd als bijvoegelijke bepaling gebruikt worden bij het
onderwerp der handeling , omdat iedere werking het bestaan van
een onderwerp onderstelt, dat zich tijdens en juist door het verrichten dier handeling van andere zelfstandigheden derzelfde soort
onderscheidt.
3. Komt een tegenwoordig deelwoord in het Nederlandsch voor
als zelfstandig naamwoord , dan volgt uit het bijvoegelijk karakter
van dat deelwoord , dat het zelfstandig naamwoord concreet is.
4. Het verleden deelwoord , dat de voltooide handeling noemt,
kan optreden als bijvoegelijke bepaling:
a. Bij het onderwerp der werking , indien het werkwoord intransitief is en met zijn" wordt vervoegd.
b. Bij het lijdend voorwerp der werking , indien het werkwoord
transitief is ; en wel , omdat in het eerste geval het onderwerp , in
het tweede het lijdend voorwerp door het voltooien der handeling
in een anderen toestand geraakt.
5. Het verleden deelwoord van intransitieve werkwoorden , die
met „hebben" worden vervoegd , kan nooit als bijvoegelijke bepaling
voorkomen, aangezien geene enkele zelfstandigheid wordt voorgesteld , door het voltooien van zulk eene handeling in een anderen
toestand te geraken.
6. Soms worden de deelwoorden werkelijk bijvoegelijke naamwoorden en dragen dan den naam van deelwoordelijlc bijvoegelijlc
naamwoord , en wel:
a. Het tegenwoordig deelwoord, indien het de gewoonte van of
de geschiktheid tot het verrichten eener onvoltooide handeling als
blijvende eigenschap voorstelt, b.v. radend artillerist, brekende waar.

b. Het verleden deelwoord , indien het de blijvende hoedanigheid
noemt , die het onderwerp der werking zich door het voltooien eener

transitieve handeling heeft eigen gemaakt , b, v. bereisde personen,

ervaren schippers.
Op volledigheid maakt deze beschouwing volstrekt geen aanspraak;
nog veel zou er te zeggen zijn over het gebruik der deelwoorden —
men denke slechts aan het verleden deelwoord in plaats van gebiedende wijs , aan het verleden deelwoord met beteekenis van onbepaalde wijs -- ; mijn doel was echter slechts , door de hoofdzaken
in een helder daglicht te plaatsen , mede te werken tot het verspreiden van duidelijke begrippen aangaande het werkwoordelijke en
bijvoegelijke karakter der deelwoorden in het Nederlandsch.

Helder, Juni

1887.

JAN BROUWER.

ongelfj
In N. en Z." X bl. 98 lees ik : Het woord ongel is echter
weinig gebruikelijk" ... enz. Vergun mij , u daarover eene kleine
opmerking te maken. -- Misschien is 't u niet bekend , dat in het
Veluwsch dialect het woord ongel dikwerf voorkomt. De boerenstand
spreekt daar dikwijls van ongel en dan is dat woord synoniem met
vet. Aangezien het woord nog in 't dialect leeft, vind ik het opmerkelijk, dat toch Hoogstr. het reeds als een „vreemd" woord beschouwde. Laat ik hier nog bijvoegen , dat ik het oog heb op de
taal van de bewoners der Oost-Veluwe. Zooals u zal weten , verschillen deze in taal, gewoonten en kleederdracht aanmerkelijk van
die der Westzijde.
's-Gravenzande.

J. J.

TEN HAVE.
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Vragen, boan voor&
V RAAG.
Wie is Martialis ? Wie de Nederlandsche Martialis ? Wie de Nederlandsche Sappho ? Wie der avonturen vader ? De laatste drie met redenen
omkleed. L. v. D. S.

ANTWOORD.

De Latijnsche dichter Marcus Valerius Martialis werd omstreeks
het jaar 40 na C. te Bilbilis in Spanje geboren ; als jongeling ging
hij naar Rome , waar hij bleef tot Tra anus keizer werd. Hij keerde
toen naar zijn geboorteland terug, waar hij kort na 100 n. C. stierf.
Martialis vervaardigde 14 (of 15) boeken met puntdichten , die
meermalen het tegengestelde van zedig en eerbaar zijn , doch gewoonlijk tintelen van vernuft. Door Bilderdijk zijn er eenige vertaald
en uitgegeven in zijne bundels Wit en Rood , Verspreide Gedichten
en Mengelingen.
Den Hollandschen Martialis noemt men Roemer Visscher, die veel
met de gedichten van Martialis ophad en zelf een aanzienlijk getal
puntdichten heeft geschreven , welke den invloed van den Latijnschen
epigrammaticus verraden. Reeds in 1612 schreef Ernst Brinck in
zijn Memorabilia : „Romer , die Visscher , iste Belgicus Martialis
(die Nederlandsche Martialis) heeft 3 dochters" .... enz.
Wie de Nederlandsche Sappho is , kan moeilijk gezegd worden ,
daar bijna iedere Nederlandsche dichteres op hare beurt met Sappho
vergeleken is. Van deze laatste , (628-568 v. C.) , die meestal te
Mitylene leefde en te Lesbos is gestorven , zijn slechts weinige
stukken overgebleven. Zij muntte vooral als lyrische dichteres uit
en was , blijkens hare verzen , van een zeer hartstochtelïjk karakter.
. Nederlandsche dichteressen , die met haar werden vergeleken, zijn
o.a. Anna Roemers , Tesselschade , Katharina Questiers , Katharina
Lescaille. In de 17e eeuw beteekende de uitdrukking „Nederlandsche Sappho" weinig anders dan „Nederlandsche dichteres."
„Der avonturen vader" is Walewein , een der bekendste ridders
van de Tafelronde. Zijn vader was Loth van Orcanië, zijne moeder
eene zuster van koning Arthur. Walewein was de moedigste, verstandigste , beschaafdste en hulpvaardigste aller ridders. Wanneer
hij ook uittrok , steeds had hij de wonderlijkste en gevaarlijkste
avonturen. Vandaar zijn bijnaam. De Middelnederlandsche roman
van Walewein is uitgegeven door Jonckbloet (Leiden, 1849.)
P. P. P.
VRAAG.
In welk verband moeten de onderstreepte woorden in het volgend couplet uit Da Costa's » Vijf en twintig jaren" gedacht worden?
Kan het zijn, dat een ader, verstikt en vergeten,
Schoon eens mede van jeugdige zangtonen vol,
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Thands opnieuw , door een stout maar gelukkig vermeten ,
In den zandgrond geraakt , weder uitschoot en zwol?
Het beeld is mij niet duidelijk : „verstikt" een ader „in den zandgrond",
of heeft dat in den zandgrond geraken ten gevolge, dat de ader „uitschiet
en zwelt" ? J. V.
ANTWOORD.

„In den zandgrond geraakt" hoort bij verstikt. Nadat de ader
verstikt was en vergeten , en in den zandgrond geraakt, schoot zij
plotseling weder uit. De moeilijkheid ontstaat doordat de bedoelde
woorden zoo ver afstaan van die , waarbij ze hooren. De beteekenis laat echter geen twijfel toe. Het in den zandgrond geraken
kan voor een „ader", een stroom , wel de oorzaak van verstikken,
maar niet die van uitschieten en zwellen zijn.
P. P. P.
VRAAG.
Wat is de beteekenis van het onderstreepte in de volgende regels van
Staring (Volksuitg. 4e dr., blz. 308, rg. 9-14) ?
Hij (Bacchos) nadert onverzeld,
Des Hemels lust , de sterke Held,

Die RHETUS wreevle schaar kon stuiten.
(Ariadne).
J. V.
ANTWOORD.

Vermoedelijk is Rhetus een drukfout voor Rhecus (Rhoecus).
Toen de giganten of reuzen den Hemel wilden bestormen , stond
Bacchos in de gedaante van een leeuw naast Jupiter en weerde
zich met geweldige kracht. Zoo gaf hij , volgens den kundigen
Daniël Heynsius , (Lofsanck van Bacchos) :
... , „Rhoecus eenen slach
Verandert in een leeu , dat hy ter aerden lach.
Hy rolde van een berg , twee nachten en twee dagen,
Totdat hy neder quam ...."
P. P. P.
VRAAG.
Wat is Coïsch floers ?
... Een sluier om , het Coïsch floers gelijk,
Dun voor den tast geweven , ijl voor 't oog ...
(Staring , ,,Jamben", blz. 337, reg. 8 en 9).
J. V.
ANTWOORD.

Coïsch beteekent „van Kos." Het eilandje Kos of Koos, vroeger
Meropis geheeten , is een van de Sporadische eilanden in de Aegeïsche zee, dicht bij de Kleinaziatische kust. In de oudheid was Kos
beroemd door zijne wanen en zijne weefsels, die dun en doorzichtig
waren. P. P. P,
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VRAAG.
Wat beteekent het volgende uit Vondel's Lucifer (Kl. Panth. blz. 18,
reg. 6 v. o.) :
. Van verre zagh men hier een hoogen bergh verschieten".
Oudernans laat mij hier in den steek. Geen der beteekenissen van
verschieten die hij opgeeft, past bij dit vers.
J. V.
,

ANTWOORf).

Verschieten beteekent hier verdwijnen" (door den verren af-

stand). Dus : „in de verte kon men een hoogen berg flauw onderscheiden." Het „verschiet" is de achtergrond, waarop vorm en
kleur beginnen weg te schieten , te verdwijnen. De bet. verdwijnen
wordt ook door Oudemans (die anders niet altijd vertrouwbaar is)
opgegeven. P. P. P.
VRAAG.
Wat beteekent de onderstreepte uitdrukking uit het volgende vers ?
,Godt sloot van eeuwigheit het mensch.dom te verheffen".
(Lucifer , Kl. Panth , blz. 23).
J. V.
ANTWOORD.
Van eeuwigheid bet. sedert de eeuwigheid bestaat. Dus : reeds

in den beginne. Sluiten is besluiten. De bedoeling is dus : „Het
besluit om de menschen te verheffen bestond reeds eeuwig bij God."
P. P. P.
VRAAG.
In „De Levende Taal" van A. W. Stellwagen wordt o. a. gezegd:
.Daar zijn uitdrukkingen , waarin de metaphora als onderwerp voor
ieder verstaanbaar is: „ ra de Agrippijnsche zwaan is in Schaepman niet
herboren", ,, ra de held van Sédan is in Engeland overleden" en diergelijke
hebben geen verklaring noodig (blz. 21, 4e druk).
En wanneer er op blz. 26 en 0.7 voorbeelden gegeven worden van
antonomasia's behooren daartoe : „de Agrippijnsche zwaan is in Schaepman niet herboren." De Held van Sédan stierf als balling in Engeland."
Blz. 18, „De metaphora is gegrond op de overeenkomst of gelijkheid."
Blz. 26, De antonomasia is de naamverwisseling."
Is er iets op die definities af te dingen?
Zijn. de voorbeelden in beide gevallen goed ?
L. v. d. S.
,

ANTWOORD.

Aan iedere metaphora ligt eene vergelijking ten grondslag. De
vergelijking zegt , dat iets gelijkt op , of veel heeft van iets anders;
de metapher evenwel zegt kort en goed , dat het eene het andere is.
De zin : „hij is zoo slim als een vos" bevat een vergelijking ; in:
„hij is een slimme vos" zien wij een voorbeeld van een metapher.
Evenzoo hebben wij metaphers in:
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„0 beste bestevaár , wat waart gij Holland nut,
Een stv t des raads, toen 't lijf van 't stoksken werd gestut."
(Vondel).
„A was Klein Duimpje; B. de Sparrewouwer Reus."
(Staring).
Gaat men nu zóóver, dat men het eerste lid der gelijkstelling
niet noemt, zoodat men in de plaats van den gewonen , werkel ken
naam alleen de metaphorische benaming noemt, zoo heeft men een
antonomasia. Ik gebruik dus een metapher, wanneer ik zeg:
„Vondel is de Agrippijnsche zwaan." „Napoleon is de Alexander
der 19de eeuw." Schijnen mij de metaphorische benamingen „Agrippijnsche Zwaan" en „Alexander der 19de eeuw" echter zoo duidelijk
of bekend , -dat de deelen Vondel" en Napoleon" gemist kunnen
worden , dan kan ik gebruik maken van de naamsverwisseling of
antonomasia en zeggen : De Agrippijnsche zwaan is in Schaepman
niet herboren" enz.
In sommige leerboeken over stijl wordt van de antonomasia geen
melding gemaakt en deze figuur als onderdeel der metapher beschouwd. Daaruit is het waarschijnlijk te verklaren, dat dezelfde
voorbeelden in De Levende Taal dienst moeten doen om twee verschillende tropen te illustreeren. Men zij voorzichtig met De Levende
Taal , een boekje dat goeds en verkeerds dikwijls dooreenhaspelt.
P. P. P.
VRAAG.
Wat zijn ballades , romancen en legenden en waardoor zijn zij duidelijk
van elkaar te onderscheiden ?
X.
ANTWOORD.
Eerst een enkel woord over den naam der bedoelde dichtsoorten.
Ballade komt van het oud-Italiaansche ballata, danslied (van ballare , dansen).
Van Italië ging het woord over Frankrijk naar Engeland , waar
men met den naam balladen eerst liederen in Romaanschen geest,
later oude Engelsche volksliederen aanduidde.
Romance komt van romanza , romant. Naast de klassiek-Latjjnsehe
taal (lingua latina) bestond de Latijnsche volkstaal (lingua romana),
waaruit o. a. de Fransche , Spaansche en Italiaansche taal ontstonden ,
die dan ook nog altijd Romaansche talen genoemd worden. De in
de Romaansche talen vervaardigde gedichten heette men romant
of romanza , om ze van Latijnsche dichtstukken te onderscheiden.
Vandaar dat men den naam romanza vooral op volksliederen toepaste. Spanje is het eigenlijke vaderland der romance.
Het woord legende (van legenda = wat gelezen moet worden)
duidde aanvankelijk een boek aan van de Katholieke kerk , waarin
20
Noord en Zuid, 10e Jaargang.
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voornamelijk de levensgeschiedenis van heiligen en martelaars stond
beschreven.
De romance en de ballade ontleenen hare stof voornamellk aan
oude sagen en hebben dikwijls wonderlijke gebeurtenissen uit het
grijs verleden tot onderwerp. De romance of ballade is evenzeer
phantastisch als roerend. Het epische wekt tevens eene lyrische
stemming op. Daar de romance en ballade oorspronkelijk volksliederen
zijn , en dus bestemd om gezongen te worden , zijn zij natuurlijk
van beperkten omvang.
Tegenwoordig maakt men veelal geen onderscheid meer tusschen
romance en ballade. Zij , die beide nog onderscheiden , verlangen
van de romance eene edeler taal , terwijl in de ballade zelfs eenigszins ruwe aan de volkstaal ontleende spreekwijzen kunnen worden
toegelaten. In de ballade komen geheimzinnige , huiveringwekkende
gebeurtenissen voor , die grootendeels zijn te verklaren uit het geloof
onzer heidensche voorouders. De romance daarentegen verplaatst
ons het liefst in den riddertijd en handelt over liefde, tweekamp
en den dood op het slagveld. Voorbeelden van balladen zijn Goethe's
Erlkónig , Burger's Lenore ; van romances Heine's Rhampsenit ,
Schlachtfeld bei Hastin gs enz. In Herder , Stimmen der Volker zijn
vele Oud-Engelsche , Schotsche en. Deensche balladen opgenomen
(in 't Duitsch vertaald) en evenzoo Spaansche romances. In de
Deensche balladen vooral komen elfen , nixen en „watermannen"
voor. In de Nederlandsche letterkunde is het genre romance en
ballade over 't algemeen met weinig geluk beoefend. Wel geslaagd
is o. a. de ballade De Willies" van Soera Rana.
De legende onderscheidt men in kerkelijke legende en poëtische
legende. Eerstgenoemde bevat de levensgeschiedenis van een heilige
of martelaar der kerk. De poëtische legende is een poëtische vertelling, waarvan de stof is ontleend aan den sagenkring der christelijke kerk. Legenden kan men vinden bij Herder (Der gerettete
Jungling), Göthe (Legende vom Hufeisen) enz. De legende van
v. Lennep „De Paradijsroos" is zeer bekend ; zoo ook Johannes en
Theágenes van Bernard ter Haar. Ten slotte merken wij nog op,
dat men het woord legende , vooral in ons land , meermalen heeft
gebruikt in de plaats van sage of verhaal. Zoo van Lennep op den
titel van zijn bundel „Nederlandsche Legenden ," Hofdijk , waar hij
spreekt van de „Legende van de Burchtvrouw van Haarlem" enz.
P. P. P.
VRAAG.
Waarin bestaat het otiderscheid tusschen eene sage, eene mythe en eene
X.

legende ?

ANTWOORD.
De legende staat, zooals uit het antwoord op de vorige vraag
reeds blijkt , steeds in nauw verband met de Christelijke kerk en
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het Christelijk geloof. Legenden zijn vertellingen uit het leven van
een heilige of een steunpilaar der kerk , of verhalen van een wonder,

dat ter wille van een (Christelijk) geloovige plaats grijpt.
Een mythe is een overlevering uit voorhistorischen tijd , die een
goddeljjk persoon tot middelpunt heeft. Alle oude verhalen dus,
waarin een (niet-Christelijke) godheid optreedt , zijn mythen. Vandaar
mythologie , de wetenschap der mythen , de kennis van alle goden ,
halfgoden en daemons van een volk en de leer der voorstellingen ,
die een bepaald volk zich van zijn Goden vormt. De Germaansche,
Grieksche , Indische mythologie is dus de leer der Germaansche,
Grieksche , Indische Goden, Het woord mythe (Grieksch ,uvgos)
beteekent oorspronkelijk vertelling. Een sage is een oud verhaal,
dat in den mond van het volk voortleeft en van vader op zoon
wordt overgebracht.
Sage , door ons overgenomen van de Duitschers , komt van sagen
zeggen en beteekent dus : wat gezegd of verteld wordt.
Er zijn historische sagen, heldensagen, plaatselijke sagen, die zich
gehecht hebben aan ruïnes , bergen , bronnen , bosschen enz. Somtijds noemt men de mythen Godensagen en de legenden Christelijke
sagen. Het verhaal van de vrouwen van Weinsberg is een sage,
dat van Thór's (Donar's) strijd tegen de reuzen een mythe , dat
van de verzoeking van den Heiligen Antonius eene legende.
P. P. P.
VRAAG.
Wat is eene anecdote en welke is de afleiding en oorspronkelijke beteekenis van dat woord?

ANTWOORD.
Het woord anekdote komt af van het Grieksche bijv. nw. anekdotes , dat niet uitgegeven" beteekent. Al wat nog niet schriftelijk bekend was gemaakt , werd door de Ouden met den naam.
„anekdota" bestempeld. Vandaar dat de Byzantijnsche geschiedschrijver Prokopius , die in de 6e eeuw na Christus leefde en den
beroemden veldheer Belisarius op zijne tochten als geheimschrijver
vergezelde , zijne (eerst na zijn dood bekend geworden) „geheime
geschiedenis" van Justinianus' regcering anecdota noemde.
Sedert de uitvinding ter boekdrukkunst duidde men met den
naam anècdota de eerste drukken van oude geschriften aan.
Intusschen wijzigde zich de beteekenis van „een niet uitgegeven
verhaal" tot „een pas bekend geworden verhaal", „een nieuwtje"
enz. Tegenwoordig noemt men anekdóte een korte vertelling met
een puntig slot. Op dit laatste komt bij de anekdote alles aan.
Heeft zij betrekking op historische personen , zoo noemt men haar

historische anekdote.
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VRAAG.
Wat verstaat men door eene hymne, eene dithyrambe en eene elegie ?
X.
ANTWOORD.
De hymne (van het Grioksehe L,uvos (hymnos = gezang , loflied

ter eere van Goden of helden) bezingt de grootheid en heerlijkheid
van God en eindigt gewoonlijk met het uitdrukken van de grootste
verrukking over de heerlijkheid van het Opperwezen. Somtijds is
het niet de Godheid zelf, die in de hymne bezongen wordt, maar
hare schepping , de natuur of de gedachtenwereld , die alsdan door
den dichter gepersonificiëerd en als goddelijke figuur opgevat wordt.
De dithyrambe (Gr. dithyrambos) behoort oorspronkelijk tot de
hymnen en is een gezang ter eere van den wijngod Bacchos. De
dithyrambe verheerlijkt derhalve voornamelijk zinnelijk genot, waardoor de bezieling in het gedicht eenigermate het karakter van geestelijke dronkenschap aanneemt. Bekend is Schiller's Dithyrambe,
waarvan de eerste strophe luidt:
„Nimmer , das glaubt mir , erscheinen die Gëtter,,
Nimmer allein.
Kaum dasz ich Bacchus , den Lustigen , habe,
Kommt auch schon Amor , der lachelnde Knabe,
Phöbus , der Herrliche findet sich ein.
Sie nahen , sie kommen , die Himmlischen alle,
Mit Göttern erfüllt sich die irdische Halle."
In de elegie (Gr. elegeia == weemoedig lied) legt de dichter een
weemoedige klacht neer. Dikwijls is de tegenstelling tusschen het
ideaal en de menschelijke zwakheid het thema , dat wordt uitgegewerkt. Schiller zegt : „In de elegie mag de smart slechts ontspruiten uit een door het ideale opgewekte bezieling." Wilde smart,
klachten over onbeantwoorde liefde enz. hoorera dus in de elegie
niet thuis. Een voorbeeld van een verrukkelijk schoonti elegie is
Willem van Haren's „Menschelij k Leven." P. P. P.
VRAAG.
In zijne inleiding op den Lucifer haalt Vondel de volgende woorden
van Jesaja aan 79 0 Lucifer , die vroegh opgingh , hoe zijtghe ter aarde
geploft !" enz. In de Statenvertaling staat op de bedoelde plaats (Jesaja
14 vers 12-15 : „Hoe zijt gij uit den hemel gevallen , o morgenster , gij
zoon des dageraads !" enz, Lucifer verscheen in 1651, dus na de Statenvertaling. Vrage : Welke redenen kan Vondel gehad hebben om den
,,Aartsengel" Lucifer te heeten en vanwaar dat woord ? In den Statenbijbel komt het voor zoover mij bekend is , niet voor. J. S. Jz.
ANTWOORD.
:

Jesaja XIV , 12-15 luidt : „Hoe zijt gy uyt den hemel gevallen,
Q xnorgensterre 7 gy sone des dageraets ? hoe zjjt gy ter aerde neder.
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gehouwen , gy die de Heydenen krencktet ? Ende seydet in u herte,
Ick sal ten hemel opklimmen , ick sal mijnen throon boven de sterren Godts verhoogen : ende ick sal my setten op den bergh der
t'samenkomste , aen de zijden van het Noorden. Ick sal boven de
hooghten der woleken klimmen : ick sal den Allerhooghsten gelijek
worden. Ja in de helle sult gy nedergestooten worden , aen de
zijden van den kuyl." En Lukas X , 18 : „Ende Hy seyde tot
haer , Iok sagh den satan , als een blicksem , uyt den hemel vallen."
Met de plaats uit Jesaja werd , zooals tegenwoordig vrij algemeen
wordt aangenomen, de koning van Babylon bedoeld. Sommige
.Kerkvaders brachten de plaats uit Jesaja echter in verband met het
aangehaalde vers uit Lukas en zoo ontstond de meening, dat de
Satan aan God gelijk wilde worden en deswegen werd nedergeploft
in het diepste der hel. Men meende dus ook, dat „Morgenster" de
naam of bijnaam van den satan was. Door de Romeinen werd de
planeet Venus , als zij des morgens voor de zon opging , Lucifer
d. i. lichtbrenger genoemd. De Latijnsche naam voor „morgenster"
was dus Lucifer. Vondel was in 1654 reeds lange jaren katholiek en
gebruikte, zooals uit verschillende' stukken gemakkelijk kan blijken,
de Latijnsche bijbelvertaling (Vulgata) , die bij de katholieken_algegemeen in gebruik is.
P. P. P.
VRAAG.
Wat beteekent het onderstreepte :
Wel , sijnse aen de blaeuwe steen
Boer.
Niet van de leuterkay gesneên ?
(Vondel , Boeren-Cathechismus.)
R. M.
ANTWOORD.

De blauwe steen was de plaats voor openbare tepronkstelling te
Leiden. In de Leidsche keurboeken leest men : „Soe wie. anders
sijn vulnisse ende dreck lossede , dan voirscr. is , die sal staen twie
uren lanc gesloten upten blaeuwen stien". (Geciteerd in Verdam's
Woordenboek , i. v. blaeu).
Van den leuterkei snijden beteekent van zotheid genezen. Dit
woord kei wordt door velen in verband gebracht met den eigennaam Keye. Keye, de drossaat van koning Arthur , was de zoon
van Arthur's pleegvader Antor. Hij wordt voorgesteld als spotziek,
lomp , en verre van uitmuntend in ridderdeugd. Het gevolg daarvan was, dat hij menigwerf getuchtigd werd en gewoonlijk voor
zijn smaadredenen moest boeten. Prof. De Vries vermoedt, dat het
woord bekaaid in uitdrukkingen als „ergens bekaaid afkomen" eigenlijk beteekent „bekeid", „zooals Keye". In dat geval zou 't woord
kei in de uitdrukkingen „de kei leutert hem", „hij is zot en kei"
„hij is een keiaard" (= zot mensch) ook van den naam van Arthur's
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drost afkomstig zijn. Anderen vermoeden , dat 't woord kei in de
genoemde uitdrukkingen eenvoudig steen", beteekent , en dat men
gedacht heeft aan een kei , die in iemands hoofd zou zitten en hem
aan 't denken zou hinderen.
Iemand van den leuterkei snijden is letterlijk , iemand door eene
operatie bevrijden van een steen, die hem doet leuteren of wartaal
P. P. P.
spreken.
VRAAG.
Wat beteekent het woord dooren in:
Boer.
Hoe , maeckt de muts dan geen doctooren?
Student. Ja, somtijds wijsen , somtijds dooren.
(Vondel , Boeren-Cathechismus.)
R. M.
ANTWOORD.

I)ooren beteekent dwazen , gekken. Verg. Duitsch Thor , Thoren,
dat hetzelfde beteekent.
P. P. P.
VRAAG.
Onderscheidene malen trof ik in Vondel's Hekeldichten aan 't woord
fael, b.v. in D'Amsterdamsche Kakademie ofte Guyteschool: 1) Bacchusielen. In Amsterdamsche Kakastorie of Muytsehool: den vuylsten Fiel
van 't Landt en plonderfielen. Jn een Otter in 't Bolwerck : plongderfiel.
In dit laatste hekeldicht bezigt Vondel ook :
't Sijn Fieltensticken al mit een.
Hooft gebruikt in zijn Warenar vilt :
[k ben u mee-Poortres , de ruimschottelde Miltheyt.
En ook:
Nu denk ik , ien jonger mogh zitten speulen de gilt
Mit de moye dubbeloenen en noemen me vilt'
Hont, gierigert , vrek , terwijl hij hem verblijen gaet.
Fiel, fielt, vilt.
Zijn deze drie woorden van dezelfde beteekenis , en overeenkomende
R. M.
met ons fielt ?
ANTWOORD.

Ja. De vorm vilt komt , voor zoover mij bekend is, alleen in
't rijm voor. Zoo bij Hooft:
„Ick ben u mee — Poortres , de ruymschottelde Miltheyt,
Die niet als een vilt leidt arm leven van groot goedt.
In 't Middelnederlandsch is alleen fiel gebruikelijk. Later komt ook
fielt in gebruik, dat fiel eindelijk verdringt.
De afleiding van het woord is niet met zekerheid bekend. Prof.
Verdam vermoedt , dat het af komt van 't Fransche vil (Lat. vilis) ).
P. P. P.
Dit gedicht is niet van Vondel • maar wordt aan Jacob Cats toegeschreven.
) Het Hgd. heeft Filz = gierigheid.

1)
1
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VRAAG.
In Vondel's Roskam lees ik:
„Het paerd vreet nacht en dagh ; in een karos te rijen;
Een Joffer met haer sleep."
Deze samenstelling is mij niet recht duidelijk.

R. M.

ANTWOORD.

Vondel schreef :
„'t Zijn kostelijke tyen.
Het paert vreet nacht en dag. In een karos te ryen :
Een Juffer met haer' sleep : De kinders worden groot:
Zy worden op banket en bruiloften genoot.
Een nieuwe snof komt op" .... enz.
Achter tyen plaatse men een dubbelen punt. 't Zijn kostbare
tijden" : „Het paard vreet nacht en dag". „In een karos te rijden"
(kost ook veel geld). „Een juffer met haar bedienden" (te onderhouden , kost ook veel). „De kinderen worden groot" (en kosten dan
meer dan vroeger) ; „Zij worden op banket en bruiloften genoot"
(en moeten dan weer nieuwe kleederen hebben , geschenken geven
enz.) „Een nieuwe snof komt op" (en vrouw en dochters willen

natuurlijk dadelijk de nieuwe mode volgen) enz.
P. P. P.
VRAAG..
Bilderdijk schreef in zijn „Ziekte der Geleerden"
.Een scheemrend pad , omheind van ijfel en abeelen
Leidt nederwaart."
Wat beteekent ijfel??

R, M.

ANTWOORD.

De *j f of ijfel (Taxus of Taxis, Duitsch Eibe) is een naaldboom,
die in Europa , Azië , Amerika en Noord-Afrika voorkomt. De
boom wordt gewoonlijk niet hoog , ofschoon hij een ouderdom van
duizend jaren kan bereiken. De naalden van den ijfel, welke vergiftig zijn, gelijken veel op dennenaalden.
P. P. P.
VRAAG.
Is de uitdrukking ,,om zeep gaan" in den volgenden zin op hare plaats?
.De menigvuldige' onderzoekingstochten breiden de kennis der werelddeelen aanmerkelijk' uit ; te betreuren valt; het echter , dat die kennis
zooveel kostbare offers eischt 5 en zooveel bekwame' reizigers doet om zeep
J. V.
gaan7."
ANTWOORD.
2

Gelijk uit den bijgevoegden brief blijkt, is J. V. terecht van
meening , dat de uitdrukking aan den deftigen zin iets komisch geeft.
De geheele zin is slecht gebouwd , we geven hier eenige aanteekeningen:
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1. Niet menigvuldig, maar talrijk zijn de bedoelde tochten ; het
eerste, dat alleen in verheven stijl en dan nog maar zelden voorkomt, is meestal adverbium en alleen nu en dan adjektief in de
beteekenis : dikwijls herhaald.
2. Niet de tochten „breiden de kennis uit" maar de reizigers
breiden hun kennis door de tochten uit: uitbreiden veronderstelt
namelijk , grooter omvang geven aan iets, wat reeds vroeger bestond,
maar wat voor vermeerdering vatbaar is : zijne betrekkingen met
buitenlandsche kooplieden breiden zich uit ; zijn conversatie breidde
zich uit.
3. Niet aanmerkelijk, maar belangrijk is de kennis uitgebreid;
het is niet door de soort van kennis maar door den omvang en
dus ook niet door bijzondere eigenschappen, dat de kennis werd
uitgebreid.
4. Het ww. vallen wordt ten onrechte , hoewel zeer zelden als
hulpwerkwoord gebruikt. Het deelt die negatieve onderscheiding
met zitten , staan , loopen enz. enz. Den Nederlander schijnt dat
verkeerd gebruik , vreemd aan alle verwante talen , in 't bloed te
zitten en er was maar een beetje overdrijving in de taal van den
spotvogel, die in de dagen van den Russisch-Turkschen oorlog een
soldaat aan zijn moeder liet schrijven : Pas hadden *e een paar
uur aan wal staan leggen loopen te kijken" ; zoo had men hier
moeten lezen : het is te betreuren.

5. Niet de kennis" maar het onderzoek eischt offers ; de tochten
eischen offers. Het zou nog beter zijn , den zin oren te zetten en
te schrijven : Het is te betreuren , dat zooveel kloeke reizigers het
slachtoffer van hunne liefde voor de wetenschap worden enz....
6. Bekwame reizigers zal wel moeten zijn „kloeke, koene, moedige
of onverschrokken"; de schrijver denkt zeker aan de bekwaamheden"
bij een examen bedoeld : de wetenschappelijke onderzoeker staat
hooger dan alle examens en van bekwaamheid als reiziger kan ook
alleen sprake zijn van een handelsreiziger, die commisvoyageurseigenschappen heeft.
VRAAG.
Mag men in proza de Romeinsche jachtgodin ,,Diaan" noemen?
J. V.
ANTWOORD.

Van mogen" kan geen sprake zijn : niemand heeft macht of
gezag om dit te verbieden; maar de keurigste schrijvers hebben
Diana niet verkort tot Diaan zoomin in proza als poëzie, Enkele
schrijvers hebben zich in verzen de vrijheid . veroorloofd, maar de
verzen zijn er niet beter op geworden.
In 't bekende fragment:
Wie heft met statelijke pracht, enz.
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waarin 't woord „statelijk" ons al een waarschuwing is, lezen we:
Wie blijft in 't aanzicht van Diaan,

Die vruchtloos poogt dien gloed te dooven
Met onverflauwden luister staan?

Met alle recht zou men van eene onmuzikale afkorting van
Diana tot Diaan kunnen spreken en zeker denkt men daarbij niet
in de eerste plaats aan een vrouwelijk wezen , aan eene godin,
maar meestal aan een jachthond. Q. X.

Voa ?ani oo Voa ?ani oo
van het onlangs gehouden
EXAMEN VOOR NEDERLANDSCHE TAAL- EN LETTERKUNDE M. 0.

(Overgenomen uit Het Schoolblad.)
Het examen duurde twee dagen ; op den eersten dag werd het
schriftelijk, op den tweeden het mondeling gedeelte afgenomen. Des
morgens van den eersten dag om negen uur aanwezig , ontving ik
voor een letterkundig opstel , waarvoor drie uur tijd gelaten werd,
de keuze uit de volgende onderwerpen en vragen:
I. Bestaat er eene Oud-Nederlandsche letterkunde?
II. Het drama in de Middeleeuwen.
III. Bredero's Stommen Ridder.
IV. De Romantiek in de negentiende eeuw.
Ik koos punt 1I tot onderwerp van mijn opstel , waarvan ik in
't kort den inhoud zal trachten weer te geven.
Na eerst eene verdeeling gemaakt te hebben in kerkelijke drama's
of mysteriespelen en wereldlijke of abele spelen , waarbij de kluchten nog moesten gevoegd worden , begon ik eene beschouwing der
drama's van de eerste soort. Het ontstaan dier drama's uit het
streven der geestelijkheid, om de beteekenis der kerkelijke feesten
den leeken zoo duidelijk mogelijk te maken en den indruk dier
feesten op het volk te versterken ; de invloed van het onderling
verband , dat de kerkelijke feesten in hunne beteekenis vertoonen,
op de uitbreiding der drama's, zoodat soms de geheele geschiedenis
van het gevallen en verloste menschdom achtereen ten tooneele gevoerd werd ; de kerk als het gebouw , waar de eerste mysteriespelen
werden opgevoerd , waarvoor later het kerkhof gebruikt werd ; de
geestelijken zelf als de acteurs, waarbij naderhand de hulp van lee •
ken werd gevorderd ; het weinigé, dat ons van de mysteriespelen
-
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is overgebleven ; dit alles werd kort en zoo goed ik dat kon , door
mij behandeld.
In navolging van Prof. Jonekbloet en Wijbrands , door Prof.
Jonekbloet aangehaald , heb ik de abele spelen doen ontstaan uit
de kerkelijke drama's. In zijne Geschiedenis der Nederlandsche
letterkunde is eerstgenoemde geleerde hierover zoo uitvoerig en zoo
duidelijk , dat ik volstaan kan met de lezers daarheen te verwijzen.
Het onderscheid in karakter tusschen de kerkelijke en wereldlijke
drama's werd door mij aangewezen, daarna schreef ik in 't kort
over het bekende tijdst. uit de vijftiende eeuw, waarin ons vier
abele spelen zijn bewaard gebleven , terwijl ik de beschouwing over
het wereldlijk drama besloot met in enkele woorden de waarde der
zoodven genoemde en door Prof. Moltzer uitgegeven stukken aan
te geven. De gevonden stukken munten volgens mijn opstel uit
door handeling en karakterteekening ; en na nog te hebben gewezen op de eigenaardigheid , dat alle dealen van een en hetzelfde
stuk door het rijm verbonden zijn , iets , wat zich ook bij de „cluyten" voordoet , werd het derde punt, de sotternieën of kluchten,
door mij behandeld. Ook hier was weer Prof. Jonckbloets Geschiedenis de bron, waaruit ik vooral putte, terwijl de reeds genoemde
uitgave van Prof. Moltzer mij mede van dienst was. Ontstaan uit
de vastenavondspelen, munten de sotternieën niet door kieschheid
uit. De inhoud is uit de wereld der lagere klassen geput. Ze behandelen de gebreken dier klassen , in tegenstelling der abele spelen,
die zich met die der grooten bezighouden , en stellen ons gewoonlijk
een bedrogen echtgenoot voor , door zijne vrouw om den tuin geleid.
Het celibaat der geestelijken bracht dezen in eene eigenaardige betrekking tot de maatschappij en gaf vaak aanleiding tot komische
en voor hoofden van huisgezinnen minder aangename toestanden.
Dat die toestanden komisch konden zijn , lag vooral daarin , dat de
bedrogen echtgenoot vaak iemand was, die zich door onnoozelheid
onderscheidde.
Ziedaar de hoofdinhoud van mijn opstel over het middeneeuwsch
drama. Ik heb zooveel mogelijk getracht, net te werken , mij niet
te overijlen en vooral op stijl en op taalfouten te letten.
Des namiddags ontving ik de beide volgende punten ter behandeling •
1. Over leesboeken in de lagere klassen der H. B. Sch.
2. Gezegdeszinnen voor de leerlingen dier klassen te behandelen.
Hier was geene keuze; over beide onderwerpen moest ik schrijven. Ik heb den tijd van drie uur, dien ik daarvoor had, gelijkmatig verdeeld. Wat het eerste punt betreft , heb ik geene leesboeken genoemd. Op den inhoud , dien zij m. i. moesten hebben,
meende ik vooral te moeten wijzen, daarbij , wat poëzie betrof, meer
plaats aan epische dan aan lyrische poëzie toekennende, terwijl de
.
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lyrische gedichten meer eeg algemeen dan een individueel gevoel
moesten inhouden. Bij dit opstel ging ik van het volgende uit:
1. Er zijn hoogere burgerscholen met drie- en met vijfjarigen cursus;
met de lagere klassen" zijn dus de eerste drie bedoeld. 2. Wanneer iemand op de lagere school goed taalonderwijs heeft genoten,
dan kan hij , wat dit vak betreft , in de eerste klasse der H. B.
School worden geplaatst. 3. De verhouding tusschen taal- en leesonderwijs is op de H. B. school eene andere , dan op de lagere
school : hier staat lezen , daar taal meer op den voorgrond. 4. In
de vierde en vijfde klassen der H. B. school wordt letterkunde
onderwezen : in de derde klasse moeten de leerlingen in hunne leesboeken hiervan een voorproefje ontvangen.
Nu was het tweede punt aan de beurt. Om het voor de leerlingen
zoo aanschouwelijk mogelijk te maken , ging ik de afhankelijke
zinnen op twee wijzen verdeelen , n.l.: 1. naar de woorden , 2`'.
naar de zinsdeelen , welke zij vervangen. Zoodoende kreeg ik eene
verdeeling in zelfst. bijv. en bijw. zinnen en eene in onderwerps-,
gezegdes-, voorwerps- en (zooals ik ze ter wille der duidelijkheid
noemde) bepalingszinnen. Deze beide verdeelingen met elkaar in
betrekking brengende , kwam ik tot de conclusie , dat slechts het
naamwoordelijk deel van 't gezegde tot eenen zin kan worden uitgebreid en dat deze zinnen , gezegdeszinnen geheeten , niet anders
dan zelfstandige of bijvoegelijke zinnen kunnen zijn. Daarna gaf
ik van beide soorten twee voorbeelden , n 1. een voorbeeld van eenen
zuiver zelfst. zin , een van eenen zelfstandig gebruikten bijv. zin
en twee van bijv. zinnen.
Het was vier uur en de eerste dag van 't examen was achter
den rug.
Ik . moet bekennen , dat ik den volgenden dag te tien uur , toen
ik het mondeling gedeelte nog moest afleggen , in geene zeer kalme
en prettige stemming de zaal binnentrad , maar dat de heeren Prof.
Ten Brink , uit Leiden en Dr. Penon , uit Groningen , mij op humane
wijze mijne kalmte hergaven , waarvoor ik niet kan nalaten den
beiden geleerden mijnen hartelijken dank te betuigen.
Was het schriftelijk examen met letterkunde begonnen, nu had
ik eerst taalkunde. Uit Jans Feestetje van Jan van Boendale moest
ik het volgende lezen en in het Nieuwnederlandsch overbrengen:
,

„Jan, nu hebdi mi gheseyt
Van vele dinghen die waerheyt,
.Dies ie noyt en hebbe gheweten;
Maer bina haddic vergheten
Te vraghene van den heren
Die de kerken regeren:
Paeuse , bisscope ende ander prelate ,
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Hoe dunct u van haren state ,
Ende dander paepscap also mede,
Dat behoert ten kerstenhede ?
Want vele liede segghen sekerlike,
Dat si hem bewaren cranckelike.
Wouter , soudic die waerheyt spreken
Al uut van der papen ghebreken,
Si souden mi vermaledien;
Want si souden mi betyen
Dat ie onghelove brachte voert,
Ende souden verkeren mine woert."
Naar aanleiding der vertaling in Nieuwnederlandsch werd er gesproken over de volgende woorden , die ik heb gecursiveerd:
Dies. Sommige verba hebben in 't Mnl. het voorwerp in den
genitiefsvorm bij zich.
Paepscap. Wegens het onzijdig geslacht van dit woord (men zie
het rel. pron. dat in het volgende vers) geeft stap hier de waardigheid , de bediening te kennen , zoodat men niet moet lezen,
zooals ik beken , eerst te hebben gedaan:
„Paeuse , bisscope ende ander prelate ... .
Ende dander paepscap also mede ,"
maar:
,,Hoe dunct u van haren state ,
Ende dander paepscap also mede."
Sekerlike. Dit woord heeft eenen dubbelen uitgang , n.l. lijk e.
De e dient eigenlijk ter vorming van bijwoorden.
Al uut. De beteekenis dezer uitdrukking is : geheel en al. Al is
een bijwoord, dat tot versterking dient.
Betyen. Dit verbum beteekent: beschuldigen. De conjugatie is
-teeg , -tegen , -tegen , gotisch teihan. In 't Mnl. is nog een verbum
tien , got. tuihan waarvan de vervoeging is : toog , togen , getogen.
Aan de vormen dezer verba in 't gotisch is duidelijk te zien , hoe
er in de vervoegde vormen eene g komt. De gotische vervoegde
vormen der verba van de klassen , waartoe teihan en tuihan behooren , doen ons zien , dat in teeg , toog eene scherpheldere , in de
overige vormen eene zachtheldere vocaal voorkomt.
Verkeren. Hiervoor gebruikt men tegenwoordig het verbum
verdraaien.
Daarna werd aan mij de keus gelaten, om over de verba of over
de substantieven te spreken; ik koos de eerste, waarna de volgende
woorden werden behandeld:
Zenden, dat vroeger zwak was en tegenwoordig sterk wordt
geconjugeerd. Dat het afgeleid is van 't Mnl. verbum sinden en
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dat het de sterke vormen van dit werkwoord overgenomen heeft,
is zeker ieder , die aan de studie van 't Mnl. gedaan heeft, bekend.
Verbolgen en verwaten. Over de afleiding en de beteekenis dezer
woorden werd gesproken, waarna werd overgegaan tot het lezew van
het volgende uit de „Nederlandsche Historiën" van Hooft:
u

Heere !
„'Tvonnis , dat uwer Majesteit geliefde oover mij te strijken , heb
ik deezen nacht verstaan ; en niet daarteeghens, dan geduldt om te
draaghen , 't geen de goede Godt my toezeindt. Nochtans is 't waar,
dat ik nooit yets voornam , noch dacht , 't geen uwen Koninklyken
persoon, zijnen dienst, oft het oudt Algemein geloof, moghte te naa
gaan. Heeft eenigh myn doen oft laaten , geduurende de beroerten,
andren schijn gehad , 't is by de noodt des tijds , en buiten ontrouw
oft quaadtwilligheit toegekoomen."
(Brief van Egmond aan Filips II.).
Toen ik bij de vertaling in de uitdrukking : „en niet daarteeghens"
het woordje heb invoegde, werd er naar aanleiding daarvan gesproken over het al of niet weglaten van woorden bij verschillenden
vorm , verschillende beteekenis en verschillend gebruik. Over 't
pronomen 't geen werd eene enkele opmerking gemaakt , waarna
over den vorm toezeinde ongeveer het volgende gezegd werd : Voor
de n verandert soms de onvolkomene e in ei ; het verbum veinzen,
dat uit het Franseh is overgenomen en daar eenser luidt , wijst op
eenen ouderen vorm penzen.
Ten slotte moest ik nog de spelregels voor het gebruik der scherpen zachtheldere o en der ei en ij opnoeme, waarmee het taanl-kundig gedeelte van 't mondeling examen was afgeloopen.
Na eenige minuten pauze begon het letterkundig gedeelte met
een enkel woord over Oud-Nederlandsche letterkunde en , naar aanleiding van mijn opstel, over de vroegere uitgaven van middelnederlandsche drama's. Daar ik over deze drama's een opstel had
gemaakt , zou er over een drama uit de zeventiende eeuw worden
gesproken , en daar mij de keuze van het stuk gelaten werd, noemde
ik Vondels „Palamedes." Nadat er eerst gehandeld was over de
aanleiding en de gevolgen van het schrijven dezer allegorie , werd
er gesproken over Vondels navolging van de klassieken , den klassieken vorm en inhoud en de minder klassieke bewerking , welke
laatste b.v. bleek uit de „reij van Eubeërs", aan 't einde van 't
derde bedrijf, waarvan het begin aan het classicisme herinnert,
maar waarin ons al spoedig eene beschrijving van Scheibeek wordt
gegeven. Nu er over den invloed van 't Grieksch en Latijnsch
treurspel gesproken werd , lag de vraag voor de hand , of er in de
zeventiende eeuw ook andere invloed zichtbaar was. De „Veinzende
Torquatus" van Brandt en de „Aran en Titus" van Jan Vos herinneren aan drama's van Shakespeare ; men zou dus licht geneigd
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zijn te denken, dat de groote Engelsche treurspelschrijver hier nagevold is. Maar de toevallige overeenkomst tusschen Brandts drama
en Shakespeares „Hamlet" geeft ons geen recht om aan navolging
te denken , en daar Jan Vos geen Engelsch verstond , mag men
bij hem nog minder spreken van navolging van Shakespeares „Titus
Andronicus." Jan Vos kende geen Engelsch , maar was onkunde
van vreemde levende talen in dien tijd een algemeen gebrek ? Kende
Brandt b.v. geen Fransch ? Ja , want toen in 1647 de Muyder
Drost overleden was , schreef Brandt eene vertaling van Ronsards
Oraison funébre door Du Perron. Hierbij werd de opmerking gemaakt, dat alle vertaling juist geene letterdieverij kan heeten.
De bijzonderheid , dat Brandt den naam van Vondel verzweeg,
gaf aanleiding , om over de verhouding tusschen beide mannen te
spreken.
Was er in de zeventiende eeuw dus niet rechtstreeks sprake van
invloed der Engelsche letterkunde, in de achttiende zooveel te meer.
Justus van Effen was de groote vertegenwoordiger van dien invloed.
Er werd op gewezen , dat Van Effen in Engeland was geweest, dat
hij de Engelsche meesters , waaronder vooral Addison en Steele,
ter navolging koos , dat hij , onder den invloed van den hier
heerschenden Franschen geest , eerst in 't Fransch ging schrijven,
getuige zijne Fransche vertaling van Defoe's „Robinson Crusoe," en
dat hij eindelijk door zijn Spectator , waardoor hij het meest bekend
is geworden , het Nederlandsch proza der achttiende eeuw ging
verrijken en verbeteren.
Het niet-vertaald" op den titel der romans van Wolff en Deken
doet zien , dat zij zich niet door den Franschen geest lieten beheerschen , maar de briefvorm wijst op navolging der Engelsche
modellen.
Een enkel woord over de romantiek der negentiende eeuw zou
het examen besluiten. Over Mevr. Bosboom--Toustaint, die onder
de romanschrijvers en -schrijfsters eene eerste plaats verdient, werd
eenige oogenblikken gehandeld. Er werd op gewezen, dat B.—T.
in 1837 met den A lmagro , eene novelle van kleinen omvang, begon;
dat de Del f tsche Wonderdokter een harer beste romans uit lateren
tijd was ; dat dokter Jacob Jansz. Graswinckel de hoofdpersoon in
dezen roman is ; dat Juliaan van Egmond de tegenvoeter is van
den humanen dokter ; dat Mabelia Graswinckel de schoonste vrouwenfiguur in den roman is , en dat de roman zelf uitmunt door diepe
psychologie.
Hiermede was het examen afgeloopen. De uitslag was gunstig
en met verlicht gemoed zei ik de residentie vaarwel.

Tv.
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Ooeikdg iozo
We gelooven nog altijd , dat voor het onderzoek naar de kennis
der moedertaal het behandelen van een gedicht vol spitsvondigheden
of zelden voorkomende woorden , weinig kans op juiste beoordeeling
aanbiedt. Men kiest Staring , da Costa , de Genestet e. a. en dan
liefst een klein fragment, waarbij men heel wat verklarende noten
zou kunnen schrijven.
Een flink stuk gewoon proza zou waarschijnlijk den candidaat het
examen gemakkelijker maken en den examinator het middel aan de
hand geven , dieper door te dringen in het wezen der taal.
We zullen beproeven bij eenige examenopgaven aan te toonen ,
waarop de candidaten in dezen meerendeels te letten hebben.
DE STOOM.')
Een nieuwe loopkring 1 is voor heel 1 deze aard begonnen!
Uit kool- en ijzermijn ontsprongen s haar 4 de bronnen
Van snelheid, macht en licht 6 . Het helle koolvuurgas
Vervangt de tinteling 7 van 't maagdelijke ° was,
Het zeegevaarte 9 voelt zijn ingewanden leven, L
En roept geen drijfkracht '' meer van buiten '' om te zweven,
Ja meer ! ' de vrije zee , waarin ' ° de stoomboot zwemt , ' 6
En 's aardrijks vaste korst in ijz'ren band 17 geklemd , '
Waarop de spoortrein gonst, ' e wedijv'ren met elkander. 3 °
Zie langs zijn tweelingslijn t' dien fellen salamander ! 12
,

's

DA COSTA.

1. Da Costa beschikte over een grooten woordenschat, vandaar,
dat hij bij elke wijziging van gedachte een ander woord kiest of
bij gebreke van een hem passend woord , er een maakt. Zoo hier!
Gewoonlijk zegt men loopbaan en meent daarmede de baan of den
weg , dien men op aarde wil afleggen , maar de dichter denkt aan
de nieuwe werkzaamheicd , die de aarde, d. i. de geheele menschheid
zal moeten beginnen, van daar loopkring omdat de dichter blijkens
den laatsten regel aan een soort van wedloop of wedren denkt,
ongeveer als in een circus.
2. Heel blijft hier onverbogen vóor een verbogen bepalend woord,
evenals half in „half de som was genoeg geveest ," zulk voor het
onbep. lidw.: „zulk Bene kamer wordt zelden gebouwd" naast „zulke
kamers worden zelden gebouwd." Dewijl het bep. woord den naamvalsuitgang heeft , wordt deze niet aan het woord zulk" toegevoegd, ook niet aan 't woord heel voor het bepalende woord staande;
staat het er achter, dan wordt het verbogen vb.: „Er is een heele
1) Zonderling genoeg doet dit versje sedert tien jaar de ronde op de
vergelijkende examens ; men behoeft daarom nog niet aan te nemen , dat
het bijzonder gelukkig gekozen is; althans niet, wanneer het afgekort is,
zooals
hier.
RED,

320
lading overschoenen gestrand !" of „De heele geschiedenis kan ik in
vijf minuten vertellen."
3. De stoffelijke oorzaken der bedoelde verandering zijn steenkool
en ijzer , de oorzaak is aan 't begin en figuurlijk heet 't begin ook
de bron , de bron ontspringt en de dichter spreekt nu stoutweg van
„bronnen van snelheid macht en licht, die uit kool- en ijzermijn
ontsprongen ," eene uitdrukking , die in gewoon proza zeker streng
veroordeeld zou worden. We begrijpen , wat de dichter bedoeld
heeft , al weten we , dat bronnen van snelheid" niet ontspringen,
het allerminst in kolenmijnen of ijzermijnen. De dichter heeft
bovendien kolenmijn veranderd in koolmijn analoog met ijzermijn;
wel spreekt men gewoonlijk van „steenkolen" maar de stofnaam
is toch steenkool" en de wijziging, die de dichter zich veroorloofde,
is dus wel verdedigbaar.
4. Haar is hier een datief, zooals die in het Ned. weinig voorkomt, men noemt dien dativus commodi of incommodi en deze
vorm wijst den persoon aan , te wiens voor- of nadeele de handeling
geschiedt. Deze naamval staat buiten de regeering van het werkwoord. Vgl.:
een brief geschreven,
Mijnezuster is ziek • mijn vader heeft haar
' . een ziekenstoel gekocht.
In beide zinnen is haar datief, maar in den eersten is het woord
haar een datief-objekt afhankelijk van schrijven (3.4) , in den laatsten
is haar eene bepaling behoorende bij koopen (4).
Vele moeielij kheden zouden bij de ontleding verdwijnen , als men
eerst een helder begrip zocht te verkrijgen van 't ' verschillend
karakter van objekt en bepaling. Dat haar in den tweeden zin
een persoon aanwijst is nog geen reden het voor een objekt te houden,
dat haar in den eersten zin in den datief staat , maakt 't nog niet
tot eene bepaling.
Als wij den eersten zin in de eenvoudigste bestanddeelen ontbinden , krijgen we:
Mijn vader onderwerp
heeft geschreven gezegde
een brief le voorwerp 4e n. (akkusatief objekt).
haar (= aan haar) 2e voorwerp 3e n. (datief objekt).
Het le wijst eene zaak aan , is dus zakelijk objekt , het 2e een
persoon en is dus persoons-objekt. Daarbij bedenke men , dat in
de taalkunde met persoon de of het handelende bedoeld wordt en
met zaak de of het niet handelende of beter het behandeld wordende.
In den zin : De jongen slaat den hond" is jongen persoon en
hond zaak; in- den zin : „De hond bijt den jongen" is hond persoon
en jongen zaak.
Hetzelfde geldt van zinnen als : „De jongen werpt den steen" en
n De steen doodt den jongen."
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In den zin : Mijn vader heeft haar een ziekenstoel gekocht"
treffen wij de volgende zinsdeelen aan:
onderwerp,
Mijn vader
heeft gekocht gezegde,
een ziekenstoel voorwerp 4e n. (akk. obj.) ,
haar (= voor haar, te haren behoeve) bepaling.
Deze datief bepaling , die in het hgd. veel voorkomt , wordt in
't ned, vaak verzwegen : Ik heb (mij) een hoed gekocht ; gij hebt
(u) een nieuwe jas laten maken ; hij heeft (zich) een rijtuig aangeschaft.
Onmogelijk is 't, het datief-objekt weg te laten en te schrijven:
Ik heb (mij) een snede in den vinger gegeven, gij hebt (u) een
grooten last op den hals gehaald, hij heeft (zich) een rijtuig laten
komen.
Natuurlijk, de werkwoorden geven (3.4) , op den hals halen (3.4)
en berokkenen (3.4) zijn transitieve werkwoorden met een datief-object,
maar koopen , laten maken en laten komen hebben een volledigen
zin , wanneer zij met een akkusatief-objekt voorkomen , en alleen
ter aanvulling en verduidelijking kan er eene bepaling aan toegevoegd worden.
Deze onderscheiding is bij aan het moeielijkst.
Vgl.: De koning schenkt eene ridderorde aan den generaal.
De generaal denkt aan den koning.
De ridderorde hangt aan een lint.
Alleen in den eersten zin kan het woord aan wegvallen, wanneer wij den omschreven datief door een onomschreven datief ver.
vangen en dus schrijven:
De koning schenkt den generaal eene ridderorde.
Maar in de beide andere zinnen komt geen datief voor , al hebben de vormen aan den koning en aan een lint veel overeenkomst
met omschreven datieven. Maar ook deze vormen zijn verschillend
en de betrekking tusschen koning en denken is veel inniger, dan
die tusschen lint en hangen : het eerste is een prepositionaal objekt,
het laatste eene prepositionale bepaling.
Het verschil valt dadelijk in het oog : ter aanvulling van het
ww. denken kunnen vormen voorkomen , daaraan verbonden door de
praep. aan , van en over , maar ter aanvulling van het ww. hangen
kunnen vormen voorkomen met verschillende beteekenis daaraan
verbonden door alle plaatsaanwij zende praep.:
De orde hangt (aan , op , onder , bij , naast , voor , achter , tusschen , boven , enz.) het lint.
Het woord haar in 't bedoelde gedicht beteekent dan voor haar
of te haren behoeve en is gelijk we zeiden de datiefvorm , die den
persoon aanwijst in wiens voor- of nadeel de handeling geschiedt,
tot wiens voor- of nadeel de toestand strekt.
Noord enz Zuid , 10e Jaargang.
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(5) Bij „snelheid, macht en licht" denkt de dichter natuurlijk aan
de producten van de steenkool en wel bij snelheid aan den stoom, die
spoortreinen en stoombooten in beweging brengt , bij macht aan den
stoom , die machines in beweging brengt , bij licht aan het lichtgas.
Bij dr. L a u r i 11 a r d in Soli Deo Gloria wordt daarover even
duidelijk als schoon gezegd:
Ik zing den menschengeest , een net van ijzren wegen
Breidt hij rondom onze aardbol heen,
En staan hem rotsen daarin tegen
Dan boort hij door hun hart van steen ;
Hij neemt de macht van 't vuur ter leen
En doet dat vuur een damp van uit het water jagen
Die reuzenwerk moet doen en reuzenlast moet dragen
Met snelheid , die ondenkbaar scheen.
(6) Het woord koolzuurgas heeft eerre andere beteekenis ; men
verstaat daardoor de verbinding van koolstof met zuurstof , die bij
de verbranding van organische zelfstandigheden ontstaat. Het gas,
dat de dichter hier bedoelt , is een mengsel van verschillende gassen ,
hoofdzakelijk koolwaterstoffen , en wordt verkregen door met steenkool gevulde en goed gesloten retorten te verhitten ; aldus ontstaat
het „steenkoolgas ," dat herhaaldelijk gezuiverd en van allerlei onzuiv erheid ontdaan , als „lichtgas" gebruikt wordt.
Wat wij gewoonlijk gas noemen , is: „De inzonderheid uit steenkolen gestookte luchtvormige brandbare vloeistof , welke tot verlichting of verwarming wordt aangewend , lichtgas." (Wdbk.)
Daar het hier geen verbranding , maar droge destillatie geldt,
en de zuurstof van de lucht dus geheel buiten spel blijft , kan men
in geen geval van koolzu-urgas spreken.
(7) Bij tinteling hebben we te denken aan de synoniemen flikkeren en glinsteren , al komt tintelen niet in de eerste plaats in
die beteekenis voor. V a n A 1 p h e n s vaak herhaalde regels :
Daar rijst het tintlend starrenheir
En d' aarde zwijgt verbaasd
bewijzen genoeg . dat tintelen . . lichtglans vertoonen of licht geven
niet ongebruikelijk is. Het woord „tinteling" veronderstelt echter
een zwakker lichtgevend vermogen dan bijv. de heldre vlam" zou doen.
(8) maagde lv k wordt het was genoemd , omdat men bij was denkt
aan blankheid , reinheid , teerheid , eigenschappen die voor twee
derden sedert het midden der vorige eeuw bij „maagden" worden
verlangd of verondersteld. Van Chriemhilde wordt bijv. wel getuigd , dat zij zeer schoon was en dat alle vorstenzonen hare hand
vroegen , maar teer en blank was zij zeer zeker niet.
(9) zeegevaarte voor schip doet aan H e 1 m e r s en diens tijdge.

ïtQgtgg denken, die ook met veel succes het woord zeeka8teel ge-
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bruikten , deze twee woorden zijn niet aan te bevelen : een gevaarte
is niet alleen groot en dreigend maar ook af keerwekkend en leelijk.
V a n d e r H o o p spreekt in zijn Warschau van schietgevaarten, en
alleen om op de grootte te wijzen , kon een adj. beter dienst doen.
Hier kan echter ook het denkbeeld „groot" onuitgedrukt blijven;
van groote stoombooten is nog geen sprake.
(10) de levende ingewanden zijn natuurlijk de machine , ze vormen een tegenstelling met het binnenste der zeilschepen, dat niets
dan de lading bevatte. (Toch had men ook de „raderbooten", die
dienst deden op kleine afstanden en waarin een paard als in den
gruttersmolen rondliep en een toestel in beweging bracht , die de
schepraderen deed draaien.)
(11) drijfkracht = kracht , die het schip voortdrijft , geheel verschillend van drijfjacht : jacht, waarop de jachtstoet het wild voortdrijft; of drijfvermogen : vermogen om (boven) te drijven of (voort)
te drijven, enz. de woorden met drijf- samengesteld loopen nl. zeer
uiteen en het is zeer nuttig de uiteenloopende beteekenissen dier
samenstellingen nategaan.
12) de kracht van buiten is natuurlijk die van wind en stroom.
(13) zweven is wel wat sterk gezegd; verdedigbaar is 't alleen
met het oog op de snelle beweging, die men zich bij zweven denkt;
volstrekt niet , in aanmerking genomen het andere begrip : gemakkelijk en licht voortbewegen.
(14) meer d. i. meer nog gezegd dan dit alles ; meer nog dan al
deze wonderen is , dat enz.
(15) waarin is te verdedigen : de boot ligt in het water, maar het
woord komt met dat „zweven" moeielijk overeen , beter past daarbij
(16) zwemmen , dat eigenlijk drijven of varen moest wezen.
(17) de _ ijzren band wordt door de rails 1 d. i. richels) gevormd,
zie het boven aangehaalde gedicht pvan dr. Laurillard.
(18) geklemd is wat sterk, het behoort echter bij het begrip „ijzren
banden", waarbij men zich steeds iets onaangenaams denkt.
(18) gonst past beter bij een bij dan bij een spoortrein; dit woord
is echter het minst alledaagsche vgl. snorren , , gieren , brullen e. a.
die eene voortgaande beweging uitdrukken , waarbij tevens een zwaar
en dreunend geluid wordt vernomen.
(20) wedijvren d. i. een wedloop aangaan, een strijd om de meerderheid in snelheid.
*

;

)

(

') Het ags. hagol werd eng. tot hail saaingetrokken, evenals ags.
regen tot eng. rain. Daartegenover staan bij ons de woorden hagel
en regen. Wij zelf kenren peil van pegel en dweil van dwegel. Zoo ook
staat naast rail ned. richel of riggel gelijk men in Zned. zegt: „De trein
is ontriggeld" voor „gederailleerd" en de „ontriggeling" voor „het derailleereri". Het woord rail is echter in internationaal gebruik genomen (behalve in Duitschland) en er is weinig kans op verandering.
In Transvaal is de g ook uitgevallen : reel , reen voor regel en regen.
21*
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(21) tweelingsljn dichterlijke vrijheid voor dubbelljn of dubbele
lijn of ljnenpaar of stelsel van twee evenwijdige lijnen (de rails).
(22) salamander heet de trein naar de locomotief, die niet door
het vuur verteerd wordt , evenmin als de salamander , een hagedis,
die het , naar men zegt , gedurende eenigen tijd in een matig
vuur kan uithouden.
Dit alles in aanmerking nemende , kunnen wij de paraphrase van
dit stuk stellen als volgt :
Een nieuwe werkkring (loopbaan) is voor de geheele aarde begonnen ; (want) uit kolenmijnen en ijzermijnen komen hulpmiddelen te
voorschijn , die de snelheid (van beweging) vermeerderen , de macht
(in den arbeid) vertiendubbelen , en helderder licht schenken. Het
heldere gaslicht vervangt het licht van de fijne waskaarsen , de stoomboot wordt door de stoommachine voortgedreven en wordt (bijna)
onafhankelijk van wind en stoom. En wat meer is , de stoomboot
op den grenzenloozen oceaan en de spoortrein op het vasteland wedijveren in snelheid (om den afstand op den aardbol te verminderen).
Ik zou deze bespreking met zooveel uitweiding nog niet eens
„statarisch lezen" durven noemen en toch alles , wat ik gezegd
heb , is noodig te weten , voor hem , die kans loopt naar aanleiding
van 't woord om of zoo eenige vragen te moeten beantwoorden,

die schijnbaar in geenerlei betrekking staan , noch tot het geheele
gedicht , noch tot den bedoelden vorm. Daaruit volgt natuurlijk,
dat er geen sprake kan zijn , van w zardeering van het kunstwerk.
Op die wijze behandeld, wordt een letterkundig kunstenaar alleen
beschouwd 1. als een man die gemakkelijke of moeielijke zinnen
schrijft , 2. die moeielíj ke of gemakkelijke woorden gebruikt en
3. die veel of weinig fouten maakt. Van bezieling geen spoor, van
invloed van het gelezene , op 't gemoed evenmin. Het resultaat is
gelijk te stellen met dat , hetwelk verkregen wordt door hem , die
met een loupe de reusachtige schilderstukken van Wiertz of Doré
zou bezien of het Nibelungen-lied zou spellen en zich dan verbeelden zou er mede bekend te zijn geworden.
Een ander examenstukje behandelt hetzelfde onderwerp.
DE STOOMWAGEN.
Daar staat hij , op zijn drie paar raderen,
Log-rustend , tot zijn meester komt!
Hoort! 't is of in zijn koopren aderen
14. Het romm'len van een vuurberg gromt!
Roodgloeiend flonkren reeds zijne oogen,
6. Als peilden zij de onpeilbre baan,
Waarop hij , bliks'mend voortgevlogen,
S, Straks zich in 't ruim mag domplen gaan.
Zweet lekt hem uit den muil en vonken;
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10. En , bij het immer zwaarder ronken,
Dreunt soms een siddring door zijn schonken,
12. Als bromde hij : „'k ben klaar, kom aan!"

't Is een opgave , die een treurig getuigenis aflegt van den smaak
des examinators.
Het voorgaande stukje moge van da Costa zijn, het geeft geen
schitterend getuigenis van de muzikale waarde onzer taal, het geheel is eene aaneenschakeling van harde , op elkaar stootende ruwe
klanken. Dit stukje evenwel is uit een muzikaal oogpunt beschouwd,
afschuwelijk!
Het is heel vaderlandslievend of beter gezegd , heel nederlanderig
met Bilderdijk onze taal te noemen:
„Taal, ongelooflijk zoet, princes van alle talen"
maar het gaat er mee als met Hamlets fluit , hijzelf wist aan het
instrument zoete tonen te ontlokken , maar zijne vrienden niet. Zoo
ook heeft de dichter dezer regels al heel weinig muziek uit de
Nederlandsche taal weten te lokken. Men oordeele over het onwelluidende van samenstootende medeklinkers en naast elkaar geplaatste klinkers :
Regel 1: daar staat hij , op zijn drie paar raadren waarin aa,
aa tot tweemaal toe, zeer onwelluidend zijn, in op zijn is pz ook
minder gemakkelijk uit te spreken en paarraad'ren is zeker af te keuren.
Regel 2 , log: rus-tendtotzijn meester komt met vier t-klanken in
drie lettergrepen en bovendien ' tz op elkaar volgende.
Hoort 't is of in zijn koopren aadren
Regel 3:
Het rommlen va n ee n vuurberg gromt
4:
5:
Roodgloeiend flonkren reeds zijn oogen
Straks zich in 't ruim mag domplen gaan
8:
11:
Dreunt soms een siddring door zijn schonken.
Dat op elkaar stooten van dezelfde klinkers verraadt het werk
van een man met weinig muzikaal gehoor , met weinig gevoel voor
de muziek der taal.
De taal zelve is niet beter , gelijk uit het volgende zal blijken:
Regel 1, hij is de locomotief, ons voorgesteld als grootsch en
statig ; jammer dat dit
Regel 2 wordt bedorven door log-rustend , waarbij men zich iets
onbehaaglijks , iets plomps voorstelt. De dichter heeft „de machine"
gelijk de spoorlui hem noemen , als een mensch voorgesteld , die
als een logge massa uitrust in afwachting , dat zijn meester (de
machinist) hem weer aan den arbeid zal zetten.
Regel 3. De personificatie wordt voortgezet en er wordt gesproken van aderen (4), oogen (5), zweet (9), muil (9 ), ronken (10), schonken (11) en ten slotte , wordt hij sprekend ingevoerd (12).
De „koopren aderen" mogen een passend beeld zijn , gelijkelijk
behoorende bij de machine en bij den mensch , maar „het rommlen
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van een vuurberg, dat in (zijn) koopren aderen gromt" is minstens
bijzonder vreemd ; ook is „rommlen" een geluid zonder eenige beteekenis en „grommen" een geluid, dat boosheid , ontevredenheid
of woede beteekent. Beide woorden zijn veel te plat bij de deftige
woorden , die vooraf gaan en die volgen.
Regel 6 , het onpeilbare peilen is stout of dwaas gezegd , maar
te spreken van 't peilen van een baan is eenvoudig dom ; lees : En
staren op d'onmeetbre baan".
Regel 8 is verkeerd gezet ; lees : zich straks in 't ruim mag gaan
dompelen. In Ned. staat het voornaamste ww. altijd achteraan.
Wat (7) 't woord bliksemend hier doet , zal wel niemand raden;
is de bedoeling bliksemsnel dan is de leelijke fout een beetje verschoonbaar, als bliksemend verklaard moet worden uit die „fíonkrende" oogen , die toch met voldoende kalmte Jonpeilbre baan"
zoeken te „peilen", dan is 't onzin.
Hoe hij (8) zich op de baan , in het ruim kan gaan „domplen"
is even raadselachtig als de rest.
Zweet (9) is zeer onschoon, maar de mededeeling, dat het hem
„uit den muil lekt" maakt den zin walglijk, dat „zweet en vonken" beide uit den mond ... lekken is vrij zonderling en het plaatsen
van vonken aan 't eind van den regel , terwijl het tweede onderwerp van lekken vooraan staat , is een leelijke fout , de twee woorden staan in gelijke betrekking tot „lekken" en . moeten dus ook
beide vooraan staan of beide achteraan. Men zegt toch niet : Willem schrijft een brief en Jan ! -- voor : Willem en Jan schrijven
brieven. Geheel anders is 't geval met : Willem schrijft een brief
en Jan ook ; — in 't laatste geval bestaat het tweede deel van den
zin uit een onvolledigèn zin : Jan (schrijft) ook (een brief), terwijl
in den eersten regel van een uitlating (ellipsis) geen sprake was.
„Bij „lekken" (9) zij nog opgemerkt , dat „vonken" niet lekken
kunnen , dewijl lekken uitsluitend van vloeistoffen gebezigd wordt.
Een ander werkwoord lekken bijvorm van likken kan hier niet bedoeld zijn.
De woorden „ronken" en „schonken" zijn zeer plat en steken
zonderling af bij de deftigheid van de rest. In regel 11 en 12 is
de verwarring het ergst , daar is sprake van een „dreunende sidde.
ring" die gelijkt op „brommen." Nu veronderstelt „sidderen" altijd
vrees of angst en al zou die „siddering" zijn „schonken" d. i. zin
beenderen in' beweging brengen , dan heeft dat nog niets uitstaande
met zijne longen , die het „brommen"d geluid deden hooren of
met zijn humeur, dat hem er toe bracht, te „brommen."
Hoe men met behulp van zulk een produkt zal bepalen , wat een
candidaat van de Nederlandsche taal weet of niet weet, is zeer
moeielijk te zeggen.
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Zier-gheïd van TlaaL, 1 )
Te lang stelden we uit , het artikel voort te zetten , dat we na de
verschijning van W a z e n a a r's Vlaamsche jongen begonnen. Van
dat boek , dat zooveel opzien baarde, verscheen een tweede druk,
waarin wijzigingen waren aangebracht. Indien echter enkele woorden door andere zijn vervangen, het is niet omdat die woorden in
Zuid-Nederland niet meer gebruikt worden ; we meenen dus voor
ons doel ons geheel te moeten houden aan de taal van den len
druk (1879).
Het is onze vaste overtuiging , dat grooter taaleenheid tusschen
Noord en Zuid moet ontstaan en daartoe is het noodig, dat we
weerkeerig kennis maken met de woorden , die aan deze of aan
gene zijde van den Moerdijk gebruikt worden , maar noch slechts
bij uitzondering aan deide zijden worden gehoord en verstaan, Wij
zullen onzerzijds ii dit opstel alleen de verstaanbaarheid van het
Vlaamsch beoordeelen , moge weldra een der Zuidelijke taalbroeders
opstaan om ons te vertellen , wat taal wij schrijven , die men te
hunnent niet verstaat.
Onze vroegere aanteekeningen (4e Jaarg. bl. 36) vervolgende,
beginnen we op bl. 142:
,

bl. 142. b a a n h o f - station van den spoorweg. Het Duitsche woord
Bahnhof is hier niet gebruikelijk en dewijl we den spoorweg nooit
baan (Bahn , Eisenbahn) noemen , . is er ook niet veel kans , dat
het woord in onzen taalschat zal worden opgenomen. Waarom
het kortere spoorweg in Z.ned. nog niet het woord ijzeren weg
(chemin de fer) heeft verdrongen , is ons onbegrijpelijk. De weg
is zeer zeker niet van ijzer.
143. t o o g - toonbank; toog is hier onbekend.
b o e r k e n = een soort „pistolet" (fr.) grof broodje , kadetje of
(Amst.) vierduits-broodje.
hespe=ham.
statie = station.
met zeven haasten hunnen druppel pakken - met
grooten haast hun borrel drinken ; bij druppel vergelijke men. fr.
prendre la goutte ; ook „zeven haasten" zal wel fr. zijn.
s t a a r = cataract ; het hgd. Staar is bekend , maar zelden gebruikelijk ; toch wordt het nu en dan gehoord.
over-joar ; verleden jaar.
144. Daer was 'n jongen trommelier bij: peis 'ne kéér
w e 1 - Er was een jonge tamboer bij; denk eens goed na. -'t Woord trommelier is aardig gevonden, maar een analoge woordvorm is niet bekend. Wel hangt peis met peinzen samen , maar
't is niet gebruikelijk.
1

) Men bedenke wèl, dat we niet beweren, dat ons Noord-Nederlandsch

beter is; we willen alleen aanwijzen , welke woorden en zinswendingen in
Zuid-Nederland gebruikelijk, in Noord-Nederland niet, of moeielijk ver-

staan worden.
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i v e r z i t e i t = universiteit , platte uitspraak der boeren.
d e B y 1 o k e r Gentsch hospitaal.
Ze sloeg heure handen t e g a d e r = Zij sloeg hare handen tesamen,
ineen of in elkaar.
gasthofdisch
table d'hote ; een gasthof heeft nooit den
zin van hgd. Gasthof, te minder omdat gasthuis = hospitaal voor
burgers (niet-militairen); ook disch komt niet druk voor in plaats
van tafel. Bij T o 11 e n s Het feest op Elzenstein :
Hij slaat een aanblik langs den disch
En zucht om wat geworden is,
Van wat kon zijn geweest.
bl. 145. uit mensche1ijk opzicht = om de menschen te believen,
voor het oog van de menschen ; vgl. hgd. in menschlicher Hinsicht.
147. p o m p e rij e n der wereld = bedrieglijkheden (listen en lagen),
of wel van fr. pompe = glans, weelde.
tuischer
ruiler (ronselaar). Bij Breeroo komt 't woord voor;
hgd. Rosstduscher van táuschen = ruilen.
w e 1 s t e 11 e n d e n = welgestelden ; gelijk hgd. wohlhabend spreekt
men in Z.ned. van een welhebbend en een welstellend man , waar
wij van welgesteld spreken , d. i. van iemand , die in een „goeden
doen" geplaatst is , niet , die zich of een ander daarin stelt.
a a n g e k l e e f d- toegenegen , heet N,ned. verkleefd ; het woord
aangekleefd zou aan kleven , plakken , maar niet aan de figuurlijke
beteekenis doen denken.
M a s t e 11 e = rond koekje , te midden ingedrukt. Men spreekt
bij ons van masteljnenbrood en van bestellen , o. a. v. d. H o o p
Jrsz. in de Daguerreotypen : „ Minnemelk , melk van bestellen"
(Het twaalfde).
151. k l u i t e n= stukken van 5 centen ; N.ned. stuivers.
153. h e i 11 o o z e p a t i e n t e
ongeneeslijke zieke. Heilloos is wat
geen heil aanbrengt of ook onheil aanbrengt. Dit heil is van hgd.
heilen d. i. iemand genezen ; ' t zou dan onheelbaar moeten zijn,
wat bij ons alleen op wonden betrekking heeft. Onze gymnasten
hebben ons het onzinnige woord heilgymnastiek op den hals gehaald.
151. o m w i n d e n= bepraten.
d' a u i t v e i r t =, de uitvaart (waarmede uitsluitend de plechtigheid in de kerk bedoeld wordt). Bij Jonkvr. de Lanoy in de beteekenis van begrafenis:
Maar zoo de booze nijd ten grafkuil werd gedragen
Ik zou in feestgewaad daarmee ten uitvaart gaan.
155. a f t ij v i g e= overledene ; gewest. in gebruik.
158. Een rijk dokter had in een huis van de g e b u u r t e zijner ouders
houden staan — beweerd, staande (vol-)gehouden, vgl. fr.
soutenir ; gebuurte = de buurt. Te Leiden heet echter de wijkmeester (Amst. buurtmeester) nog „heer der gebuurte".
159. taterde Stien Putmans van het schaapgoed aan deboeren
stotterde Stien Putmans van de schepenboerderij tot de boeren.
Tateren zegt men alleen van kleine kinderen. Goed in den zin
van boerderij is buiten samenstelling ongebruikelijk. Vgl. riddergoed, landgoed e. a.
bl. 160. 0 n b e g o e d- zonder goed, arm (geen eigendommen bezittend),
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onbemiddeld ; het woord zou aan een verbogen begoeden part. past.
begoed doen denken ; vgl hgd. begütert.
d r u p p e l s_ borrels, fr. goutte.
161. t e t e e r 1 i n g e n- dobbelen ; (verouderd) teerling komt nog voor
in de uitdrukking : „de teerling is geworpen", anders ongebruikelijk.
s p e e 1 d e n m e t d e b o 11 e
kegelden (hier wellicht beugelen) ;
N.ned. heeft bol en bal.
162. d.e d e n e r vele hunne pet a f = zett'en vele hunne pet af,
afdoen wordt gezegd van het „goed" d. i. van overgoed, overjas,
mantel enz.
de v e r k n o c h t e moeder = de lief hebbende moeder ; verknocht
komt praedikatief voor en hoogst zelden attributief, maar dan
nog steeds met eene bepaling.
165. De k l i n k a a r d s brokkelden — de klinkers (harde steenen) brokkelden. De uitgang -aard komt alleen bij personennamen voor.
de weegjes van den groenseltuin --devoetpaadjesvan
den moestuin ; weg heeft wegje maar beteekent minstens een voetpad door een weiland , een pad van een dorp naar een bijgelegen
boerderij , maar nooit een pad ter lengte van éen tuin. — Groenset
voor groente is ook niet verdedigbaar , vgl. haksel , schraapsel enz.
waarbij afleidingen van werkw.
de nooit zeer g e k u n s t e l d e vader — de eenvoudige (gekleede)
vader , gekunsteld vertoont zich in woorden , handelingen , bewegingen , ook in onnatuurlijke uitingen van kunst ; het laatste geval zegt men veelal gemaniëreerd.
zoo zeer was
zoo zeer was zijne aandacht o p g e s l o r p t in
zijne aandacht uitsluitend gevestigd op ... opslorpen komt alleen
bij vloeistoffen voor ; de spons slurpt het water op.
166. b r i e f d r a g e r_ bode, brievenbesteller , postlooper enz. Hgd.
Brieftrbger; dragen heeft alleen betrekking op kleeren of aan het
lichaam behoorende zaken (bril , stok , paraplu) of op zware voorwerpen. Men brengt een brief naar de post.
bracht maanbrieven van g e m e 1 ij k e schuldeischers - bracht
maanbrieven van knorrige of ongeduldige schuldeischers ; gemelijk
is bijna geheel verouderd ; deze soort ontevredenheid vertoont zich
meer in de uitdrukking van het gelaat en den toon van spreken.
s l o k a c h t i g e eischers
inhalige schuldeischers (alles verslindende schuldeischers).
En die zulken voetkogel, als o n a f w e r p e l ij k e schuld,
voortzwoegend sleepen kan en flink moed en geduld houdt; voetkogel = blok aan het been ; ona fwerpelijke schuld = schuld , die
men niet in staat is te betalen ; wij zouden spreken van menschen,
die onder den druk van schulden of met schulden bezwaard,
moed en geduld houden.
167. Hij herkende aldra het stuursche spraaktuig van een
plompen beerschi pper
ruwe stem; stuursch is eene
eigenschap van 't karakter, een gemoedsstemming , eene uitdrukking der oogen , die 't een en 't ander verraadt ; 't heeft niets met
geluid te maken ; spraaktuig is onbekend : vischtuig, rijtuig, paardentuig hebben geen van alle tuig zooals hier in de beteekenis van
werktuig, in welken zin het ook niet voorkomt. Beerschipper zou
N.ned. een man zijn, die vloeibare meststof vervoert. De hier
bedoelde verkoopt vetwaren.
--

--

--
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bl. 168. zwadder = ongebruikelijk ; kwam bij Helmers en zijne tijdgenooten
veel voor , maar nooit dan in dichterlijken stijl.
o n d e r b r e e k t— afbreken , eindigen , hgd. unterbrechen.
Het is , dat hij p 1 o t s een 1 a w ij d hoort — Het komt , omdat hij
eensklaps een lawaai (een leven) hoort ; plotz is wel hgd. maar
N.ned. kent alleen plotseling of eensklaps ; lawaai is plat , in 't platAmsterdamsch ook (hebr.) roeach.
met wijd opgespalkte oogronden = met wijd geopende
oogen ; men spalkt de oogen op , als werden de leden door spalken van elkaar verwijderd gehouden ; de oogronden zullen wel de
appels zijn, die natuurlijk niet open gaan.
170. Maar ook heilig werktuig in vroede handen - Maar ook heilig
werktuig in wijze (verstandige) handen ; oudt. in vroedschap en
heden ten dage schertsend in vroede mannen voor leden van den
raad , eindelijk in vroedvrouw (fr. sage-femme) in Overijs. wiezemoer;
men zegt nog wel heelmeester, maar'vroedmeester hoort men niet meer.
171. waar zulke worgende schamelheid heerschte=waarzulke
doodelijlee armoede heerschte ; men spreekt nog van doodarm.
Alleen bij dichters komt schamel voor:
Schamel hutje grijs van dagen,
Half beroofd van dekkend riet,
Half gesloopt door tijd en vlagen
'k Schaam mij uw bewoning niet.
Bij H a z e u komt 't voor :
Papa liet aanstonds kleertjes koopen
Daar 't schamelst kind

Zich schamen zou om mee te loopen.
in den zin van arm hoort men alleen nog enkel spreken van „de
schamele gemeente".
En wat zou er daarna den u i t g e s p a n n e n boer en zijn gezin
overblijven = En wat zou er dan van den van have en goed verdreven boer en zijn gezin worden. De paarden kunnen uitgespannen worden.
u i t s c h u d d i n g= gedwongen verkooping , verkooping bij executie ; iemand uitschudden.
Vliermans en zijne gemalin n a m e n s n e 11 e r af - Vliermans
en zijne gemalin vermagerden sneller.
173. Wat gezichteinder ! _ Wat een vooruitzicht!
die hem zouden b ij s c h i e t e n , die hem eenig geld zouden leenen,
mits interest , na deugdelijke s c h ti 1 d e r k e n n i n g op zegel
die hem ter zijde zouden staan , die hem tegen interest en eene
deugdelijke schuldbekentenis op zegel eenig geld zouden leenen.
De ,,erkenning" der schuld is 't abstracte , de schuldbekentenis het
bewijs daarvan , het concrete nl. 't stuk papier waarop daarvan
melding gemaakt wordt.
173. Hij had hem de dapperheid gepredikt om zijn eigen leed
te dempen, om alle onderwerpelijkheid in de kunst af
te schudden = Hij had hem moed ingesproken om zijn eigen leed
te verzachten , om alle slaafschheid in de kunst af te schudden. In
't spreekwoord zegt men : Als de vos de passie preekt , boer pas
op je ganzen. Zoo spreekt men ook van : „deugd, gelatenheid,
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onderwerping enz. prediken" d. i. iemand dat alles aanprediken of
aanraden ; daarbij is alleen sprake van, passieve , niet als bij dapperheid, van actieve deugden. Noordned. kent wel onderworpenheid analoog met waarheid, schoonheid enz. ,,onderwerpelijkheid"
zou hier te lande beteekenen ,,de eigenschap van een persoon om
onderworpen te kunnen worden.
bl. 176. drong de student er op aan bij zijnen hoogst aanzienlijken b r i e fw i s s e 1 a a r.; drong de student bij den hoogst aanzienlijken
persoon , met wien hij in briefwisseling (correspondentie) was , er
op aan (briefwisselaar , laat zich zeer goed verdedigen voor correspondent.)
177. welk het uitwerksel zijn moest van die kriebelende
p e n n e s t r e e k— wat het gevolg zijn moest van dat tergend
schrijven.
Maar die s t o m h e i d = maar dat zwijgen. We houden stom voor
de eigenschap van hen, die niet kunnen spreken en „verstommen"
komt dan voor ter aanduiding van den toestand van hen , die
door vrees , ontsteltenis of angst voor een oogenblik schijnbaar
't vermogen der spraak verloren hebben. In minder gekuischte
taal is stom = dom , onhandig of onwetend en een heer kan in
zijn toorn tot zijn knecht zeggen : „Die stomheid van jou is niet
-

langer uit te houden !"

B 1 o e d i g e r k w e t s u u r had nooit de jongeling in zijne teederste
h a r t v e z e 1 e n ontvangen Grooter hartzeer had de jongeling
nog nooit ondervonden. De „kwetsuur in de hartvezelen" is zeer
plastisch ; figuurlijk wordt hier nooit kwetsuur gebruikt , wel wonde.
Hij is gaandeweg hersteld door de ijzerartsenij zijner beproefde wilskracht = Hij
Hij is langzamerhand hersteld door den
ijzeren wil , die hem na alle beproeving, het beste geneesmiddel werd.
178. Het voor al nu meest p r a m e n d gevaar werd afgeweerd .—._ Het
voor als nu meest nijpend (priemend van priem , praam) gevaar
werd afgeweerd. Het ww. pramen is ons onbekend geworden.
Kil. (Cur. v. Hasselt) acht in 1777 reeds eene aanteekening bij dit
ww. noodzakelijk.
Deze werd g e s c h o o r d door ootmoediger vriendschap .— Deze
werd gesteund (onderschraagd) door ootmoediger vriendschap.
„Schoren" en „schoor" worden alleen in den letterlijken zin gebruikt , als namen voor onderdeelen van eene stelling , stutten
voor een huis , dat hersteld , van eene brug , die verbouwd wordt.
181. en ontzag zich niet aan dat bewijs van Constant's o f f e r z u c h t
voor zijne ouders het uitzicht eener aftroggelarij te
geven = en ontzag zich niet , dat bewijs van Constant's hulpvaardigheid jegens zijne ouders het voorkomen van oplichterij te geven
(als afzetterij te brandmerken.) Voor offerzucht kon ook mildheid
staan. Offerzucht wordt hier niet gehoord. Offervaardig is gebruikelijk , n.l. waar sprake is van geldelijke offers voor godsdienst
of staatkunde of liefdadigheid op groote schaal. Uitzicht komt
voor in : Hij had geen uitzicht op hulp meer. Uit mijne kamer
heb ik een heerlijk uitzicht over grazige weiden. Aftroggelen doen
kinderen door vragen of vleien , baatzuchtigen door klagen,
smeeken of onwaarheid spreken , maar het komt nooit anders dan
schertsend of zeer plat voor, Guldenbergh wil hier Constant als
een misdadiger doen beoordeelen ,. hij brengt dus de menschen in
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den waan, dat hij (door onware voorstellingen) geld heeft afgezet,
dat hij een afzetter (escroc) is , of wel , dat hij hem (door sluwe
praatjes) voor eene zekere som heeft opgelicht.
Hij voegde er bij dat zijn oudkameraad die tarra geërfd had
van zijne moeder — Hij voegde er bij , dat zijn oudkameraad die
ondeugd geërfd had van zijne moeder. (Tarra , afval , iets , wat
niet deugt). Alleen in den handel komt het woord tarra voor;
men bedoelt daarmede het gedeelte van de koopwaar , dat niet in
rekening gebracht wordt.
bl. 182. Het is gebleken uit Guldenberghe's eigene mededeelingen aan zijne
al te r e 1 z i e k e vertrouw e 1 i n g e— babbelachtige, babbelzieke vertrouwelinge. Het ww. rellen is zeer plat en heeft geen
samenstellingen , het subst. is gerel, dat vroeger nog wel in eenvoudigen stijl voorkwam , zonder dat 't plat werd geacht.
183. die het zoo hoog met hem scheen op te hebben = die hem
zoo scheen te hoogachten , of : die zoo veel met hem scheen op te
hebben.
183. was weldra k o n d geraakt - was weldra wereldkundig geworden,
bekend geworden (geraakt.)
Constant had zich niet meer o p de gemeente durven vertoonen
Wij zeggen op het dorp , in de stad , in de gemeente en buiten
(niet zooals men in Z,-Ned. zegt : op den buiten = à la campagne.))
in het gevaar van den eenen of anderen p 1 o m p e r d te ontmoeten = in het gevaar van den eenen of anderen nijdigaard te
ontmoeten. Een lomperd is iemand met slechte manieren, plomp
is de man , die ongemanierd is in voorkomen , doen en spreken,
en lomp iemand , die zich óf dom , óf onhandig gedraagt. Plomperd is onbekend anders dan als weinig gebruikelijke afleiding van
plompen = met geraas in het water vallen.
184. om ou fernijnige tote mee toe te sloán = om jou
venijnigen mond mede te sluiten. Vrij plat is toet , dat in de
kindertaal evenwel ook voorkomt , ook in samenstellingen : suikertoet , strooptoet.
185. dat ging over zijn hout =datwasalteerg(datgingtever.)
186. v 1 a s k u t s e r s vlasopkoopers.
m u t s e 's t e 1 s t e r s= buitenmodiste , die mutsen stijft, verstelt.
f87. de stommeling der stemmen .- mengeling der stemmen,
verward geluid van stemmen ; door liet rijden konden de woorden
niet geregeld geuit worden , vandaar de stommeling der stemmen
of de dikwijls afgebrokene stemgeluiden. Een stommeling is zeer
plat uitgedrukt : een dom , onhandig mensch ; het gestommel is
't geluid dat gemaakt wordt , wanneer harde voorwerpen op een
onbekleeden grond ruw worden neergezet of heen en weer bewogen.
Zonder curieus te zijn, kefte een klappei ^ zonder
nieuwsgierig te zijn , sprak een babbelaarster. Klappei is oud en
plat, keffen wordt gewoonlijk alleen van jonge honden gezegd;
plat wordt het in enkele vormen gebruikt , vooral als subst. Dat
heffen , dat gekef hindert mij geweldig, geducht. Wat heb jelui
toch te keffen. Hij (zij) kefte maar voort (d. i. stond te schelden,
te razen enz.)
bl. 188. m a a r r ê s d ó ó d' maar nauwelijks , even dood.
Zijn hart ho n s d e tegen zijne ribben en het soesde hem in
de h e r s e n s = zijn hart klopte hevig en het suisde hem in het
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hoofd We zeggen wel „Het hart bonst (mij)" (maar nooit : tegen
de ribben); ook het hart zat mij in de keel ; mijn hart bonsde.
Met soezen, dat in de studentaal gebruikelijk is , maar anders voor
plat geldt , bedoelt men : „verward denken ," tijdelijk 't geheugen
missen , domheden doen vb. ik soes = ik ben in de war ; de
kerel soest = weet er niets van , praat maar voort enz. De ,,hersens" blijven er buiten,
190. k w o 1 zich met de weinig waarschijnlijke gedachte =
= kwelde zich
enz. oudt. sterk, nu zwak. Eene ,,weinig waarschijnlijke gedachte"
zal moeten zijn : de dwaze veronderstelling, de ongegronde
meening.
191. nooit was ze naar eene kermis geweest dan op dorpen waar het
te zelfder tijd beeweg is of Kruisenommegang = Nooit
was ze naar eene kermis geweest dan op dorpen , waar tezelfder
tijd bedevaart of processie gehouden werd. Beeweg is geheel onbekend , bedevaart is 't deftige woord voor deze handeling , (soms
beevaart) :
Al moest hij voor ontelbre dagen
Een bedevaart naar Mekka wagen.
Omgang bijv. der Leprozen was in de 17e , 18e eeuw zeer gebruikelijk , thans hoort men processie voor kerkelijke , en optocht voor
nationale of andere feestelijkheden „Een omgang voor iemand
doen` beteekent nog : Eene collecte voor iemand doen , geld
voor hem bijeenzamelen.
192. gansch v e r s l o n d e n in gebed - geheel verzonken , verdiept in
gebed.
e i n d e l ij k e bestemming = alleen „bestemming" ; als ze daar
aankomt is zij aan het einde van de reis.
Haar nog weeke boezem, door de natuur opgerond voor
fluweelzachte omvatting, nu door het heilige keursl ij f plat geperst, p o p e l d e zoo jachtig onder den scapulier. . Week is niet syn. van zacht of teer en boezem voor borst komt
alleen in poezie voor:
het naamloos boezémprangen (Bild.)
zijn boezem zwol op dat gezicht (id.)
De raafzwarte hairvlecht bij 't boezemsneeuwwit (id,)
ook : een zucht in zijn boezem smoren.
Maar wel : Die bleeke borst alleen bedekt met lompen
Zwol weeldrig eens in gaas en zij. (Tollens)
Daarentegen : golvende boezem en hijgende borst.
Opgerond zou men alleen van de hedendaagsche kunstborsten
kunnen zeggen , anders zou 't heeten : gevormd , (gewelfd.)
Fluweelzacht heette eerder de borst , dan de omvatting (beter omarming) ; wij zouden zeggen : teedere omarming , innige omarming
(de dichters spreken dan van minneweelde). Keurs of keurslijf is
thans vervangen door corset (dikwijls uitgesproken : corchet , wat
men voor .... Fransch houdt). Geperst worden alleen : oliezaad ,
hooi , papier , lijnkoeken enz. Popelen (als de bladen der popels,
peppels , populieren) het hart jaagt of klopt , de mensch popelt
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van ongeduld. Jachtig is ongebruikelijk : het hart klopte zoo ontstuimig.
bl. 193. Onze Lieven Heer is gaarne vereerd met v e r s t e r v i n g en
smart = versterving : kruisiging des vleesches, zelfverloochening
en derg. Versterven doet eene gevoelige plaats aan 't lichaam,
versterf is de nalatenschap. Hij kreeg f 10,000 van zijn moeders
versterf.
En zoo r i s t t e n zij ' beurtelings een heelen r e e s e m o n t e g e nz e g 1 ij k e leerspreuken a a n e e n = En zoo voegden zij beurtelings een reeks van wijze lessen samen , waartegen niets was in
te brengen. Reesem is al sedert 't begin dezer eeuw in onbruik;
bij K i 1. komt 't nog voor als voor uien gebruikelijk , waarvoor
men nu nog rist uien hoort, zoo ook rist vinken; zoo worden
kralen aangerist en bessen (beziën) van de steelen afgerist ; met
aaneen samengesteld heet het : aaneenrijgen. We hebben verder
ongezeglijk van kinderen , die zich niet laten gezeggen , d.i. naar
geen verbieden hooren; ook 't adv. ontegenzeglijk - zeker,
stellig, onloochenbaar; als adj. komt 't niet voor, dan met het
woord waarheid, hoewel zekere waarheid , onomstootelijke waarheid, onloochenbare waarheid, (vooral het tweede) veel meer
voorkomen.
195. b o t s t e 't arglistig antwoord u i t = uitbotsen (ongebr.) uitstooten
hier : klonk of luidde.
Hij heeft niet weinig verdriet g e m a a k t = Hij heeft niet weinig
verdriet getoond , misbaar gemaakt , niet weinig getreurd platter:
niet zoo'n beetje aangegaan).
196. De medezusters f é z e 1 d e n tot malkander = De medezusters
fluisterden tot elkander. Fezelen wordt nog van zeer oude menschen gehoord.
198. Verzuchtingen voor de communie, die o v e r g e k o o k t schijnen
uit aardsche m i n n e d o l h e i d= die schijnen te ontstaan uit
aardsche verliefdheid. Samenst. met dolheid als minnedolheid ,
franschdolheid , komen hier alleen schertsend niet voor ; overgekookt schijnt voor overgehaald (gedistilleerd) te staan. ,Overko ken" doen de aardappels , de soep , de melk enz. als 't vuur te heet
is en 't kooksel over den ketel heenloopt.
Het was hare beurt het o n b e k e n b a a r verdriet te verkroppen;
onkenbaar = wie of wat niet te kennen is , niet gekend kan
worden; onbekenbaar 'is ons vreemd ; lees : het niet te bekennen
verdriet; het verdriet, dat zij niemand kon bekennen; waarvan
zij niet kon spreken.
200. Met de k r a p a f g e p e g e 1 d e hulpmiddelen met de karig
toegemeten hulpmiddelen. Krap is volkst. vb. Ze hebben het
krap (armoedig) ; het is krap an (nauwelijks genoeg) ; die jas is
wat krap (nauw); pegel werd peil en komt alleen bij de bepaling
van de hoogte van land en water voor , ook figuurlijk : de onpeilbare liefde Gods; liefde boven maat en peil. Gew. bet. in verheven stijl : peillooze afgronden ; het peilloos diep.
202. De e e n i g e n waarschuwden hem tegen het b a r n e n d gevaar
= De eenigen, die belang stelden in zijn behoud, waarschuwden
hem tegen het dreigend gevaar. Lees : De weinigen enz. ; eenigen
komt nooit in bepaalden zin als antecedent voor , wel aldus:
Eenigen, die nog hoop koesterden , het dreigend gevaar te ontkomen, hielden zich krampachtig aan touwen en zeilen vast,
.
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Darnend voor brandend is in de gewone taal onbekend geworden.
De dichters gebruiken nog barnen:

Hier stond bij 't barnen der gevaren
Oranje aan 't hoofd der dapp're scharen.
Het God bewóár' ou" had eene v e r v a a r] ij k e beteekenis = had
eene geduchte, of onheilspellende beteekenis. Vervaarlijk (ongebr.)
zou moeten beteekenen : wat ons vervaard d.i. bang kan maken;
't woord komt alleen als adv. voor bij groot of als adj, in de beteekenis groot en leelijk.
bl. 203. De o n z i e n 1 ij k e verdelger komt = De onzichtbare verdelger komt.
Onzienlijk noemt men alleen het Opperwezen.
204. Jonge bruid, dit was niet de sponde, waarop u de eerste
h u w e 1 ij k s m a a n beschijnen moest - Jonge bruid, dit was niet
het bruidsbed, waarop u het licht van den eersten huwelijksmorgen
beschijnen moest. Men spreekt in verzen van huwelijkssponde en
van stervenssponde en sponde, maar nooit in dezen zin : Huwelijksmaan (lune de miel, honey-moon, Honigwochen, Flitterwochen)
is ons onbekend : wittebroodsweken.
206. De k l o p p i n g van heer hart is zoo verflauwd dat haar v e rslenste vingertippen het vuur niet meer gewaar werd e n van zijn k 1 e m m e n d e n handdruk Het kloppen van

haar hart is zoo verflauwd , dat haar verdoofde vingertoppen het
vuur van zijn krachtigen handdruk niet meer gevoelden. Klopping
alleen in samenstelling : hartklopping nl. de ongesteldheid , niet de
aandoening. Verslenst is onbekend , ver flenst wordt van bloemen
en planten gezegd. Tip is de punt van een doek of 't zichtbaar
wordend gedeelte van een voorwerp in de verte. Gewaar worden
wordt alleen gebruikt van waarnemingen door middel van het
oog of van het onderzoekings- of speurhonden-talent ; vandaar fig.
gewaarwording syn. aandoening.
208. doodkaarten rondsturen en schikkingen nemen
voor de begrafenis = doodberichten rondzenden en maatregelen
nemen (alles in orde brengen) voor de begrafenis.
210. Hij kon haar voorhoofd niet bereiken om haar nog eens te
z o e n e n voor de allerlaatste maal. --- Men heeft zoen een teeken
van vriendschap, kus een teeken van liefde willen noemen. In de
spreektaal is de naam zoen meer gebruikelijk , 't ww. beter kussen;
zoenen is platter en past vooral niet hier , waar een man een
afscheidskus wil drukken op 't voorhoofd zijner overleden vrouw.
De cholera levert dit bedrieglijk verschijnsel op, dat d e 1 ij k en
harer slachtoffers traagzaam killig worden en verstijven = De cholera levert dit bedrieglijk verschijnsel op , dat
hare slachtoffers langzaam koud worden en verstijven. Traagzaam
Is verouderd. H. o f d i j k gebruikt het in De zoon eens Dorpers,
een drama, dat in de middeleeuwen speelt. ,,Traagsaam dier";
maar in den zin van lui , langsaam , vadsig. Killig is in gewonen
stijl kilachtig , koudachtig.
211. 0, wat raadselachtige v e r h o 1 e n h e d e n in het eeuwig p r ob 1 e e m a van leven en dood ! - 0 , wat raadselachtige verborgenheden in het eeuwig vraagstuk van leven en dood. Verholen
komt bij dichters voor , maar zonder daarvan afgeleid subst.
212, 1 a n d z i e k t e. De bedoeling is eene ziekte, die het geheele land
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teistert, eene epidemie. Landziekte komt soms voor als „heimwee"
en landziekig is een schertsend woord voor ontevreden , gemelijk,
knorrig.
Och arme! maain deutske van e' menneke - Och arm!
mijn schat van een manneke. (Deutske = sulleke).
Van en 1 ê ê r gevallen o e p d e kassaai = van een ladder
gevallen op de kassei. Men verstaat kassei al niet beter dan
kassaai van chaussée en overdrachtelijk de steenen van de chaussée.
bl. 215. den duivel , die nu naar den gefopten e e n e n n e u s z e t— den
duivel , die nu met den gefopten engel den spot drijft.
227. Anders blijft de ziel van het o n 1 e e f b a a r schepsel immers b e1 a d e n d e r erfzonde , en zendt haar Gods rechtvaardige gramschap naar het voorgeborchte der hel; waar ze beroofd is
van het zicht zijns a a n s c h ij n s — Anders blijft de ziel van
het niet levensvatbaar schepsel immers belast met de erfzonde en
zendt Gods rechtvaardige gramschap haar naar het voorportaal
der hel , waar ze beroofd is van het licht zijns aanschijns. Eetbaar
- wat gegeten kan worden , onuitstaanbaar = wat niet uitgestaan
kan worden ; niet doorleefbaar komt niet voor , maar zou vertolkt
worden; wat niet doorleefd kan worden; N.ned. beladen met erfzonde ; voorgebergte — kaap (bijv. de Goede Hoop) ; zicht is een
handelsterm : „Drie dagen na zicht gelieve UE. te betalen" enz.;
zicht ook — zeis of zeissen ; letterlijk : het zien (het aanschouwen)
van zijn aanschijn.
228. Ik zal mij veroorloven u eenen enkelen toestand in die buitengemeene kraamplaats te laten a f s p i e d e n— Ik zal mij veroorloven
u een enkelen toestand in dat buitengewone gasthuis voor kraamvrouwen te laten zien (aanschouwen, bespieden). Afspieden onbekend.
229. De ingevallen oogbollen turen s t a r l i n g s en verglaasd tusschen
de u i t g e p i n k t e wimpers weg. r De ingevallen oogappels staren
strak en verglaasd tusschen de droge oogleden weg. Starlings
is onbekend, staren is gebruikelijk. Uitgepinkte wimpers, wat zijn dat?
met een onderbroken g e s n a k = met een herhaaldelijk afgebroken snikken. Onderbreken wordt door velen een germanisme
geacht, hoewel , N. en Z. IX , door Franken verdedigd. In Brab.
naar iets verlangen : » Mijn
en Limb gebruikelijk. Snakken
n Ik snak naar drinken."
boezem snakt naar lucht."
230. die daar 1 a m neerligt =... zij , die daar als verlamd nederligt.
Men is lam geboren of lam geworden; een beroerte heeft iemand
verlamd en sedert is hij altijd lam gebleven.
Het is e n k e l 't g e f l o d d e r van de mouwen der opstaande
non = Het is alleen het golven van de mouwen der non , die
opstaat. Geflodder is gemors met water.
--

—

!lypokreen vloeit overal,
Maar dat ijselijk ge flodder
Maakt het halve land tot modder
En ik . vrees tot varkensstal. (Bild.)
„Madame ° lodder" of ,,Floddermadam" is de platte scheldnaam
voor iemand , die slordig en armoedig gekleed en getooid is.
En het aanraken met den gloeienden b r a n d k n o p ? Gloeiende
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brandknop , een koperen knop , die door wrijving op wol warm
gemaakt wordt en waarmede de proef wordt genomen.
bl. 231. de o p g e r e t e n vliezen. Opgereten van rijten , scheuren, is 't hier
niet , 't is hier gesneden.
'S roovershand in dolle woede
't Zilvergaas aan flarden reet. (Schimmel.)

Men rijt zich los , rijt zich (in zijn smart) het kleed vaneen.
het levendmakend d o o p s e 1 b 1 a d dat ongeboren lijkje ! Doopsel
blad komt niet voor , wel in verheven stijl bad der wedergeboorte,
maar gewoonlijk doop of doopsel.
Meer dan vijftigmaal is die operatie, tijdens de onderhavig e
ziekte in dat gasthuis gepleegd = Meer dan vijftig malen heeft
die operatie, tijdens deze ziekte in dat gasthuis plaats gehad.
Onderhavig is al eindeloos veel malen bestreden. Men pleegt eene
misdaad , volbrengt, volvoert eene kunstbewerking.
232. Jongens , zeer vlaamsch gezind , niet het minst waar het op dubbel
soort van inlandsch bier.
.i n z e t" aankwam. Inzet
noch Franschhatend in zake Bordeaux , Bourgogne en Champagne
t e l d e n nog onder de idealen eener w o l k i g e toekomst = behoorden nog tot de idealen eener omnevelde (nog niet ontsluierde)
toekomst.
238. en meest bij ongelukkige meisjes , met schaamte 1 ij k e k r a n kh e i d besmet = met geheime ziekten , d. i. ziekten, waarvoor men
zich schaamt. Krankheid alleen in deftigen stijl.

1, verf an gen.
De heer Hn. is volgens zijn schrijven (blz. 335 jaarg. IX) niet
voldaan met de voorlichting , die hij ontving ten aanzien van de
vragen : Wat is de afleiding van 1Vleugebet ? Wat is de oorsprong
van pal (in pal staan) ? en Is het ww. verlangen verwant met het
bjjv. nw. lang ? Omtrent meugebet kan ik hem niet inlichten, maar
wat de beide overige vragen betreft, hoop ik door mine beantwoording aanspraak te mogen maken op een klein gedeelte van de dankbaarheid des heergin Hn.
1. Wat is de oorsprong van pal (in pal staan) ?
Van Dale zegt : Pal , bij w. onbeweegl k ; stilstaand , pal staan
in het gevaar, niet terugdeinzen ; iem. pal zetten , iem. door redeveering den mond snoeren."
Hij geeft dus dezelfde beteekenis aan het bijw. pal als Meyer en
daar die beteekenis den heer Hn. duidelijk is , behoeven we er niet
langer bij stil te staan.
De oorsprong van pal (in pal staan) moet gezocht worden. Lang
zoeken behoeven we niet : we vinden dien in .... Van Dale's Woordenboek. Zie maar : „Pal, eikenhouten pen om het omzwaaien
van een spil of een rad te beletten , ook zetter geheeten." Een pal
22
Noord en Zuid , 10e Jaargang.
,
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dient dus , om een spil of een rad vast te zetten , en nu is het,
dunkt mij , niet moeilijk meer , aan te geven , hoe men tot de uitdrukking pal staan vast staan kwam. Wij kunnen dit dus
aan den heer Hn. overlaten.
Verder neem ik het volgende over uit Van Lennep's ZeemansWoordenboek (verbeterde uitgave van Winschotens Seeman) : „Pal ,
„z. n. m. — Eikenhouten pen , aan het eene uiteinde met een
„cirkelboog voorzien , en met het andere op het dek vastgebout en
„dienende om een kaapstander het omzwaaien te beletten.
pal staan (vast staan).

,,Spreekwijze:

„De Haas , een fiere leeuw in 't Britsche zeegevecht,
„Stond pal, in 't midde der gepreste waterhonden.
„Brandt , Grafschrift op den kommandeur de Haas.
„Iemand pal zetten (iemand vastzetten , hem tot zwijgen brengen)."
2. Is het ww. verlangen verwant met het bijv. nw. lang?
In Korte aanteekeningen bij vele woorden 2e druk door D.
Laméris lees ik : Verlangen had in 't mnl. ook de beteekenis van
verlengen , uitstellen. „Die beteekenis heeft het woord thans nog
in de uitdrukking : het liedje van verlangen."
Verlangen — verlengen. langer maken is naar mijne gissing
de oorspronkelijke beteekenis van dit woord , dat dan afgeleid is
van het bijvnw. lang en daarmede dus nauw verwant is. Vergelijk
nog : verkorten = korter maken , verbreeden — breeder maken ,
vergrooten — grooter maken , verkleinen kleiner maken , vernauwen = nauwer maken , enz.
De beteekenis van verlangen was dus oorspronkelijk geheel zinnely k , doch langzamerhand verliep die beteekenis en diende het
werkwoord tot aanduiding van een abstract begrip. Wanneer wij
iets trachten te verkrijgen , wat niet onmiddellijk onder ons bereik
valt (een voorwerp op eene hooge kast b.v.) , moeten we ons uitrekken , langer maken , (verlangen). Door dat langer maken (door
dat verlangen) blijkt , dat we iets willen, begeeren. Wij zien dus,
dat het verlangen = langer worden een uitvloeisel is van onzen
wil , onze begeerte , doch het verband tusséhen • de oorzaak (het
willen , begeeren) en het gevolg (de handeling , verlangen) is zoo
innig , dat men het gevolg gemakkelijk kan gebruiken , om de oorzaak aan te duiden. Deze verwisseling van oorzaak en gevolg,
deze overdracht , had bij verlangen in vroegeren tijd reeds plaats;
de handeling verlangen gebruikte men om het willen , het begeeren
uit te drukken. Het gevolg daarvan was , dat verlangen zijne zinnelijke beteekenis verloor ; de aanduiding werd van een abstract
begrip ; synoniem werd met. begeeren , willen , wenschen.
P. v.&N Ho EI.
,Eenrum, 28 Febr. 188 7.
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Pierenverschrikker.
Wie na een avond bij de kan te hebben doorgebracht , zich den
volgenden morgen „onlekker" voelt, zoekt in de eerste plaats een
geneesmiddel en in de tweede plaats een naam daarvoor. Ofschoon
natuurlijk de zaak lang moet bestaan hebben , komt bij onze
oudere schrijvers de naam daarvan niet voor en evenmin in onze
woordenboeken. Onze oostelijke naburen hebben om licht te begrij •
pen reden een eigenaardigen naam voor de zaak , terwijl zij het
geneesmiddel westwaarts zoeken , ja zelfs beweren zij , dat Willem
Beukelszoon van Biervliet met opzet daarom den „Haring" heeft
uitgevonden. I) 2)
Denken de Duitschers dus aan „Katzenjammer", onze westelijke naburen zoeken de schuld bij de honden. Althans Walter Scott beweert dat
men haar van den hond, die gebeten heeft" op de wonde moet leggen.
In Frankrijk schijnt de kwaal ook al inheemsch te zin en bij
de benaming van het geneesmiddel schijnt men daar denzelfden
gedachtengang te volgen als in Nederland. Men schijnt in beide
landen namelijk met Marc. IX , 44 te denken aan een worm, die
knaagt en niet gemakkelijk sterft. En zoo hoort men den Parijschen
ouvrier spreken van : „tuer le ver qui me pique l'estomac", en den
Hollandschen matroos of kaaiwerker van een „pierenversehrikker
nemen", krek alsof ze beiden Jehan le Houx gelezen hadden.
In „la Panaeée universelle" zegt hij :
Les vers il fait mourir ;
J'en prends pour m'en guérir,,
Et nettoyer mon ventre.
Dat middel schijnt dus wel te baten. Zelfs zóó , dat hij tegen een
vernieuwden aanval der ziekte niet opziet; want hij laat er op volgen:
Au soir , estant couché ,
Suis malade et tranché
Si quelque vin n'y entre.
Die Jean le Houx moet wel een liefhebber geweest zijn.
Iemand de ooren wasschen.

Die spreekwijze verklaart zich zelf voldoende. Kinderen zien vooral
tegen de reiniging van genoemde lichaamsdeelen eenigszins op en
dat heeft aanleiding gegeven tot het verbinden van het denkbeeld
1) A propos van Duitschers. 't Zij me vergund hier den inzender in
een der laatste afleveringen van „Noord en Zuid" onder het oog te brengen, dat hij gerust gelooven kan, dat de corrector van bedoeld Duitsch blad
niet met opzet de 1 uit Keilereien heeft weggelaten , alleen om hem in staat
te stellen met Keiereien te gaan etymologiseeren om het woord in verband
te brengen met Kei of Keie.
2) E. Jacobson , Kosmisch-Komisches,
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van iets pijnlijks aan de voorstelling, die van den anderen kant
doet denken aan boete en vergiffenis.
Maar ik wenschte even op de historische beteekenis van die handeling te wijzen, terwijl men er dezelfde gevolgen aan verbond.
Juvenalis vermeldt (Sat. VI) dat de Romein6n het ijs uit den
Tiber wegbraken om hun hoofd driemaal onder water te dompelen,
ten einde vergiffenis van kleine zonden te verkrijgen.
David verwachtte (Ps. LI vs. 3 en 9) van dergelijke wassching
eveneens vergiffenis. En dat is niet de eenigste plaats uit onze
gewijde lectuur (vgl. 2 Kon. V, 10 ; Ps. 26 , 6 ; Jer. II , 22 ; Spr.
, 12 ; Matth. XV , 2 ; enz.).

xxx

Ratjetoe. 1

)

Als een overblijfsel van de vroegere wijze van etymologiseeren
heeft men zich geruimen tijd vergenoegd met zich neer te leggen
bij de eenvoudige vermelding : ratjetoe , fr. ratatouille.
Maar wat beteekent ratatouille zelf?
Volgens Littré (zie zijn Dictionnaire i. v.) heeft tatouiller de beteekenis van veautrer , chi ffonner. „Le tatouillon est en effet un
personnage qui ne se contente pas de toucher aux objets, mais qui
les táte, les chiffonne, les veautre, et quelquefois les détruit."
En van tatouiller (gr. tholein , lat. turbare) is ratatouille gevormd : en sens de réduplication.
't Is een schilderachtig woord dus , ook om zijn vorming zoowel
als zijn klank en rhytmus , dat zeer eigenaardig in den mond van
zoo'n echten gesnorbaarden ijzervreter past.
Chinaasappels.
De spelling van dat woord met ch vond indertijd bestrijding.
Sinaas is eene verkorting van Messina's beweerde men ; Messina is
juist de plaats , waar die appels bij menigte van daan komen. En die
meening vond zooveel aanhang , dat zelfs onze geleerde bewerkers van
het Woordenboek de schrijfwijze met s sanctionneerden en invoerden.
't Is waar, Sina kan eene verkorting zijn van Messina ; maar
zeker is het, dat onze schrijvers voor een zeer groot gedeelte, vooral
die uit de 17e en 18e eeuw het Chineesche rijk Sina genoemd hebben.
Nu is 't bekend , dat door de Portugeezen deze vrucht (maar laat
mij liever woordelijk overschrijven wat prof. M. J. de Goeje ervan
schreef in de Gids van '76 over „de herkomst onzer teelgewassen
en huisdieren") : -- „eerst in het jaar 1548 uit Zuid-China is
overgebracht. De Jezuït Le Comte , die lang in China geleefd had,
berichtte over deze vruchten het volgende : „On les nomme en
Fr ance o range de la Chine parceque celles que nous vimes pour la
') In Drenthe schijnt dat gestampt soldatenvoedsel ratteretoe te heeten.
Althans Thineus , de geestige schrijver van „Ons Dorp", legt het woord in

dien vorm een Drentschen boerenjongen in den mond.
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première fois en avaient été apportées. Le premier et unique oranger,
duquel on dit qu'elles sont toutes venues , se conserve encore á
Lisbonne dans la maison du Comte S. Laurent et c'est aux Portugais que nous Bommes redevables d'un si excellent fruit." Wij
noemen de vrucht dus zeer juist Chinaasappel, waarvan het in de
Woordenlijst alleen opgenomene sinaasappel eene verbastering is,
evenals het Duitsche Apfelsine. In Italië en de andere landen aan
de Middellandsche zee draagt de vrucht den naam portogallo ,
portokd la, in Egypte bortokdn of bordokán naar het land, welks
schepen haar het eerst aanbrachten."
Ofschoon beide schrijfwijzen dus juist zijn, is die met s het minst
verkieslijk , ook omdat zij eene onjuiste verklaring in de hand werkt.
Het herstellen van die onjuistheid doet mij aan . eene andere bewering denken ten opzichte van eene spreekwijze op wier naam en
faam men voor eenige jaren zeer ten onrechte aanmerking maakte.
Ik bedoel uitdrukkingen als : de dertig laatste jaren, de twee eerste
huizen , enz. Er is maar één laatste jaar, maar één eerste huis,
beweerde men met echt pedante deftigheid : men schrijve dus : de
laatste dertig jaren , de eerste twee huizen. Niets is minder juist.
Zoodra men recht heeft te spreken van de laatste jaren , _ de eerste
huizen (en niemand zal dat toch wel durven tegenspreken) heeft
men ook het recht daarvan een dertig- of een tweetal af te zonderen. 't Is bovendien de bedoeling van den schrijver volstrekt niet,
de geschiedenis netjes in perioden elke van dertig jaar te verdeelen
of de huizen bij tweeën te tellen, tot welke opvatting de „verbeterde"
uitdrukking aanleiding geeft.
Dat bijvoorbeeld de spelling Y (voor Amsterdam) in plaats van
Ei behouden blijft, is uit een oogpunt van philologie te betreuren;
maar zij is gewettigd door jarenlang gebruik. Maar scheve voorstellingen zooals (mes)sinaasappels en onlogische gedachtengang
zooals de eerste twee opwekt , mogen niet in de hand gewerkt worden.
Keukenlatijn. Potjeslatijn.
De verklaring van het eerste woord ligt zoo voor de hand dat
ik van de karakteristieke uitdrukking geen melding zou gemaakt
hebben, ware het niet, dat zij in dubbele beteekenis kan opgevat worden.
Die eerste , de gewone beteekenis komt voldoende uit in : Isti haricottee detestabiles sant, enz een bewonderenswaardige monnikenkeukentaal, waaraan Erasmus, c. s. gelegenheid vonden hun geest te wetten.
De andere vond ik in V. Broekhuysens Vertaling van de Geschiedenis der Kruistochten door L. Maimbourg , blz. 233, waar
zonder spot gezegd wordt : „in eierlijk keukenlatijn , al gekuyscht
en weder gekuyscht." -- Alzoo een latijn , dat naar de lamp riekt.
Potjeslatijn zal wel na-familie zijn van de opschriften der drankfleschjes en zalfpotjes , zoowel van kwakzalvers als van „geleerde
doctoren." J. H. S JURBACH.

342
Wij schuilden onder dropplend loover.

Staring op School.
Er is geen twijfel aan : Staring is frisch en geestig , Staring is echt Nederlandsch en hij heeft die belezenheid en die objectiviteit in zijn voorstelling, waaraan men den kunstenaar met de pen herkent. Daardoor
vormt hij eene scherpe tegenstelling met vele hedendaagsche auteurs van
dichtbundels , die machteloos blijken voor epische poësie en wier werken
ons niets te zien geven. Onze brallende schaar van lyrische dichters mogen
hun krachten beproeven aan eene pendant van
Wij schuilden onder dropplend loover.
V. Z e g g e 1 e n heeft niets gegeven , zoo goed als de Hoofdige Boer
Jaromir en de Verjongingskuur en T o 11 e n s niets dat beter mag heeten
dan Arnhem verrast , Het Schip van Bommel en Hertog Arnoud in den
Kerker.
Voor van Zeggelen heeft men meer de loftrompet gestoken , voor Tollens een standbeeld opgericht, maar ontegenzeggelijk moet Staring veel
hooger geschat worden dan die beide.
Staring is sedert 1862, m. a. w. na de oprichting der Hoogere Burgerscholen , meer algemeen gelezen geworden en thans wordt Staring — o. i.
zeer ten onrechte -- beschouwd als de dichter , wiens werken meer dan
die van eenig ander geschikt zijn , om den aanst. onderwijzer te worden
voorgelegd , om naar aanleiding van de wijze , waarop hij die bespreekt,
zijne bekendheid met de Nederlandsche taal te beoordeelen.
Wij achten Staring , Potgieter , da Costa en voor de ouderen Bredero,
Huyghens en Hooft alleen dàn voor dat doel geschikt , wanneer , evenals
in Frankrijk voor het Baccalaureat es lettres en in Engeland voor de
Oxford en Cambridge Examination vooraf wordt opgegeven, over welke met
name aangeduide stukken het examen zal loopen. De opgaven zijn gewoonlijk genomen uit de zes bovengenoemde dichters, waarbij men kan
voegen Vondel, de Genestet en Bilderdijk.
Niemand kan geacht worden op 25jarigen leeftijd al die dichters gelezen
en gecommentarieerd te hebben ; de vraag is dus alleen , of de examinandus het geluk heeft, een stukje te krijgen , dat hij toevallig wèl gecommentarieerd heeft.
We namen er onlangs de proef mede : een jongmensch, met acte M. 0.
.Nederlandsch, geëxamineerd L. 0. grondig bekend met de vreemde talen
en .schoolwetenschappen, bracht een heelen avond door met twintig regels
van een dezer dichters te commentarieeren en nu was hij rustig in zijn
kamer en omgeven door zijn boeken. Wat moet een gejaagd examinandus
nu in 1 i uur van die 20 regels maken?
Wie tien stukken van Shakespeare grondig bestudeerd heeft, mag geacht
worden, geen vreemdeling in Shakespeare te zijn ; zal men hem onbekwaam
achten , wanneer men hem tien plaatsen uit het elfde stuk voorlegt , die
hij niet verstaat ?
En bij het L. 0. handelt men toch wèl zoo met onze voornaamste
dichters.
Staring is vooral daarom minder geschikt , omdat er tal van aardigheden in zijne gedichten voorkomen , die óf bij hem alleen voorkomen,
óf wier verklaring locale of historische kennis vorderen , die niets te maken
heeft met de encyclopaedische kennis , die gepaard moet gaan met de
studie der taal.
,

,
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Geen wonder , dat menigeen smachtend uitziet naar een commentaar op
Staring.
Voorloopig verschijnt , naast de goedkoope uitgave van Sturing een nr.
(119) van het Klassiek, Letterkundig Pantheon (Schiedam, H. A. M. Roelants),
waarin •A. W. S t e 11 w a g e n een Keur uit de Gedichten van A. C. W.
S t a r i n g laat afdrukken. Deze Keur is met oordeel en overleg saamgebracht , maar nu men toch aan 't overdrukken ging, had men, behalve de
enkele voetnoten ook wel de toelichtingen kunnen afdrukken, die de dichter
zelf aan de stukken toevoegde. Het beste aan deze Keur is dus , dat 't
boekje maar dertig cents kost.
Grooter plan stelde zich de heer M. J. K o e n e n, die ook een Keur uit
Starings Gedichten gaf (Gron. J. B. Wolters) , die wat keuze aangaat , van
't eerstgenoemde werkje wel niet veel verschilt, maar toch juweeltjes bevat , die bij Stellwagen ontbreken , bij een vluchtig overzicht vinden we
veertig stukken , die in beide werken voorkomen. De heer Koenen heeft ze
echter ingedeeld in 1. Verhalen; 2. Mengeldicht; 3. Kleine Liederen;
4. Kunstdichten. Het roy, 8o deel van 172 bl. bevat een zeer lezenswaardig voorbericht , een levensschets van Staring en daarna de „Keur", ter.wijl boven de verschillende gedichten aanteekeningen staan , die tot recht
verstand dier gedichten veel bijdragen , aanteekeningen n van Staring zelf.
.Zij werden evenals die gedichten, in de oorspronkelijke spelling enz., naar
„de uitgave van 1836, afgedrukt." De heer Koenen had de gelukkige gedachte, de versregels te nummeren, zonder welken voorzorgsmaatregel het
ondoenlijk is, verzen te annoteeren of zelfs voor de klasse te bespreken.
Zonder toelichting zijn deze gedichten ook met de aanteekeningen voor
den onontwikkelde niet te lezen, maar de aanteekeningen hadden toch
omvangrijker moeten zijn. Zoo bijv. zouden reg. 40, 69, 70 van het eerste
gedicht toelichting hebben geëischt , al maken we den heer K. ons compliment, dat hij zich dikwijls onthouden heeft van aanteekeningen, die
door het woordenboek en de spraakkunst onnoodig zijn gemaakt en die
menig ander geschreven zou hebben. Maar daarom hadden de aant. bij reg.
67 en 73 ook gerust kunnen wegblijven , zijnde twee van de vier. De verdienste der aanteekeningen zit in de toelichting op den gelieelen inhoud :
de verklaring der enkele woorden is veelal onnoodig l) , onjuist of onvolledig , tot de eerste reken ik : bl. 130: kwikken , noppen , nopjes , prangen;
bl. 131: gestempeld , voort, kalmink , sergie , paai ; bl. 132: zwalpend nat,
plengen , zwerk ; b1.133: minneschicht , luit , wierook ; bl. 136: tanen, enz.
enz. Ook behoorden zeer vele aardrijkskundige en historische toelichtingen weggelaten te zijn : die werken 't kwaad in de hand , dat de wetenschap in de eene les verkregen, niet gebruikt wordt in de andere. In de
aardrijksk. of gesch. les zou de aanst. hoofdonderwijzer zich heleedigd gevoelen als men hem vertelde , waar Bacharach ligt , wat Platonisch beteekent of wanneer Willem II tot Roomsch koning werd verkozen. Wat
op bl. 135 van Aken wordt verteld, is bekend of onnoodig ; maar als de
schr. zelf zegt : Men weet, dat Aken enz.", waarom vertelt hij dat dan nog?
Waarschijnlijk weet ieder , die Staring gaat lezen, wel wat juchtleer is;
wat baat nu de mededeeling (bl. 141) „Juchtleer is Russisch leer van
eigenaardige geur , het wordt op bijzondere wijs gelooid" (! ! !) De laatste
toevoeging vooral is kostelijk.
Bovendien is het o. i. verkeerd (bl. 130) Themis , Ganimeed en derg. th
v erklaren. Zij , die .zich voorbereiden tot het examen voor Roofdonder„

') Waar een goed woordenboek ze verklaart , behoeven ze hier niet verklaard te
worden.
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wijzer of Hoofdonderwijzeres" moeten weten , dat ze wat aan mythologie
moeten gedaan hebben en dat ze bij Vondel e. a. een woordenboek van
mythologie moeten gebruiken.
Bij Sermoen (bl. 131) teekenen wij aan , dat lat. sermo, sermonis wel
degelijk rede beteekent; bij emeritus, dat 't letterlijk beteekent uitgediend;
bij oolijk (bl. 136) dat het hier in den meest gebruikelijken zin voorkomt.
Dergelijke aanmerkingen zijn er vele te maken , die wij uit plaatsgebrek
achterwege laten.
De schr. had achterwege moeten laten aant. als bl. 130 r. 54-56; b1.132
onderaan en bl. 133 bovenaan ; bl. 136 r. 109-113 ; bl. 138 r. 33 -37 en
derg. die onwillekeurig aan 't citaat van Verwijs doen denken : » Wat een
deipte van gemoud !"
In 't kort : de bloemlezing is zeer goed , voor den denkenden ernstigen
lezer staat er niet heel veel te weinig in , maar nu en dan wel eens wat
te veel.

Bloemlezingen.
Aan de beide .Keuren" sluiten zich gereedelijk twee » Bloemlezingen" aan.
't Is verwonderlijk , hoe kieskeurig onze tijdgenooten worden , al weer
twee, neen drie man aan 't werk om te toonen , dat zij beter kunnen
kiezen dan hunne voorgangers ! Eigentlijk is 't koddig ; want wat de „bloemlezers" bij slot van rekening blijken geleverd te hebben is precies hetzelfde,
wat alle anderen leverden, die voor hen aan 't bloemen lezen getogen waren.
Het eerst noemen wij:
Bloemlezing uit de Nederlandsche . Letterkunde X VIIe en X VIIIe eeuw
door R. K. K u i p e r s. Gorinchem , F. Duym.
Dit boek is een wonder van goedkoopte, 623 bladz. roy. 8o op fijn papier
voor f 2,90— inderdaad , zoo iets is nog niet vertoond.
Aan den tekst der eerste bladzijden ontleenen we het volgende:
1. Een gedicht of een stuk litterarisch proza is een kunstwerk en als
zoodanig bespreken wij het voor de klasse."
2. „De onderwijzer, die het boek gebruikt, weet wel, wat hij moet
ophelderen."
3. Hij (de leerling) moet onze schrijvers leeren verstaan en bij hem
moet de lust worden opgewekt er verder kennis mede te maken."
In 't kort : de schr. geeft eene Bloemlezing zonder noten opdat de leerling
eene bloemlezing niet beschouwe „als een geleerd studiewerk" en niet ga
gelooven „dat onze oudere letteren alleen in de school thuis behooren."
Het sub 1 aangehaalde is niet duidelijk uitgedrukt: wat is » een stuk
litterarisch proza" ? I)at de meesterstukken der letteren als kunstwerk en
niet als taaloefening behandeld worden , juichen we ten zeerste toe , en
we hopen , dat dit boek daartoe bijdrage; maar .... of het citaat sub 2
waarheid bevat? Is werkelijk aan te nemen, dat Spieghel, Roemer
Visscher, Brederoo, Starter, Hooft, Auna en Tesselschade, Vondel en
Huygens zulk een gemakkelijke lectuur zijn , dat alle leeraren aan ,,Gymnasia, Hoogere Burgerscholen en Inrichtingen tot opleiding van Onderwijzers," voetstoots voor de klasse alles verklaren , wat een Bloemlezer bijeen
verzamelt ? Hij moet zich behoorlijk voorbereiden; maar is hij dan altijd zeker,
het juiste te vinden? En kan dat voldoende zijn voor goede behandeling,
hij 't beetje tijd, dat beschikbaar is ? Had de leerling 't moeielijkste gedrukt
voor zich , dan kon — was dit thuis bestudeerd -- op school van 't rustig
genieten van het kunstwerk sprake zijn. Nu zeker niet.
De verzamelaar wilde nu eenmaal niets anders laten drukken, dan wat
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de schrijvers gaven, de uitkomst zal leeren, of hij juist heeft gezien. Wij
hebben daarover niet te oordeelen.
Maar ... , de verzamelaar heeft meerendeels niet uit de schrijvers zelve,
maar uit andere bloemlezingen geput : we treffen hier geen stukken aan,
die niet sedert jaar en dag in allerlei bloemlezingen rondwandelden. Eenige
van deze zijn al zeer bedaagd en de smaak verandert met den tijd ; zoo
vond men vroeger Focquenbrochs Drinklied heel mooi evenals de Philosophische Eieren van Harm. Asschenberg , tegenwoordig beschouwt men
die niet meer als kunstwerken."
Deze beschouwing had er toe kunnen en moeten leiden het een en ander,
of wel alles weg te laten van Schrijver , 1-teaal , Mostaert , Krul , Zevecote
(beter ware van Adriaan Poirters verzen wat meer en wat beters genomen,
dan hier staat) Van den Burch , Westerbaen, de Decker , van Paffenrode,
Six van Chandelier , van Sommeren, Anslo , Sweerts, Maertsz , de Regt,
Wellekes , Rabus, Lucretia Wilhelmina, le Francq Van Berkhey.
Zóo werd het boek geen museum van kunstwerken , maar eene verzameling van oudheden en zeldzaamheden , waarbij de meesterstukken
nauwelijks kenbaar zijn te midden van stukken van zeer geringe waarde.
Zonder gevaar te loopen , van overgroote preutschheid beschuldigd te
worden, kan men stukken als ,-Dat jij zoekt, zoek ik mee" van Bredero
of ,Schoon nimfelyn" van Hooft wel minder geschikt achten „voor de
klasse behandeld te worden."
Bij 't vele schoone, wat hier is saamgelezen , staat zooveel, wat vreemd
is aan alle kunst en nog al 't een en ander wat minder geschikt is voor
de school , dat dit boek wel bijzondere aanbeveling verdient als studieboek
voor onderwijzers, maar niet onvoorwaardelijk voor de scholen kan aanbevolen worden.
Dit laatste is wèl het geval met het Letterkundig Leesboek van J. L. Ph.
D u y s e r en G. A. C. V a n G o o r (Gron, Wolters) waarvan het tweede
deel verschenen is. De verzamelaars hebben zich ook alleen bepaald tot
het doen overdrukken van fragmenten uit stukken van onze beste schrijvers
en hier en daar ontmoeten we nog al eens een stuk , dat niet in alle
bloemlezingen staat, vooral betreft dit de laatste bladzijden, waarvoor de
eigenaars der copyen „met groote welwillendheid en geheel belangeloos de
gevraagde copy (hebben) afgestaan." De eigenaars van v. Lennep, Conscience en Cremer hebben echter geweigerd , zoodat stukken van deze
schrijvers ontbreken.
Het werkje zal, naar den wensch der verzamelaars ongetwijfeld n de leeslust der jonge lieden aanwakkeren" want de inhoud is aangenaam te lezen
en meerendeels zeer geschikt om naverteld te worden. Maar het kan ook
„de leeslust in de goede richting leiden" want er is met smaak en oordeel
gekozen. Bij de stukken uit deze ' eeuw zal niet zooveel toelichting
noodig zijn, dat het ontbreken van noten gevoeld zal worden.

Spraakkunsten.
Nederlandsche Spraakkunst met Practische oefeningen door J. B.
G. r o o t e r s, le stukje, 4e verbeterde druk (Zwolle, W. E. J.
Tjeenk Willink , prijs f 0,60).
Kleine Spraakkunst , vooral ten dienste van het meer uitgebreid
lager onderwijs, door D. B o s w ij k en W. W a 1 s t r a. (Arnhem,
K. van der Zande , f 0.35).
Dat de Spraakkunst van den heer Grooters vriendelijke gebruikers vindt,
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bewijst de vierde druk. Wij hebben dit boek indertijd minder aanbevelenswaardig gevonden (Noord en Zuid, le Jaarg. bl. 120) we vreesden toen,
dat de wensch des schrijvers niet vervuld zou worden nl. „dat zijne pogingen (zouden) strekken tot bevordering der taal"!!) en dat doen we nog.
Nog vinden we hier vermeld , dat de taal het onschatbare kleinood is,
waardoor de mensch zijne gedachten aan anderen mededeelt; het voertuig
waardoor de geleerde zijn verstand heeft verlicht en ... het voertuig
waardoor ... de kostelijke voortbrengselen zijner navorschingen ook aan
het nageslacht nog dienst bewijzen.
Dergelijke cacographie vult minstens een vierde van het boek ; ware dat
alles, wat beter voor de klasse kan uitgelegd worden , weggelaten , dan
zouden de eenvoudige practische taalregels overblijven en een groote
voorraad oefeningen , waarbij veel bruikbaars, althans voor hen , die het
invullen voor eene nuttige oefening houden. Wij meenen , dit het nut
niet opweegt tegen den tijd , dien 't kost ze schriftelijk te maken en te
verbeteren. Kan het mondeling geschieden , dan kan de opgaaf mondeling
of op 't bord gegeven worden en men heeft dan geen boek noodig
We kunnen volstaan met te verwijzen, naar hetgeen we vroeger aangaande dit werkje zeiden.
De heeren Boswijk en W a 1 s t r a zijn aan het werk getogen om eene
Kleine Spraakkunst samen te . stellen , omdat zij meenen „dat er . behoefte
„bestaat aan een werkje , waarin al wat in eiken taalcursus uit den aard
,der zaak verspreid ligt , kort wordt samengevat."
We begrijpen eerst uit hetgeen later volgt, wat hen tot deze daad van
zelfverloochening bewoog ; deze zin had 't ons niet geleerd.
De HH. Boswijk en Walstra verschillen zeer van hunne Amsterdamsche
collega's die beweren , dat men bij 't admissie-examen voor de HB. geen
grammatica mag vragen.
De Schrs. zeggen in de inleiding : „Samenvatting van het geleerde ..
achten we onmisbaar voor de leerlingen der lagere school, welke hunne
studie gaan voortzetten aan hoogere burgerscholen , gymnasia enz.

Daartoe stelden zij een werkje samen „dat , zonder eene beredeneerde
„grammatica te zijn , de voornaamste spel- en taalregels bevat , zoo een,,voudig mogelijk geformuleerd."
Zoo ontvangen we hier 60 spelregels , 25 regels over den enkelvoudigen
en 20 over den samengestelden zin ; 50 over het werkwoord , 60 over het
zelfst. nw. en het lidw., ?4 over het bijv. nw., 40 over het voornw., 5 over
het telw., 5 over het bijwoord, 3 over het voorzetsel, 3 over het voegwoord, 2 over het tusschenwerpsel en 12 over de punctuatie.
Dit alles beslaat niet meer dan 58 bladz.
De regels zijn kort en duidelijk en bij oordeelkundige behandeling voor
de klasse zullen de leerlingen ze kunnen onthouden , zonder ze van buiten
te leeren.
-

Taal- en Stijloefeningen.
Naar het schijnt , zijn er nog altijd geen oefeningen van dezen aard
genoeg en de Schrs. putten zich uit, om motieven te vinden , waarom zij
bij de stapels en bergen boeken van die soort nog nieuwe voegen.
Waarom ?
Het aantal sigarenwinkels en kroegen is in Amsterdam zeer groot, maar
ik heb nog nooit gehoord , dat een aspirant sigarenwinkelier of dito kroeghouder zich verontschuldigde , dat hij het getal kwam vermeerderen , of
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trachtte uit te leggen , waarom zijn winkel volstrekt moest geopend worden , hoewel er al vier waren in 't kleine eindje straat, waar hij woonde.
Uit den tijd toen ik nog rookte herinner ik mij , dat de sigaren van den
een A. beter smaakten en die van een ander beter aan B. en zoo gaat
't met de „Oefeningen" ook , de een heeft ze graag half rauw en de
ander heel gaar , net als het vleesch ini de Engelsche restauraties.
De firma B o s w ij k en W a 1 s t r a 1 ) heeft me eerst uit mijn humeur
gemaakt met den titel Het levende Woord, blijkbaar om S t e 11 w a g e n s
Levende Taal concurrentie aan te doen , en diens Stijloefeningen te gelijk.
Maar 't ging weer over toen ik de boekjes inzag. Op de lagere school,
zoo redeneeren de Schr. put men hoofdzakelijk de kennis der taal uit de
leesles en dat kan , mits oordeelkundig ondernomen , ook bij het voortgezet onderwijs nuttig zijn. Later kan het geleerde dan meer systematisch
worden geschikt en herhaald , gelijk de Schr. hij 't gebruik hunner kleine
spraakkunst hebben gedaan.
Aangaande den inhoud zeggen de Schr.:
„De stof is in hoofdzaak verdeeld als volgt:
Iste deeltje : woord en uitdrukking.
2de deeltje : woord , uitdrukking , enkelv. zin.
3de deeltje : woord, uitdrukking , samengeste zin, figuurlijke taal.
Ode deeltje : algemeene herhaling en uitbreiding.
„In hoofdzaak zeggen we. Want in het Iste en 2de leerjaar is figuurlijke taal niet buitengesloten en dikwijls kan het voorkomen, dat er sprake
moet zijn van de grammatische waarde van eenig zindeel of van het verband tusschen op elkaar volgende zinnen. ln het 2de deeltje wordt echter
de meer of minder uitgebreide enkelvoudige zin tot een onderwerp van
opzettelijke bespreking gemaakt ; evenzoo in het 3de deeltje het nevenschikkend en onderschikkend zinsverband met de benamingen, die daaruit
voortvloeien; hetzelfde geldt voor de tropen."
Het eerste stukje bevat 16 goed gekozen stukjes in proza en poëzie elk
van hoogstens eene bladzijde en daarachter drie bladzijden vragen en
aanduidingen, waardoor de leerling het stukje met zorg kan bestudeeren
en zich kan voorbereiden op vragen , die .hem gedaan zullen worden, de
Schr. hebben hun namelijk den weg willen wijzen naar het juiste antwoord. ,,Daardoor kunnen deze oefeningen worden bestudeerd vóór de
,les en heeft de onderwijzer het groote voordeel , dat er flink kan zijn
,nagedacht over de stof, die in bespreking zal komen."
Ongetwijfeld is dkt de eenige ware methode : de leerling moet leeren
opmerken en onderscheiden en hoe meer hij er toe gebracht wordt , dat
zelfstandig , of althans alleen te doen , hoe beter de resultaten zullen zijn.
Bij de opgaven en vragen sluiten zich opgaven voor schriftelijken arbeid
aan en beide zijn in drie groepen verdeeld : eerst moeten woorden en
woordvormen verklaard worden naar den zin, waarin ze hier gebruikt
worden ; dan worden de homoniemen en synoniemen behandeld en de
woorden , die in verschillende beteekenis voorkomen; eindelijk worden
zinswendingen en spreekwijzen behandeld. Het werkje , dat 95 bladz. beslaat , bevat overvloedig werk voor een jaar , aangenomen , dat men er
wekelijks een paar uur flink aan doorwerkt : onze eenige aanmerking zou
dan ook zijn , dat de stof hier en daar wel uitgeput schijnt.
Het tweede stukje bevat drie afdeelingen.
1 ) Het Levende woord. Stijl- en taaloefeningen , vooral ten dienste van Normaalen Kweekscholen. Ie Stukje f 0.75 ; 2e stukje f 0.90. Arnh, K. Van de Zande.
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De eerste komt in wijze van behandeling geheel overeen met het eerste
stukje.
Bij de tweede afdeeling , de Enkelvoudige zin" moesten de Schr. „eenigs„zins afwijken van den tot dusver gevolgden weg. Hier toch konden ze
» streven naar zekere volledigheid; hier ook moesten ze wel opnemen, wat
„in eene gewone Spraakleer wordt behandeld , omdat er ten aanzien van
„de leer van den zin nog al verschil van opvatting bestaat."
De opgaven sluiten minder nauwkeurig bij de les aan , maar zijn toch
in rechtstreeksch verband daarmede. De vragen en opgaven worden
moeielijker , de kring van waarneming wijder , maar steeds is er op aangehouden den leerling te noodzaken, zijne gedachten bij elk woord en bij
elke uitdrukking afzonderlijk te bepalen.
Natuurlijk komen ook hier vragen voor, die velen onbeantwoord zullen
laten , maar de leerling staat hier niet als bij Steltwagens overigens zeer
verdienstelijke oefeningen voor onoplosbare raadsels of voor vragen , die
slechts met behulp van allerlei wetenschappen kunnen beantwoord worden.
Op bl, 45 van 't tweede stukje staat : De slag bij Nieuwpoort, fragm. uit
S. Stijl en daarbij behooren acht bladzijden vragen en opgaven, maar alle
kunnen beantwoord en uitgewerkt worden zonder eenige dan taalkundige
kennis. Is bespreking op andere wijze noodig, dan kan dat voor de klasse
geschieden : bij Steltwagen zou men bij een dergelijk stuk vragen over den
heelen tachtigjarigen oorlog krijgen met en benevens aardrijkskunde,
staatkunde en andere zaken.
Aan de behandeling van den enkelvoudigen zin , zijn 34 bladzijden gewijd , naar de bestaande omstandigheden schikt dat nog al , en dat te
meer, dat alles eenvoudig en duidelijk uiteengezet is. Zeer doelmatig is
het gelijk hier geschiedt, eene reeks zinnen van gelijke of verwante soort
uit een zelfde vers of een zelfde prozastuk te kiezen; daardoor is nauwkeurig voortgewerkt in den geest van het eerste stukje. Vooral het hoofdstuk over de Bepalingen bl. 90 tot 98 is zeer goed geschreven , alleen
aarzel ik te gelooven, dat een welopgevoed Nederlander dertien (noodlottig getal) soorten van bijwoordelijke bepalingen moet kennen , zal hij
een nuttig staatsburger worden. Dat oorzaak , doel , reden en herkomst
altijd streng onderscheiden kunnen worden, zullen de Schr. zelf wel niet
gelooven, al staan die vier soorten van bijwoordelijke bepalingen op bl. 96
aangegeven.
Ten sterkste moet protest worden aangeteekend tegen eene nieuwigheid
op bl. 72 en volgg. waar de werkwoorden onderscheiden worden in actitieve en passieve en dus ook de zinnen in actitieve en passieve zinnen.
Waartoe dat woord actitieve hier ingevoerd wordt , ben ik benieuwd te
weten.
Maar feitelijk is deze voorstelling ook onjuist, er zijn geen actieve en
passieve werkwoorden, maar de transitieve werkwoorden hebben een actieven en een passieven vorm, oudtijds zelfs een medium, een derden vorm,
en de drie vormen heeten de geslachten der werkwoorden. Zoo is het
trans. wasschen
actief : De moeder wascht het kind.
passief : Het kind wordt gewasschen.
reflexief : De jongen wascht zich.
Men heeft nu niet met drie werkwoorden te doen , maar met een , dat
onder drie verschillende vormen voorkomt en waarbij het actieve of het
reflexieve geslacht in de plaats treedt van het medium , dat zelfs in het
gotisch nog maar zelden voorkomt,
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De derde afdeeling bevat de verklaring van honderd uitdrukkingen en
spreekwoorden.
In de voorrede verklaren de schr. dat zij lo. alleen het resultaat geven,
waartoe taalvorschers zijn gekomen en 2o. de beste werken hebben geraadpleegd.
Een en ander blijkt inderdaad uit allerlei bijzonderheden bij de bovenbedoelde verklaring vermeld , maar in 't belang der gebruikers meenen
we toch nog enkele aanmerkingen te moeten maken.
Bij 2. Daar zal geen haan naar kraaien had ongetwijfeld Petrus genoemd
moeten zijn (Matth. XXVI : 75). 1)
3. Pietje de voorste is minder gebruikelijk dan Haantje de voorste, waarbij
wellicht Petrus vereenzelvigd wordt met den haan. 1 )
8. De plaat poetsen? Dat n dunkt ons" is al verdacht genoeg. Zou de
meid , als ze onverwacht heenging , eerst nog haar dagelijkscb werk verrichten ?
23. Om zeep gaan. We hebben vroeger reeds vermeld, dat lo. de dooden
oudtijds gewasschen werden , voor men ze begroef ; 2o. dat men als laatste
geneesmiddel bij gevaarlijke ziekten den lijders Jerusalemsche zeep ingaf; een
en ander staat nader in verband met sterven dan een reis naar de Levant.
Men zei vroeger ook : » Hij is naar Palermo om houten lepeltjes!" Waarom ?
25. De morgenstond heeft goud in den mond. Niet onnoodig is de opmerking, dat Aurora is afgeleid van Aurunt — goud en os , oris = mond.
31. Iemand niet een kluitje in 't riet sturen zou eerder doen denken aan
't werk vara een jager , die een hond laat loopen naar een kluitje , dat in
't riet valt en dat de hond voor een stuk wild houdt.
36. Jaar en dag staat ongetwijfeld tot dagen waarvan dagvaart en dagvaarden in betrekking ; als de hier gegeven verklaring opgaat, is 't zeker al
zeer zonderling, dat een jaar en zes welen, eene uitdrukking in den mond
des volks bestorven (en licht mogelijk voor : een jaar en zes weken en drie
dagen) verbasteren zou tot jaar en dag , terwijl men in 't Duitsch toch
ook zegt:
Jetzt , mein' ich , hált das Thor auf Ja/ir und Tag.
(Tell III. 1.)
evenals in het Engelsch :
Desiring him to stand his friend for twelve months and a day.
(Gernutus , the Jew of Venice.)
49. Onder de roos ? ,, Oudtijds" werd er lustiger gepooid dan heden ten
dage en er was zeker toen meer kans , dan nu , dat tafelgesprekken overgebriefd werden.
61. De drie H.'s. We hebben vroeger die uitdrukking ook verklaard en
er bij vermeld , dat het vooral gebruikt werd van jongelui , die niet wilden deugen en naar de buitenbezittingen werden gezonden.
68. Politieke Tinnegieter is inderdaad ontleend aan Holbergs » Politieke
Kannegieter" bij ons ,,tinnegieter" vertaald ; de dwaze Hendrik is de hoofdpersoon in dat kluchtspel.
79. Tranen met tuiten zal moeten beteekenen ,,tranen met tuiten vol" of
„tuiten met tranen.` Zoo goed als men den riem onder 't hart stak in
plaats van 't hart onder den riem, kan men hier de substantieven verwisseld hebben.
1) L a u r 1 11 a r d, Bijbei en Volkstaal 2

bi, 51.

2)

ib. bl. 8,
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83. Niet ,ten einde het gerommel van den donder te overstemmen"
wat onmogelijk zou zijn , maar om met de gewijde klokken het hemelvuur
van de kerk te weren, werden de klokken geluid.
87'). Het heeft niet veel om de hakken heeft zeker meer met kostbare
vrouwenkleeding te maken dan met bijen. Men zegt immers met gelijke
beteekenis Het heeft niet veel om 't lijf z). Op 't Oudh. Mus. te Zwolle
vertoonde men mij indertijd een Friesche vrouwenschoen met een hiel,
waarin eene ronde uitholling om geld te bewaren. » Niet veel om de
hakken" hoort in Groningen en Friesland thuis, misschien ligt er in die
twee feiten eene vingerwijzing.
89. Iemand een steek onder mater geven. Ik zet hier ook weer (?), de
juistheid der redeneering ontsnapt mij.
Bij 91. Helder als de brand (of als een brand) had naar fr. brandir eng.
brandish en eng. brand kunnen verwezen worden , maar in allen gevalle
had men H i 1 d e b r a n d helder zwaard moeten noemen.
94. Den eersten steen op iemand werpen wordt Joh. VIII : 7 niet figuurlijk
gebruikt. In Joh. VIII : 5 deelen de Phariseën en Schriftgeleerden mede,
dat Mozes bevolen heeft, zulk een vrouw te steengen.
In de hoop , dat Jezus eene uitspraak zal doen in strijd met de wet van
Mozes," vroegen zij : „Wat zegt gij?'' En Jezus zegt daarop ontwijkend:
„Die van U lieden zonder zonde is, werpe eerst den steen op haar!" Daarbij
was als 't ware gezegd : „Ik meen, dat gij zulks wel kunt doen, maar stel
,daarbij tot voorwaarde, dat hij, die zonder zonde is, den eersten steen
,werpe." Dewijl die zondelooze ontbrak, moest dus de steeniging vervallen.
Het zij verre van ons, den schrijver deze afwijkingen kwalijk te nemen;
er is al zooveel over spreekwoorden geschreven en zoo vaak op de minst
doordachte wijze, dat 't geen wonder is, als soms uit min betrouwbare
bron wordt geput.
Van hetzelfde beginsel uitgaande als deze heeren zond de heer B o s m a n
een klein boekje de wereld in 3 ). Het bevat een paar dozijn van de minst
verstaanbare fragmenten of beter nog, fragmenten, die het meest aanleiding geven tot aanteekeningen of verklaringen zooals die op vele verge-

ljkende examens het meest gewild zijn.
Aan ieder fragment zijn eenige opgaven ter bewerking toegevoegd, in
den smaak van die op de verg. ex. maar zich niet altijd aansluitende bij
het voorafgaande fragment.
Heel veel moeite hebben die opgaven niet gekost , veelal is 't
Geef den inhoud in goed (,of sierlijk") proza weer!
Verklaar nader (?) den .. , . regel.
Omschrijf eenigszins breed (?) den .... regel.
Taalk. ontleding van de cursief gedrukte woorden.
Afwisseling geven een enkele maal vragen als:
Wat is volksetymologie?
Wat is eene woordspeling?
Wat is een klinkdicht?
') Lanaüs voor Danails (bl. 124) en De staf voor den staf (bl. 125) zijn aatuurl}jk
zetfouten.
2) Vgl. Laurillard , Stekelkruid $LIP
s Ais een vrouw heel veel om 't ljjf heeft,
Heeft ze niet heel veel om 't lijf."
Paal en Stijl. Oefeningen ten dienste van hen , die zich voor het Hoofdonder.
wijzers-examen of voor een vergelijkend examen voorbereiden, door T h. J. B o s m a n,
Deventer , W. Hulscher G.Jzn.
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We gelooven , dat het zeer nuttig kan zijn , deze fragmenten te bewerken , desverkiezende naar de hier bijgevoegde opgaven , maar we
moeten met nadruk wijzen op de nevelachtige taal , waarin deze opgaven
evenals die op vele verg. ex. vervat zijn.
Wat beteekent : „Taalk. ontleding van de cursief gedrukte woorden ?"
De Ze opg. wijst als zoodanig aan de woorden geen , 't en waar , drie
woorden waarvan de ontleding (?) wat meer studie zou kosten dan de
meeste leeraren en onderwijzers hebben volbracht. De bedoeling is zeker:
»Welk rededeel is 't woord geen in regel 1 en 2 , 't in regel 3 en waar
in regel 8 ?"
Van hem, die examen afneemt in Nederlandsche taal, mag toch wel
geeischt worden , dat hij zijne vragen duidelijk formuleert.
Elders vind ik:
Maak eens goed duidelijk.
Geef dit gedicht in goed proza weer.
Omschrijf eenigszins breed defl .... regel.
In sierlijk proza weergeven.
Verklaar nader de cursief gedrukte beeldspraak.
Omschrijf duidelijk de 4 laatste regels.
Maak eens goed duidelijk -- door eene breede
omschrijving — den zin dezer gedachte:
Verklaar — wat breeder — den ben regel.
enz enz.
Onwillekeurig vraagt men zich af , of hij die deze vragen stelde , zich
inderdaad rekenscbap vraagt, van wat hij schrijft, inderdaad de kracht der
woorden verstaat.
Zou de cand. anders moeten veronderstellen , dat in slecht proza ook
voldoende was , dat hij ook met eene onduidelijke omschrijving volstaan
kon ? Hoe weet hij 't .verschil tusschen iets duidelijk maken en iets goed
duidelijk maken ? Wat verschil is er tusschen eene eenigszins breede beschrijving , eene wat breedere beschrijving en eene breede beschrijving ? Is
er ook een dikke en een dunne beschrijving ? Wat is 't verschil tusschen
eene breede en eene lange beschrijving?
Een ander bezwaar , dat eveneens voor de vergelijkende examens geldt,
betreft de woordverklaringen.
Hier vraagt men bijv.
.Maak eene woordverklaring van:
tredmolen , nopen , wrijfpaal , veiligheidsklep , verheergewaden , waterloot , gewaar worden.
Geeft de uitwerking van deze opgaaf eenig bericht aangaande de taalkundige kennis van den candidaat ? Het toeval zal hem gunstig moeten
geweest • zijn , als hij ooit eene beschrijving van een tredmolen gehoord of
gezien heeft. In werkelijkheid of in prent komt dit marteltuig zelfs in het
vrome Engeland , waar het thuis behoort , weinigen onder de oogen , hier te lande natuurlijk nog minder. De beoefenaar der geschiedenis moet
't woord ,verheergewaden kennen , maar als hij de taalkundige verklaring
niet kan kan geven , bewijst dit toch nog niet tegen zijne taalkennis. 1)e
verklaring der woorden nopen en gewaar (worden) vordert meer studie
dan men bij candidaten als hier bedoeld worden, mag veronderstellen.
Door dergelijke opgaven werkt men de oppervlakkigheid in de hand.
Nog erger is het op bl. 25, waar we lezen:
Maak eens duidelijk -- door omschrijving en door toelichting — de beteekenis van :
M
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. Het klassieke is niets anders dan het schoone, ontdaan van den glans
der mode."
Die opgaaf wordt neergeschreven „ten dienste van hen, die zich voor
het hoofdonderwijzers-examen of voor een vergelijkend examen voorbereiden."
Maar ik betwijfel of onze hoogleeraren in aesthetica en kunstgeschiedenis
zoo zonder aarzelen in een heelen dag over dit onderwerp eene brochure
zouden durven schrijven ! Ze zouden ongetwijfeld spoedig heel wat tegenwerpingen te beantwoorden hebben.
In hoeverre de zinsnede waarheid bevat of niet , zullen de meeste candidaten niet kunnen beoordeelen , dewijl het klassieke den meesten onbekend is (letteren , bouw- en beeldhouwkunst, muziek enz.). Dat het woord
klassiek minstens drie beteekenissen heeft, maakt de zaak niet eenvoudiger
en dat bijv. Shakspeare voor een Engelschman wèl klassiek is , maar in
de wereldliteratuur niet tot de klassieken behoort , zal den meesten candidaten een raadsel zijn. Bij Vondel hebben de meesten het woord klassiek leeren gebruiken , maar denkelijk niet altijd met overtuiging.
Dat alles moest den candidaat in 't benauwde oogenblik van 't examen
helder voor den geest staan , wanneer hij op bevredigende wijze het bedoelde opstel zou maken, Want waarom zou men zich bij opgaven voor
een vergelijkend examen niet mogen beroepen op voorbeelden door een
„Leeraar aan eene Rijkskweekschool" gegeven.
De levende taal en het levende woord inderdaad , we gaan vooruit op den
goeden weg , maar dan ook geen kunstjes meer , geen zijsprongen of aardigheden , geen vragen , waarbij men niet kan nagaan , welke studie kan
geschikt maken voor juiste en volledige beantwoording.

Ten slotte nog een enkel woord over H. Th. G u d d e s vijfde stukje'),
eene verzameling vragen ter beantwoording , woorden om te verbuigen of
te vervoegen , zinnen om te ontleden , oefeningen in het spellen , woorden
en zinnen om aan te vullen enz. enz. , het geheel afgewisseld door taalregels, definities enz. enz. Wie met die methode is ingenomen , vindt
hier, wat hij zoekt.
We lezen hier ook al : maak flinke zinnen , schrijf gepaste zinnen enz.
De opgaven zijn zeer eenvoudig en de . schr. stelt inderdaad geen overdreven eischenvoor de hoogste klassen der lagere school", waarvoor hij
het boekje bestemt.
Als er iets aan te merken is , dan zou het zijn , dat er te veel definities
in staan.

1 ) De jonge Taalvriend. Taal- en dicteer-oefeningen , door H. T h. 0 u d cl e, hoofd
der Openbare School te Enschot. V. Vervolg op de s Allereerste Taal- en Spelregels
I--- III." ('s•Hertogenbosch — Zwolle , W. van Gulick).
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hunne bestemming misloopen.
„Wat zijn woorden anders dan ellendige werktuigjes , die men
noodig heeft , om zijne zaakjes mee te deelen ?" vraagt Geel , en
blijkbaar verwacht hij een bevestigend of liever geen antwoord.
Nu , wij willen hem gelijk geven : woorden zijn werktuigjes , maar
of ze ellendig zijn , blijft de vraag. Zooveel is zeker , dat Geel het
zoo ernstig niet gemeend heeft ; maar even zeker is het , dat velen
op eene ellendige wijze van die werktuigjes gebruik maken.
Ieder spreekt zijne moedertaal en meent haar te verstaan , maar
dan moet ook ieder kunnen duidelijk maken , wat hij denkt , gevoelt
of wil , niet minder dan hij begrijpen moet , wat in zijne eigen taal
gesproken of geschreven wordt. Ziet men echter eens in zijne omgeving rond , dan zal men spoedig bemerken , hoeveel er gelezen ,
maar niet begrepen , gehoord , maar niet verstaan wordt ; en dat
niet alleen door ongeletterden of niet studeerenden , maar ook door
hen , van wie men verwachten mocht , dat zij door hunne studie
zouden gedwongen zijn , veel en goed te lezen en -- te denken.
Zij hebben echter niets dan woorden in hun geheugen opgenomen,
misvormde beelden bevinden zich in bonte wanorde met nevelen omhuld
in hunne ziel en daardoor maken zij de woorden van Geel tot
letterlijke waarheid.
't Is evenwel niet het ergste , dat zij vele woorden niet goed verstaan , maar wel , dat zij het meenen te doen.
Voor hen is de eenige weg ter genezing , dat zij erkennen ziek
te zijn en zich vervolgens aan een goed geneesheer toevertrouwen.
Dit laatste is niet gemakkelijk en 't moet erkend worden , dat vele
jonge onderwijzers gebrek aan goede leiding hebben en daardoor
hunne bestemming misloopen.
Is dat niet jammer P Zouden op die wijze niet vele krachten voor
de goede zaak , voor de ontwikkeling des volks verloren gaan ?
Zeker; want ook in jonge onderwijzers evenals in kinderen bedriegt
men zich maar al te vaak , en dikwijls wordt de zieke opgegeven,
voordat er ééne poging tot zijne genezing is aangewend.
Op vele plaatsen van ons land zijn cursen ter opleiding tot
hoofdonderwijzer en toch gaan er allerwege klachten op over den
schralen oogst , door de examen. commissiën telkens binnengehaald.
Door den een wordt dit geweten aan de veelheid van vakken , door
anderen aan veeleischendheid der examinatoren , door derden aan de
inrichting der examens.
Welnu , het snoeimes is in het programma gezet , over onbillijkheid der commissiën kan niet geklaagd worden en de regeling
der examens is gewijzigd. Zal het nu beter worden ? Misschien
Noord en Zuid , 10e Jaargang.
23
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wel , doch de klachten zullen niet geheel ophouden , tenzij men
toelate uit medelijden.
Zoover mag het echter. niet komen. Door de onderwijzers moet in
vele gevallen een andere weg bij hunne studie ingeslagen worden,
zoodat het resultaat daarvan niet bovenal kennis , maar ontwikkeling zij.
Een voorbeeld ter toelichting. Een jong onderwijzer heeft de eerste
acte verkregen en aangespoord door zijn succes , gaat hij vol lust
studeeren voor de hoofdacte.
Eenige boeken worden aangeschaft en wanneer die zijn doorgewerkt , zal hij het eens wagen , aan het examen voor hoofdonderwijzer deel te nemen. Ten laatste meent hij voldoende voorbereid te
zin , en waarlijk aan ijver heeft het hem niet ontbroken.; doch
hij komt bedrogen uit , niet eens , maar meermalen , en dat in de
overtuiging genoeg te weten.
WETEN ! .... Had hij den zin van dat woord maar beter gekend;
doch 't is hem in zeker opzicht als 't eendje gegaan , dat uit het ei
kwam en niet kon nalaten uit te roepen : „Wat is de wereld toch
groot, en alles is groen !"
Het kringetje , waarin zijne gedachten zich bewogen was o , zoo
klein; hij was niet ontwikkeld. — En dit is veler fout.
Juist hij , die beweert Terwey of De Groot van buiten te kennen,
heeft reden tot vreezen , want ook in dit opzicht is het niet de
letter , maar de geest , die levend maakt.
Daarom is het noodig , dat er minstens evenveel tijd besteed worde
aan het verwerken als aan het opnemen van wetenschap ; want

repetitio est mater studiorum.
Veel moet over het geleerde gedacht en gesproken worden , zal
het tot helderheid komen in en eigendom worden van den geest.
Denken en spreken is de ware taalbeoefening ; al denkend ziet
men zich een licht opgaan over vele zaken; al sprekend ontwaakt
enen vaak uit een' langen winterslaap.
Taal is immers niet alleen het middel , om zijne gedachten mee
te deelen, maar ook om te denken en dit laatste is in den waren
zin onmogelijk, wanneer men zijne taal niet meester is. Bilderdïjk
zegt te recht:
„Bataven kent uw spraak en heel haar overvloed,
„Zijt meesters van de taal , zoo zijt gij 't van 't gemoed.
De studie van de taal als wetenschap wil ik . buiten bespreking
laten ; doch de levende taal en wat tot hare beoefening behoort in
de belangstelling van alle jonge onderwijzers aanbevelen. Moge dit
opstel vele leeraren en oudere onderwijzers winnen voor den strijd
tegen kennis zonder ontwikkeling.

j)e beoefening der levende taal kan op drie manieren plaats heb=
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ben, n.l. door het opnemen, verwerken en weergeven van gedachten;
het eerste kan bestaan in hooren en lezen , het laatste in spreken
en schrijven.
Het voornaamste middel , om tot taalkundige ontwikkeling te ge.
raken, is veel hooren , maar ook veel spreken ; en missen niet vele
jonge onderwijzers de gelegenheid , om over allerlei zaken met meer
ontwikkelden van gedachten te wisselen ? Hunne omgeving leent er
zich niet altijd toe en zij zelve gevoelen dikwijls niet , wat hun
ontbreekt.
Daarom doe ik een beroep op de liefde voor het onderwijs en de belangstelling in onze jonge onderwijskrachten van hen, die in de school,
door het leven en hunne studie rijke ervaringen . hebben opgedaan.
Wij allen staan op de schouders van 't voorgeslacht ; welnu laat ons
onze schouders ten steun geven aan hen , die na ons komen niet
alleen , maar vooral aan onze jongere ambtgenooten , die behoefte
hebben , niet het meest aan een' cursus ter opleiding , maar vooral
aan gelegenheid , om over allerlei zaken het gevoelen en de inzich.
ten te vernemen van meer ontwikkelden.
Dan zullen zij van onze ervaringen vruchten plukken en veel zal
voor hen in een helder licht treden. Ze zullen zich verrijkt gevoelen
met begrippen en ook noodwendig met woorden , zoodat de ellendige
werktuigjes , waarvan Geel spreekt , waarlijk levenswerktuigen beginnen te vworden.
Mannen der wetenschap , hoofden van scholen en ontwikkelde onderwijzers ! Veel kunt gij bijdragen tot het vormen van een geslacht
van onderwijzers , dat in waarheid op uwe schouders staat , leven
van uw leven in zich draagt en uw licht doet schijnen , wellicht nog
lang nadat gij tot de vaderen zult zijn vergaderd.
Maar de liefde kan niet van ééne zijde komen. Beginnende onder.
wijzers moeten aan andere hun vertrouwen schenken en bekennen,
dat hun nog veel , zeer veel ontbreekt ; zij mogen zich niet met
zekere schuwheid terugtrekken uit beschaafde kringen , die voor hen
open staan en zich vooral niet schamen in den aanvang meer te
luisteren dan te spreken. Langzamerhand moeten zij zich er aan
gewennen , hunne aandacht aan allerlei zaken te schenken en hunne
gedachten zich in ruimer kring te doen bewegen. Dan , maar ook
dan alleen zullen ze hunne moedertaal beter leeren verstaan , woorden , die holle klanken voor hen waren , beter begrijpen en anders
beginnen te spreken , omdat ook hunne persoonlijkheid eene her.
schepping zal ondergaan hebben.
. Spreek , en ik zal u zeggen , wie gij zijt ;" er zou nog bijgevoegd
kunnen worden : en gij zult ook zelf bemerken , wie gij zijt;" want
het lijdt geen twijfel , of eerst dan , wanneer wij onze gedachten aan
anderen willen mededeelen , blijkt ons , of die gedachten helder zijn.
Hoort men niet vaak beweren : „Ik weet het wel , maar kan het
-
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niet duidelijk maken ;" nn is dit niet een bewijs , dat 't hem , die zo(>
spreekt aan woorden en taalvormen ontbreekt , om zijne gedachten
aan anderen kenbaar te maken en dat daardoor die gedachten zelf
niet duidelijk en onderscheiden in den geest bestaan?
Uit het bovenstaande kan dus deze gevolgtrekking gemaakt worden : wanneer de taal beter wordt verstaan en de onderwijzers meer
meesterschap er over verkrijgen , dan zal hun vermogen , om over
het gelezene of gehoorde na te denken stellig toenemen. En dat
gelezene omvat al hunne studie , zoowel geschiedenis als taalkunde,
zoowel aardrijkskunde als kennis der natuur.
De geheele studie zal er bij winnen , als hun taalgevoel meer
ontwikkeld wordt , en de woorden meer zin voor hen krijgen.
Gaat het ons niet dikwijls als den kinderen , die als zij van een
berg hooren spreken , enkel aan iets hoogs denken?
Zoo ook missen wij in onze begrippen dikwijls bestanddeelen ,
welke door veel gedachtenwisseling kunnen aangevuld worden. Dan
wordt ons inzicht in de taal dieper en onze kennis daarvan
grooter.
De geest neemt vooral vele beelden op door onmiddellijke waarneming en ook deze kan veel bijdragen tot verrijking van onzen taalschat.
Wij zien bij v. iets , waarvan wij den naam niet kennen of nemen
iets waar , dat ons onbegrijpelijk voorkomt. Nu gaan we vragen en

onderzoeken tot onze weetlust bevredigd en ons oordeel gescherpt is.
Met de schat onzer voorstellingen en begrippen neemt dus ook onze
behoefte toe aan meer woorden of taalvormen.
Een zeer voornaam middel tot het vermeerderen onzer kennis ,
het vergrooten van onzen beeldenschat en tot het verkrijgen van meer
vaardigheid in het verstaan onzer moedertaal is het lezen. Dit vooral
moet de onderwijzer veel doen en hij doet het ook doorgaans. Doch,
wat hij leest , zijn voor 't meerendeel studieboeken , welke zijne gedachten in een' bepaalden kring rondvoeren, en zoo zij ontwikkeling
aanbrengen , het toch dikwijls maar in ééne richting doen.
Neemt hij echter de voortbrengselen onzer letterkundigen ter hand,
dan wordt zijn gedachtenkring niet alleen grooter , maar er komen
onderwerpen onder zijne aandacht , welke Zijne studieboeken niet
aanroeren.
Er moet dus veel gelezen worden en dat is ook in dit tijdschrift
meermalen aangetoond , o. a. door den heer Stellwagen , die de
wijze , waarop men zich zelf beproeven moet na het genieten van
een goed boek , z66 uitmuntend heeft aangewezen , dat verwijzing
naar zijn artikel hier voldoende is, En toch = er wordt te weinig
gelezen door hen, die zich voor het hoofdonderwijzersexamen voorbereiden.
't Is waar , het programma eischt slechts eenige bekendheid met
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onze letterkunde en daarom moet er natuurlijk iets aan gedaan
worden ; maar doorgaans is de examinator zoo heusch te vragen,
wat de examinandus gelezen heeft , en het genoemde stuk dan te
bespreken. Dit heeft ten gevolge, dat men dikwijls volstaan kan
met een minimum van letterkunde , en dat daaraan bij de studie
niet meer tijd gegeven wordt , dan - hoog noodzakelijk is.
Dien tijd kan ik beter besteden ," wordt door menigeen gedacht,
en toch — hoeveel heeft ieder in 't bijzonder dikwijls aan de literatuur te danken.
Boeken ! Hoe vaak hebt ge ons de grenzen van ons studeervertrek doen vergeten en onze gedachten gevoerd naar oost en west,
naar oorspronkelijke wouden en onmetelijke plassen, naar de hoogte
der hemelen en naar 't ingewand der aarde ; maar bovenal, hoezeer hebt ge ons het hart doen kloppen, wanneer 't ons door u
vergund werd , een' blik te slaan in 't menschelijk hart met zijne
verborgen schuilhoeken , woedende hartstochten en geheime roerselen. Hoe menigmaal zijn we onder het lezen aan ons zelve ontdekt en hebben we ons gespiegeld aan groote karakters of aan
teedere zielen ; dan streek een liefelijke adem over ons koud hart

en 't werd verwarmd , een stroom voer er door en 't werd van
smetstoffen gereinigd.
Waarlijk, wie geene groote verplichting aan de literatuur heeft,
moet erkennen tot heden slechts ten halve geleefd te hebben.
Degelijke lectuur is dus van onberekenbaar nut. Onder het lezen
gevoelen wij sympathie of antipathie , keuren goed of af, stellen
belang in de lotgevallen van de ons voorgestelde personen , en met
hen gevoelen wij mee, vreezen mee, juichen mee.
Wie al lezend geheel onpartijdig kan blijven is of gevoel- of
karakterloos. Maar geven wij ons wel altijd rekenschap van het
gevoel , dat zich van ons meester maakt, van het oordeel, dat wij
vellen P
Zoo ja , dan zijn we toegenomen in zelfkennis niet alleen , maar
hebben woorden en taalvormen in ons opgenomen , waardoor wij
in staat zijli, ons gevoel aan anderen kenbaar te maken.
Er is meer. Ieder zal erkennen , dat eene taal zonder beeldspraak op een tuin zonder bloemen gelijkt , en hoe kan men den
beeldenschat eener taal beter beschouwen en in zich opnemen dan
door het beste te lezen , dat in die taal geschreven is ? Versieren
is geen gemakkelijk werk ; zoo ergens , dan schaadt daarbij overvloed of slechte keuze , en dus is het noodig in 't algemeen zoowel
als ten opzichte van de taal , dat hij die van versieringen gebruik
wenscht te maken , het met smaak leere doen ; en deze laatste kan
alleen gekuischt worden door het beschouwen en bestudeeren van
goede voorbeelden.
Het is dus zeer aan te bevelen bij het lezen zoowel op vorm als
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inhoud te letten en aanteekening te houden van datgene , wat ons
door kracht van uitdrukking, fijnheid van gedachte of schoonheid
van vergelijking treft , alsmede van die woorden , waaromtrent ons
't een of ander nog niet recht duidelijk is. Op die woorden sla
men een goed woordenboek na en geeft dit geene voldoende opheldering , dan bespreke men het gelezene met een' meerontwikkelde.

Dat is de weg , om toe te nemen in wetenschap niet alleen , maar
ook in volmaking van geestelijke vorming.
Voor onderwijzers en opvoeders is het dus noodig , zich te voeden met - geestelijke sp ze , maar niet uitsluitend met wetenschap;
want ook het gemoed moet zijn deel hebben en kan dat ruimschoots
erlangen door zich te laven aan de zuivere bronnen der Nederlandsche poëzie. Men bedenke hoeveel heerljjks er in dat opzicht
te genieten valt.
Niet ten onrechte is eens gezegd , dat het genieten van poëzie
gelijkstaat met het verkeeren met de edelste menschen in hunne.
verhevenste oogenblikken.
Behoeft het na het bovenstaande nog betoog , dat men letterkunde
bestudeeren moet , niet voor een examen , maar vooral tot eigen
vorming?
Niet minder noodig dan het opnemen van kennis is het verwerken er van. Wanneer toch kunnen we beweren door stoffelijke

spij ze werkelijk gevoed te zijn ? Natuurlijk dan alleen , wanneer
de voedende bestanddeelen in onze weefsels zijn opgenomen. Zoo
ook gaat het met hetgeen wij hooren , lezen of waarnemen. Wat
opgenomen wordt , moet niet in denzelfden vorm in den geest bewaard worden ; neen, het moet met andere beelden, die reeds in
den geest aanwezig zijn , verbonden en vergeleken worden , opdat
niet alleen het voorstellingsvermogen , maar ook het oordeel worde
ontwikkeld.
Niet om zonder voorbehoud als waarheid aan te nemen , moeten
wij lezen, maar om te schiften , wat wel en wat niet met ons oordeel strookt. Niets echter moeten we verwerpen , zonder dat de
gronden , waarop ons oordeel steunt , zeer vast zijn , maar daarentegen moet ook niets zonder voldoende argumenten als waarheid
aangenomen worden. Die gronden en argumenten moeten uit ons
zelve voortkomen en wordt het opgenomene daarmede verbonden,
dan zal het ons onvervreemdbaar eigendom zijn en een deel van
ons wezen uitmaken.
Het gevolg daarvan zal zijn , dat wij later dikwijls niet zullen
weten, waar wij het een of ander gehoord of gelezen hebben, doch
daardoor juist leveren wij tevens het bewijs niet geesteloos na te
praten , wat anderen gezegd hebben. Onze geest moet dus steeds
werkzaam zijn en zal dit te gemakkelijker kunnen, naarmate hij
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meer ontwikkeld is en meer meester zij van den schat , welken de
levende taal aanbiedt.
Duidelijk blijkt ' het dus hier, hoe taalkundige ontwikkeling alle
studie ten goede komt , en toch wordt zij nog te veel gemist. Leest
men bijv. de verslagen der examencommissiën , dan verneemt men
dikwijls de klacht, dat het den examinandus in vele gevallen onmogelijk was , met zelfgevoeden voorbeelden toe te lichten , wat hij
uit een of ander leerboek mededeelde.
Wanneer de onderwijzer dat niet kan , hoe zal hij dan ontwikkelend onderwijs kunnen geven. Daarom moet het geleerde meer
verwerkt worden, zoodat wetenschap met ontwikkeling samengaat.
Het mededeelen van onze gedachten , de wijze waarop , de vorm,
waarin het plaats vindt, is de proef op hetgeen wij meenen te
weten of te zijn.
Ieder spreekt , en dus heeft het den schijn , dat spreken geen
kunst is , en toch is het dit wel.
De Genestet zegt:
„Als u het hart tot spreken dringt,
Zoo spreek!
Maar , wat gij spreekt , of preekt , of zingt,
Hou steek."
Wie nu het laatste niet kan , doet wel , niet meer te spreken dan
noodig is , en te beginnen met datgene , waarmede Tollens wilde
eindigen : met zich tot luisteren neer te zetten.
Dit moet vaststaan : wie . niets degelijks te zeggen heeft , doet
beter te zwijgen ; want een onbeholpen spreker maakt zich belachelijk , waar hij zich op den voorgrond dringt. 't Maakt natuurlijk een groot verschil , waar men spreekt ; doch waagt men zich
in 't openbaar, dan moet men meester van zich zelven zijn.
Of is 't niet noodig, om zijne gedachten mondeling goed uit te
drukken, meester van stof en vorm te zijn ? Als men iets schrijft,
kan men zijn eigen werk nog eens nazien, wijzigingen aanbrengen , zooveel men wil , woorden schrappen en door andere vervangen en de zinnen afronden ; doch wat gesproken is , blijft gesproken.
Daarom is deze raad niet te versmaden:
„Zie toe , van wien gij spreekt en hoe,
En waar en in wat zin,
Is eens het woord ter lippen uit ,
Het raakt er nooit weer in."
Vooral voor den onderwijzer is het van gewicht , zijne gedachten
mondeling goed te kunnen uitdrukken ; want dagelijks moet hij
zijn' leerlingen ten voorbeeld zijn, zoowel wat beschaafden toon als
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woordenkeus betreft. Hem vooral mag het niet onverschillig zijn,
in welken vorm hij zijne gedachten kleedt , want zijne manier van
spreken zal gunstig of ongunstig op de leerlingen terugwerken.
Hij moet dus meester van de taal zijn.
Immers zal alleen datgene , wat helder en onderscheiden in zijn'
geest aanwezig is , klaar en duidelijk aan anderen kunnen medegedeeld of al vragend ontlokt kunnen worden , zonder sprongen of
gapingen ,; maar dan moet hij trachten , zich zelven te volmaken
en aan eigen ontwikkeling arbeiden , niet , minder dan aan die zijner
leerlingen. De eerste indruk , dien hij op hen maakt, hangt doorgaans van de eerste woorden af , welke hij tot hen spreekt. Soms
wekt zijn persoonlijk voorkomen verwachtingen in gunstigen of
ongunstiger zin op , welke geheel gelogenstraft worden , nadat hij
gesproken heeft. Niet het lichaam , de geest heerscht, en deze
weerspiegelt zich zóó helder in de taal , dat daaraan onze geheel®
persoonlijkheid kenbaar is.
Indien een spreker door zijne taal waarlijk invloed wenscht uit
te oefenen , is het niet alleen voldoende , dat hij taalkundig juist
spreekt , m. a. w. dat de zinnen wel gevormd en de woorden goed
gekozen zijn : want in dit geval .zou hij slechts ten halve welsprekend zijn en hangt het van de welwillendheid der hoorders af, of
zij hem hunne aandacht zullen schenken.
Moge men nu van volwassenen , die vrijwillig opkomen om te
hooren , al verwachten kunnen , dat ze zich daartoe een weinig inspanning zullen willen getroosten , met kinderen gaat dit anders.
Die moeten tot luisteren gedwongen worden , niet door straffen
maar door het levende woord van den onderwijzer. Weet deze
zijne leerlingen dus niet te boeien , dan zal hij met den besten wil
steeds teleurgesteld. worden en wellicht de fout zoeken , niet bij
zich zelf maar bij zijne kweekelingen. Daarom zij het den jongen
onderwijzers krachtig aanbevolen, ook ten opzichte van de school de
beoefening der levende taal niet te verwaarloozen.
Gelijk een schoon muziekstuk door eene smakelooze voordracht
allen invloed mist , baten de schoonste woorden niet , wanneer er
geen gevoel of bezieling uit spreekt , en hoe zou dat het geval
kunnen zijn , wanneer de toon de kleine toehoorders niet beheerscht,
en eene schoone .stembuiging geene bekoorlijkheid aan de voordracht
schenkt ? De gloed der ziel moet in de woorden weerspiegelen,
zoowel als uit de oogen stralen , en zelfs met zijne gelaatsspieren
en door zijne gebaren , hoe sober deze ook zijn , moet de onderwijzer invloed uitoefenen en welsprekend zijn. Daarenboven vermijde hij provincialismen en, misschien wel teekenachtige , maar
minder welluidende volksuitdrukkingen , vervalle niet in noodelooze
herhalingen en spreke niet te luid en zonder gezwollenheid. Zelfs
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bij berispingen zij hij vurig met waardigheid , krachtig met kalmte.
Er is echter nog meer noodig , om goed te kunnen spreken. Daartoe
moet men streng logisch kunnen denken, zijn onderwerp goed overzien , met gemak kunnen samenvoegen , wat daarbij behoort , vlug
oordeelen , juiste gevolgtrekkingen maken , vaardig zijn in het kiezen
van voorbeelden en in het vinden van vergelijkingen.
Leopold zegt in zijne „Opvoeding voor huis en school ," dat sedert
het voorlezen in de school mode geworden is , de goede vertellers
er schaarsch geworden zijn. 't Is dan ook gemakkelijker met eens
anders woorden te spreken dan met zelfgekozene ; doch het valt zeer
te betwijfelen of het even goed is. Men moet immers zijne woorden
kiezen overeenkomstig de bevatting zijner hoorders , en valt nu de
in het boek behandelde stof al binnen het bereik der leerlingen,
dan bewijst dit nog niets voor den vorm , waarin zij wordt medegedeeld.
Goed spreken is dus wel degelijk eene kunst, maar eene , die door
oefening kan verkregen worden , al is men ook geen z. g. geboren
redenaar.
Komt de kunst , om zich mondeling goed uit te drukken, den
onderwijzer vooral in de school te stade , de schriftelijke uitdrukking is hem van onberekenbaar nut voor zijne studie en bij acteof vergelijkende examens.
Al ware het alleen , om in zijn' werkkring vooruit te komen , is
't voor den onderwijzer zaak , zich zeer gezet in het maken van
goede opstellen te oefenen , want dat bevordert niet alleen de vaardigheid in het juist uitdrukken der gedachten , maar vooral het
denken zelf. Wie van het stellen veel werk maakt , moet over vele
onderwerpen nadenken , goed waarnemen , zijne overtuiging in ieder
opzicht vestigen en kan alzoo tot kennis van zich zelven geraken.
Bemerkt hij , dat hij zijn onderwerp nog niet machtig is , dan bestudeert hij 't eerst , of bespreekt het eens met een ander , want 't is
noodig , dat hij helder vete , wat hij verklaren of betoogen wil.
Laat men echter het maken van opstellen aan anderen over in
de overtuiging , dat men ter gelegener tijd wel zal kunnen neerschrijven , wat men weet , dan mist men de gelegenheid , zijne
zwakheid op vele punten zelf in te zien en staat later verbaasd,
moeite te -hebben met de eenvoudigste onderwerpen. Daarom kan
het jonge onderwijzers niet genoeg op het hart gedrukt worden,
veel , zeer veel oefening te nemen in het stellen ; want buiten de
gelegenheid , om hunne taal te volmaken , biedt het aanleiding te
over aan tot het verwerken van het geleerde. Een goed steller
moet een goed denker zijn. Daarom zegt Leopold in zijn boven
aangehaald werkje niet ten onrechte , dat een onderwijzer geen dag
zonder oefening in; het stellen moest laten voorbijgaan.
Menigeen zal denken , dat het niet aangaat , elken dag een opstel
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te maken , doch het is niet noodig telkens veel stof te verwerken ,
en bovendien levert na een' avond van studie het maken van een
resumé van 't behandelde veel voordeel op.
Op het bovenstaande is wellicht reeds meermalen en krachtiger de
aandacht van leeraren en onderwijzers gevestigd; doch mij dunkt,
dat hetgeen ieder bij de acte-examens kan waarnemen , het vermoeden
wettigt , dat de waarde van taalkundige ontwikkeling nog niet ge.
noeg erkend wordt. Wat toch helpt alle grammatikale kennis,
wanneer zij geene toepassing vindt in de levende taal.
En deze is het juist , die te weinig beoefend wordt. Daarom
moeten jonge onderwijzers meer en meer erkennen , dat niets zoozeer
in staat is , alle overige studie te steunen en vruchtbaar te ' maken
als de beoefening der moedertaal , en dat alle taalkundige handboeken daartoe niet voldoende zijn , wanneer het daaruit geleerde
niet getoetst wordt aan onze beste letterkundige . producten ; want
moge kennis macht zijn , ontwikkeling is macht en rijkdom te zamen.

w. MEERWALDT.

(Noord en Zuid, 9, 29-34.)

Eene drukfout in Boxhorn , 1, 112 , deed de vraag naar het
mogelijke onderscheid tusschen mede ' en krap ontstaan , met een
antwoord van ruim zes bladzijden.
De Tegenwoordige Staat van Zeeland, 1751, 1, 383---388 , bevat
eene beschrijving der Mee•reederj , waaraan we de volgende regelen
ontleenen :
„De byzondere Soorten van de gereede Mee , zyn drie , de
Krap , welke is die van de Harte- spil alleen gemaakt wordt; de
Gemeene , die bereid wordt van het Vleesch , 't geen om de Hartespil is. De Krap en Gemeene te saamen gestampt en gevaat,
wordt Onberoo f de genaamd , en wanneer twee derde Krap en een
derde Gemeene door malkander gereed worden, hiet men 't twee
en een. De derde Soort is de Mul , die van do buitenschors of
vellen gereed wordt. Het Stoofvaagsel , dat op den Grond by
malkander gevaagd wordt , gaat niet verlooren , maar wordt of
onder de Meel gedaan of op zig zelve verkogt. Het Moolvaagsel
wordt ook in een vat gedaan , dat men doorgaans den Beer noemt."
Wij kennen hierdoor drie soorten:
a. de krap,
b. de gemeene ,
c. de mul ;
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maar na -}- nb maakt de ongeroofde , en uit 2na + nb verkrjjgt
men twee en een. De laatste bewerking echter, het ziften heeft in
drie bijzondere kuipen plaats , naar gelang de Korte of Mulle, de
Onberoofde of Gemeene, of de Fyne Krap deze zifting ondergaat.
De verzamelnaam in het spraakgebruik voor de plant te velde is
eenvoudig mee ; de jonge wortel heet kiem , de volgroeide krap,
terwijl de stofnaam van de onbereide en bereide plant weer mee
luidt. De vereeniging dezer beide woorden tot een compositum doet
ons denken aan spinne en kobbe , dat zoowel koppespinne als spinne
koppe gaf, maar in Maerlants Naturen Bloeme , 2 , 77 , reeds kortweg spinne is. De Voornsche Keur van 1494 heeft cjrapmee , ter
vollediger benaming der beste soort.
De mededeeling van den Zierikzeeschen Griffier Van der Schatte,
die dit gedeelte van den Tegenwoordigen Staat van Zeeland beschreef, bracht ons op het gebied der technologie en hare kunstbenamingen , om ons spoedig te plaatsen op dat der geschiedenis. De
plant is uitheemsch en hare aankweeking wordt verteld tegelijk met
een groot aantal nieuwe dingen in dagen eener algemeene ontwikkeling en vrijwording van bodem en bewoners. Mul maakt ons
niet verlegen , waar wij stof, zand , aarde hebben leeren opvatten
als vuilnis. De krap als bijzondere aanduiding van den wortel,
doet ons denken aan den trasvormigen toestand , waarin wij de
samengroeiing zien plaats hebben , vooral met de wetenschap , dat
het woord aan haak , haken , hangen , zelfs aan kram en kramp
doet denken.
De uitspraak zou ons doen hechten aan de schrijfwijze meede,
door Siegenbeek gehandhaafd , maar het Engelsche madder wierp
eene e uit. Zullen wij , noch door Duitschland , noch door Frank rijk geholpen, naar Brittenland gaan om daar te vernemen , dat
hun woord van Dutch origin is, dan konden we wel afdwalen tot
in de landen van Middel-Azië. Dit is te ver voor de meeste lezers
van Noord en Zuid , en zou ons in geen geval het onderscheid
kunnen aan 't licht brengen van twee woorden , waarvan wij het
technisch gebruik thans ten volle kennen.
J. G. FREDERIKS.
Amsterdam.
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Drkmaal grooter, e

zoo groot#

Mijnheer de Redacteur!
Eene vraag of eene klacht. Ik heb twee zusters die „bij het
onderwijs" zijn. Heden met een van deze jonge dames pratend,
laat ik mij ontvallen : „driemaal grooter" ... -- „0 , dus viermaal
zoo groot ?" — Neen ! driemaal zoo groot !" -- „0 , dus tweemaal
grooter ?" -- „Neen , driemaal grooter!
Trois fois plus grand ! Dreimal grószer ! Three times greater !"
Ik vernam toen , dat er onder de onderwijzers onderscheid gemaakt wordt tusschen „driemaal zoo groot ," en driemaal grooter."
Heeft dat eenige reden , terwijl toch het onderscheid in de gewone
Nederlandsche spreek- en schrijftaal, en voor zoover ik weet in
andere talen , niet gemaakt wordt ? Men zegt toch , dat eene zaak
grooter is dan eene andere , en dat wel eenige malen. Hoeveel
malen ? drie malen , zoodat de verhouding is E : 3.
Ik geef toe, dat wij in eenige gevallen niet consequent zijn : al
te rijk. Voor tweemaal grooter" of tweemaal zoo groot" bestaat
ook de volksuitdrukking : nog ééns zoo groot", of „eens zoo groot".
Wij maken wel is waar onderscheid tusschen de helft grooter" en
„half zoo groot" ; maar dat hier niet het onderscheid in „zoo groot"
en „grooter" ligt, blijkt uit het feit, dat men niet kan zeggen de
helft zoo groot" of „half grooter." Is het dan niet onbehoorlijk,
de verwarring " in de taal te willen vermeerderen , door te onderscheiden , hetgeen noch schrijvers noch sprekers ooit onderscheiden,
en te beweren, dat „trois fois plus grand" vertaald moet worden
door „tweemaal grooter"?
De meening ' van uwe autoriteiten hierover eens te vernemen,
zou aangenaam zijn aan
Uw Dw. Dr.
M. G. L. v. L.
Bussum , 24 Juli '87.
We deelen volkomen de meening des inzenders ; de schoolboeken
maken die onderscheiding , dat feit bestaat ; op welken grond , dat
moge een of ander dienstvaardig lezer verklaren.
RED.
ANTWOORD. 1 )

Volgens het oordeel van Prof. de Vries is het gebruik van den
comparatief na het woord maal in het geheel niet goed te keuren.
1 ) Even voor het afdrukken van vel 21 en 22 moest er nog eene verschikking plaats hebben en daardoor viel 't art. van Mr. v. L. uit. Dit
verschaft ons de gelegenheid , het antwoord van den Heer S i m o n s,
die de proef inzag , hier onmiddellijk te doen volgen. RED.
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Ik vind n1. in zijn dictaat aangeteekend : Men hoort dikwijls zeggen : De een is „tweemaal rijker dan de ander ; dit moet zijn:
tweemaal zoo rijk „als de ander ; want 2maal rijker ^- 2maal zoo
rijk als de ander -{- „2maal nog iets dat de ander rijker is." —
Met andere woorden : Als de een f 100 rijk is en ik zeg dat een
ander tweemaal rijker is dan de eerste , dan is de ander f 200
rijk + nog tweemaal een onbepaald bedrag.
Ik heb , afgescheiden hiervan , nog enkele mijner vrienden gevraagd , hoe zij de • uitdrukkingen opvatten. De antwoorden waren
verschillend. De een zei : 3maal rijker dan = het oorspronkelijk
getal + 3maal datzelfde ; anderen waren van meening dat 't eenvoudig beteekende, 3maal het getal. De eerste opvatting steunt
blijkbaar op de volgende ontleding : Als ik zeg A is driemaal
rijker dan B , dan zeg ik eerst dat A rijker is , en noem dan het
verschil driemaal zoo groot als 't oorspronkelijke van 't kleinste
getal. Daarentegen steunt de andere opvatting duidelijk op deze
redeneering : A is driemaal rijker dan B , d. w. z. A is rijker;
hoeveel maal ? antwoord : driemaal". De redeneering van Prof. de
Vries schijnt nu deze : Als ik zeg : A is driemaal rijker dan B, dan
heeft dit rijker zijn driemalen plaats ; 't „rijker zijn" veronderstelt
een surplus , hoe groot of klein dan ook , dus : A — 3 (B + x).
Waar eene uitdrukking zoo velerlei interpretaties toelaat , dunkt
me haar gebruik zeker minder gewenscht ; te eer , wijl de andere
,3maal zoo groot als" minder dubbelzinnig is. Opmerkelijk blijft
't intusschen dat in de uitdrukking : „hij is wel eens zoo groot als
zijn broeder" de bedoeling duidelijk is : A _— B X 1 -{- B , derhalve hier met „eens zoo groot als" 'tzelfde wordt uitgedrukt als
sommigen met den comparatief doen. Want eigenlijk is „eens zoo
groot" = even groot , daar 1 X a a blijft.
Het streven der grammatici , die in het gebruik van den comparatief na 't herhalingsgetal eene nieuwe vaste schakeering willen
leggen , is, op zich zelf, geenszins in strijd met 't taalgebruik, dat vaak
tot dergelijke splitsingen overgaat. Maar waartoe 't dient is m. i. niet
duidelijk. Met „zoo als" kunnen we alles zeggen , wat er te zeggen valt ; den comparatief met dan hebben wij niet noodig ; de
taal zal er dus wel bij varen indien we deze dubbelzinnigheid eenvoudig verwijderen. „Trois fois plus riche" worde dus overgezet
door „driemaal zoo rijk" en de gezochtheid , neen 't is .— tweemaal
rijker , geschrapt ; te eer , wijl het noemen van het getal twee en
„tweemaal rijker dan" den hoorder uiterst moeilijk maakt te denken
aan eene vermenigvuldiging met drie.
L. Simoxs Mz,
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I.

Een gallicisme?
In De Gids van Mei 1887 , blz. 300 , lees ik:
„Stel die vraag (,) en gij kunt u verwachten op een tiental volstrekt tegenstrijdige antwoorden."
Is dat zich verwachten op" geen gallicisme, Fr. s'attendre t?
Over de door mij voorgestelde komma achter vraag, zie beneden
11, 4, blz. 367-371.
II,

De puntjes') op de i.
1. Het voorzetsel a.
Het getal dergenen, voor wie het Groote Woordenboek (hiermede be doel ik, zoo 't gezeid behoeft, het Woordenboek der Nederlandsche
Taal, door Prof. De Vries c.s.) eene aangename lectuur is , schijnt niet
bijzonder groot te zijn. Dit verschijnsel is te verklaren uit verschillende oorzaken, onafhankelijk van de hooge waarde van het standaardwerk. Ook maakt de compresse druk het boek niet zeer aantrekkelijk. Een en ander doet ons begrijpen, dat het Groote Woordenboek
door velen bijna uitsluitend gebezigd wordt, om eens iets na te slaan.
En het gevolg daarvan is weer , dat menig fraai stuk uit het Nederlandsch Taalmonument ongelezen , dat menig nutte wenk , die tot
eenheid in de taal leiden kon , onopgemerkt blijft. Ik denk hier
aan eene kleine kleinigheid : het voorzetsel a. Dat wordt nog maar
altijd door elk en een iegelijk met het Fransche accent (à) geschreven , ofschoon Prof. De Vries reeds in 1864 of '65 daaromtrent
aanteekende:
„Spelling. Ofschoon uit het Fransch ontleend , is het voorzetsel
„a zoo algemeen bij ons in gebruik, dat het beschouwd moet worden
„als geheel in de taal opgenomen. Er is geene reden meer om,
„door het schrijven van een Fransch accent, gelijk velen doen, het
„woord als een vreemdeling aan te wijzen. Men schrijve dan niet
.a maar a, gelijk Van Effen reeds in 1732 deed."
Woordenboek der Ned. Taal, I, kolom 11.

2. Het deelteeken.
Het Deelteeken duidt aan , dat een enkelvoudige klinker met
samengesteld letterteeken niet als zoodanig, maar gescheiden moet
') Ik houd mij aan de gebruikelijke uitdrukking, ofschoon mij wel be'
wust, dat een dwarskijker, die hier den enkelvoudsvorm verkoos, strikt
genomen gelijk zou hebben.
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uitgesproken worden. Ook wordt het in enkele andere , minder gemakkelijk te omschrijven gevallen gebezigd , om den lezer de scheiding van een woord in lettergrepen gemakkelijk te maken , bijv.:
zooëven , zeeën , industriëelen, zoologie, coïncident, coïonneeren,
judiciëel, caffeïne , dertiendeëeuwsche , naapen.
De enkelvoudige klinkers nu met samengesteld letterteeken zijn:
ie , eu , oe. Men schrijve derhalve met het deelteeken:
a. woorden als bezien, oliën, photographieën, anomalieën, genieën,
geniën , Alexandrië , België , en dergelijke;
b. woorden als petroleum , museum , colosseum , extraneus , Te
Deum , reunie , reusseeren ; ' )
c. woorden als poëzie , Joël , Goël , coëfficiënt.
Daar in sommige talen ae als een enkele klinker wordt uitgew
sproken , is het voor de duidelijkheid bevorderlijk., het deelteeken-te
bezigen , waar de ae gescheiden wordt uitgesproken , als in Israëliet,
aërolithen , aëronaut.
3. Assehepoester, staatsrechtelijk, meteorologie.

a. Bovenstaande woorden treft men even vaak verkeerd als goed
geschreven aan. Voor het eerste leest men al te dikwijls een der
beide gebrekkige vormen Asschepoetser en Asschepoetster. De naam
zal wel door middel van het achtervoegsel er samengesteld zijn
uit het substantief asch en poest , stam van het gewestelijke werkwoord poes ten , d. i. blazen ; vandaar ook poes ter , d. i. blazer;
blaasbalg , inzonderheid om het vuur aan te blazen.
Bovenstaande foutieve vormen hebben waarschijnlijk hun ontstaan
te danken aan de bijgedachte aan poetsen.
b. Staatsrechtel jk is door middel van het achtervoegsel lik gevormd van het samengestelde substantief staatsrecht , en beteekent
overeenkomstig het staatsrecht. Ik • heb de omschrijving van Van
Dale letterlijk overgenomen, ofschoon mijne uitgave (le druk) ook,
tot mijne verwondering , den vorm s taa tsrech teR l k heeft, die wel is
waar bijna dagelijks in dagbladen, vlug- en tijdschriften aangetroffen
wordt , maar toch m. i. op geen goede gronden te verdedigen is.
c. Voor mneteorologie, van meteoor, heb ik wel eens bij schrijvers,
die het zeker goed weten , als het er op aan komt , me teREO logie
geschreven gezien. Op den gebrekkigen vorm te wijzen is voorzeker voldoende om hem voorgoed te bannen.
4. De komma v4 dr het voegwoord en.
Schrijvers, vooral die van den tegenwoordigen 'tijd , schijnen zich
niet steeds bewust van den plicht, om het den lezer gemakkelijk te
3

) Prof, D e V r i e s is in het Wdbk. die meening niet toegedaan. RED,
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maken. Om thans niet te gewagen van de massa's vreemde woorden , die ze onvertaald opdisschen, willen wij hier alleen wijzen op
het verschijnsel, dat bij vele schrijvers van den nieuweren tijd geen
komma geplaatst wordt voor het voegwoord en. Blijkbaar maakt
men geen onderscheid tusschen de verschillende diensten , die het
bedoelde partikel in de rede kan vervullen. Toch is het wenschelijk
en doenlijk tevens , goed te onderscheiden.
Vooreerst vervangt en van nature, had ik bijna gezegd, de
komma , wanneer het optreedt als verbinding tusschen twee veelvoudige deelgin van een enkelvoudiger zin.
Voorbeelden.
1. Zij hadden bij hunne wijze van leven inwendigen vrede, omdat hetgeen zij genoten en bespaarden niet met hetgeen zij gaven
en deden in eene verhouding stond , die beschamend moest heeten.
Chonia, in Neerl. Bibliotheek V , 276.
2. De invloed , welken de geest en handelwijs der moeder op
hunne kinderen moest uitoefenen , maakte hem dikwerf bezorgd.
Id. , in id. , aldaar 277.
3. Helaas, een wanklank scherp en schril en snijdend zweeft
Den heilgen koepel rond en komt door de echoos varen,
De schreeuw des roofgiers in het lied der adelaren.
Aya Sophia , (Tweede druk) blz. ' 85.
Ten tweede is de komma veelal onnoodig bij zulke samengestelde
zinnen, die in vele spraakkunsten Samengetrokken zinnen genoemd
worden , als bijv. twee zinnen het onderwerp gemeen hebben. Als
voorbeeld diene de bovenstaande zin uit Aya Sophia, (natuurlijk
het tweede van het drietal verzen) , benevens de volgende:
1. Toch verzette haar trots zich tegen het denkbeeld, dat zij
tot Eduard Lange haar toevlucht nemen en zich mogelijk van hem
afhankelijk maken zou.
Chonia , in Neerl. Bibl. V , 287.
2. Plotseling hielden eenige jongens met knikkeren op en liepen
in vollen draf naar het winkeltje van kromme Jan".
De Portefeuille, 9e jaarg. , 251.
Maar de komma is wel noodig , zoo vaak het voegwoord

EN twee

volledige nevengeschikte zinnen • verbindt. Wordt hier de verbinding

(van twee enkelvoudige ; zinnen tot één geheel : den saamgestelden
zin) door het voegwoord bewerkt, die verbinding mag niet luchtdicht afsluiten : ten gerieve van den lezer moet het klaar in het
oog vallen, dat dat geheel bestaat uit twee afzonderlijke ... , ge..
heelen : eene twee-eenheid derhalve. Dat is het , wat door de meeste
hedendaagsche schrijvers geheel over het hoofd gezien wordt. Van-
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daar dat uiteraardkristal heldere zinnen menigmaal eerst bij de
tweede lezing duidelijk worden.
Voorbeelden.
1.

Daar rijst hij in den gloed der stralende legende,
Die 't licht der waarheid dooft (,)
En der gerechtigheid, wier blik zich toornend wendde,
Een huldeblijk ontrooft.
Napoleon, door H. J. A. M. Schaepman , blz. 15.

2. Stel die vraag (,) en gij kunt u verwachten op een tiental
volstrekt tegenstrijdige antwoorden.
De Gids, Mei 1887, 300.
3. Wat nu de historische stof betreft , die onze dichter behandelt (,) en die hij met de lotgevallen van Couchi en zijne beminde
in verband brengt , daarin is hij met de meest mogelijke vrijheid
te werk gegaan.
Tijdschrift voor Nederl. Taal- en Letterk. , 7e Jaarg. , 120.

4. Dat werd hoe langer hoe erger : ik verloor langzamerhand
de zalige kalmte mijner jeugd, mijn appetijt, mijn slaaplust, alle
dominopartijen , die ik speelde (,) en een voor een al mijn foulards
in de wasch.
Neerl. Bibl. V , 69.
5. Duizende(n) van werelden dreven dan als dun stof voor mijne
oogen (,) en zij alle bezaten geen enkele(n) droppel zaligheid voor
mijn lijdend hart. (Feith,)
Aldaar, blz. 70.
6. De natuur werd nacht om mij henen (,) en ijskoud breidde
ik mijne armen naar het graf uit , en mijn boezem hijgde naar het
gewormte. (Feith)
Aldaar , 70.
7. Tot zóó ver kwam ik dus altijd met mijne luchtkasteelen (,)
en dan vielen ze in elkander als kaartenhuizen.
Aldaar, 71.
S. Zulke regelingen hebben ten gevolge, dat de arbeiders zich
één gaan gevoelen met de zaak , waaraan zij verbonden zijn (,) en
in het kapitaal niet langer een vijand zien, maar een vriend, een
bondgenoot. Mr. N. G. Pierson , De sociale quaestie , 32.
9. Zeer talrijk echter zijn nog de fabrieken en werkplaatsen,
waar niets van dien aard bestaat (,) en de arbeider eenvoudig als
een werktuig wordt beschouwd , waarvan men zooveel mogelijk
partij trekt.
Aldaar, 32.
10. Ik herhaal het , in menige fabriek heeft men dit beginsel
reeds toegepast (,) en ik heb nog nimmer gehoord , dat men zich
daarover heeft beklaagd.
Aldaar , 33.
Noord en Zuid, 10e Jaargang.
2^
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11.
Gelooft gij in de wet, die menschel jke daden
Durft met den vloek des doods , de onvruchtbaarheid , beladen (,)
En die als pleisterbeeld der menschen leven kneedt?
Aya Sophia, 65.
12. Al dichter en dichter drongen zich de kinderen om Mejuffrouw Spoogt heen , hare pogingen om van hen bevrijd te worden
mislukten , haar herhaald verzoek : „Kinders , laat me asjeblieft
verder gaan ," bleef zonder gevolg (,) en naarmate hare verlegenheid
zichtbaarder werd , nam de vrijpostigheid der knapen toe.
De Portefeuille , 9e Jaarg. , 251.
Dat men geen vasten regel volgt bij het plaatsen of weglaten
van de komma , moge hieruit blijken , dat dezelfde schrijvers , die
mij de stof verschaften voor bovenstaande minder juiste punctuatie,
in hetzelfde stuk vaak te dezen opzichte modelzinnen leveren. Als
zoodanig wijs ik op:
1. Dit voorspelt een noodlottigen afloop , en die zal wel denkelijk geen andere geweest zijn dan in den Franschen roman.
Tijdschrift voor Ned. Taal- en Letterkunde, 7e Jaarg. , 120.
2. Al is de dichter ook nog zoo met beiden ingenomen , al
schildert hij hun beeld met de liefelijkste kleuren , toch waagt hij
geene poging om hunne schuld te loochenen of zelfs te verbloemen ,
en de wraak van den beleedigden echtgenoot , hoe afschuwelijk ook
in de uitvoering, is toch eenigermate gerechtvaardigd.
Aldaar, 126.
3. Het is met vele fouten als met menige ziekte. De oppervlakkige beschouwer neemt maar enkele symptomata waar , zonder
den eigeel jken aard der krankheid te kennen ; hij bevroedt niet ,
hoe diep het levensbeginsel is aangetast , en ziet alzoo het gevaar.
lijke dier verschijnselen geenszins in.
Neerl. Bibl. V , 276.
4. In gezelschap leerden de kinderen geheel iets anders zeggen
en zich geheel anders voordoen, dan zij waarlijk meenden en gevoelden , en zoo werden de eerste zaden van on oprechtheid en veie•
zerij gestrooid.
Aldaar , 277.
k

5. Uit vluchtiger sluimer ontwakend , rekt hij en spant hij zijn
leden en spieren. Krachtig heft hij zijn ijzeren armen omhoog,
en --- wanneer hij ze heft, dan grijpen zijn vingers in stang en in
dr jfwiel ; dan stampen zijn voeten op kammen en staven y dan
wielen en keeren ontelbare raders ; dan snort het en gonst het en
bonst het alomme , en trilt er zijn stem als met dondrende klank:
Poort raderen a voort ; schept haastig den menschen uit ruwe wol
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een kostlijken draad ten koesterend dekkleed. En 't snort en het
dreunt en bonst er nog sterker , en altijd die stem:
Voort , raderen , voort!
J. J. Cremer , Fabriekskinderen ; in Neerl. Bib. V, 43.
De heer Beckering Vinckers , die in zijne Nederlandsche bewerking van Whitney , getiteld Taal en Taalstudie steeds , voor zoover
ik heb kunnen nagaan , de door mij boven geformuleerde regels
met zorg schijnt toe te passen (om der beknoptheid wille onthoud
ik mij van verdere aanhalingen) lijkt mij minder nauwgezet in het
plaatsen der komma vóór het voegwoord of. Toch zijn daarop,
als ik wèl zie , volkomen dezelfde regels toe te passen , als op en.
Eén voorbeeld daarvan ten slotte.
Onze dagelijksche omgangstaal wemelt van dusdanige samenstellingen , en het ontstaan daarvan gaat zoo ongevoelig in zijn werk,
dat wij omtrent vele uitdrukkingen in twijfel staan (,) of wij ze als
erkende samenstelsels in één woord moeten schrij ven (,) of als minder
nauwe woordkoppelingen door een bindstreep aaneenhechten , of
wel geheel onverbonden naast elkaar moeten schrijven.

III.

„Genaturaliseerde vreemdelingen."
Dit is de titel van „een leesboekje voor de hoogste klasse der
volksschool , bevattende vele vreemde woorden , die dagelijks voormen, door A. A. Ter Haar, Hoofdonderwijzer. — Tiel, D. Mijs, 1887."
Het ligt niet in mijn plan , eene beoordeeling van dit boekje te
schrijven. Daartoe ken ik het niet genoeg. En ofschoon het in
verscheidene week- en maandbladen, aan het onderwijs gewijd,
gunstig is beoordeeld, aarzel ik het in mijne school in te voeren,
zoolang een bezwaar, dat ik tegen het gebruik van dit boekje heb,
niet uit den weg is geruimd.
Evenals duizenden mijner ambtgenooten , streef ik er dagelijks
naar , mijn leerlingen een gedeelte van den rijken schat onzer
moedertaal eigen te doen worden. Zonder overdreven purisme leg
ik er mij op toe , hun zuiver Nederlandsch te leeren , hun afkeer
in te boezemen voor die duizenden „basterdklanken" , die onze
schoone taal ontsieren. Waar ze in het lees- of leerboek voorkomen,
bespreek ik natuurlijk de indringers , maar stel er , zooveel mogelijk,
goede inboorlingen voor in de plaats. Nu bekruipt mij de vrees ,
dat het gebruik van het werkje van den heer Ter Haar eer van
dit doel af, dan er heen leidt. Zouden onze leerlingen -- gelet op
de ziekelijke voorliefde van ons volk voor al wat uitheemsch is —
waar wij de vreemdelingen ' opzettelijk de school binnenvoeren, eg
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niet al te gemeenzaam mee worden ? Zouden zij zich niet bij voorkeur van de vreemde woorden gaan bedienen ? Ik vrees het zeer.
De „Genaturaliseerde Vreemdelingen" doen mij denken aan het
Trojaansche Paard. Iets anders ware het , indien wij het werkje
van den heer Ter Haar als een vertaalboekje konden bezigen. Maar
daarvoor ontbreekt, m. i. de tijd. Aangenaam zal het mij zijn, op dit
punt door mijn ambtgenooten ingelicht en — gerustgesteld te worden.
Ik knoop hieraan eene aanmerking vast, die ik op den titel heb.
„Genaturaliseerde Vreemdelingen" heet het daar. Nu vraag ik:
wat zijn genat. vreemdelingen ? Het antwoord geeft Dr. L. A.
Te Winkel in de Grondbeginselen der Nederlandsche Spelling, § 214,
alwaar wij lezen:
„Die vreemde woorden vervallen vanzelve in drie klassen : 1. de
zoodanige , die geheel Nederlandsch geworden , met het volle burgerrecht begiftigd , als het ware genaturaliseerd 1 zijn; 2. de
woorden , die geheel vreemd zijn gebleven ; en 3. de woorden , die
tusschen deze beide soorten in staan , d. i. de eigenlijk gezegde
bastaardwoorden."
Als voorbeelden van de le soort worden o. m. a. opgegeven :
ark , beest , beurs , boei , bres , brief , feest , fraai , gom , graad ,
inkt , bijbel , duivel , engel , fakkel , kamer , kamfer , enz.
Dat zijn alzoo de genaturaliseerde vreemdelingen. Al de woorden,
bijeenverzameld in het werkje van Ter Haar , zijn óf vreemde , óf
bastaardwoorden. Mogen zjj het steeds blijven ! Mogen de vereende pogingen van al de Nederlandsche onderwijzers , gesteund
door de machtige pers , die blijkbaar den goeden weg op wil, en
door een steeds aangroeiend getal van beschaafde sprekers en schrijvers verhoeden , dat zij ooit , tenzij bij uitzondering , door een ontwikkeld taalgevoel en den goeden smaak te bepalen , genaturaliseerd
worden ! Zij zijn de Staten-Generaal der gemeenlandsche sprake.
Op hen berust de taak, om de wettelijke naturalisatie te verleenen,
of te weigeren.
)

IV.

Brabantsche centen. ')
Als ik het wèl considereer,,
,Vind ik het Hollandsch détestabel;
,$t Klinkt dégoutant , abominabel."
,,Ja zeker .... in uw mond , Mijnheer l "
P, G. WITSEN GEIJSBEEI.

linie, hoe tot vóór weinige jaren de
Velen zullen zich
Belgische centen vrijen toegang tot ons land hadden, en hoe daar') Ik onderstreep.
2) In Noord-Brabant noemt men meest alles, Wat Belgisch is, Brabantsch;
`evenals Hollandsch vaak geldt voor alles , wat Nederlandsch is.
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aan van overheidswege een einde is gemaakt. Thans vertoonen die
munten zich enkel nog in de grensplaatsen der Zuidelijke provin-

ciën , waar ze niet goed geweerd kunnen worden ; met dien verstande, dat ze aan de ontvangkantoren geen wettig betaalmiddel
zijn , en niemand verplicht is ze als zoodanig aan te nemen.
Nu weet ik wel , dat het gemakkelijker is uitheemsche munten te
weren dan vreemde woorden ; en evenwel schiet men ook met deze
een heel eind op, als men maar wil. „Waar een wil is , is ook een
middel", 1 zegt de practische Engelschman. Het middel nu , dat
ik wensch voor te stellen aan de lezers van dit Tijdschrift, is, geschikte vertalingen op te sporen voor de vreemde woorden , die we
op onzen weg ontmoeten , en den Redacteur van Noord en Zuid tb
verzoeken , zich met de openbaarmaking er van te willen belasten.
Ik heb het woord geschikte onderstreept, omdat ik mij overtuigd
houd , dat een overdreven purisme tot niets zal leiden. Men wachte
zich voor overvragen. In een land als het onze , waar het gebruik
van bastaardwoorden altijd tot de eigenaardige zwakheden van den
volksaard heeft behoord , hoede men zich in dezen voor radicale
middelen. Die zouden slechtweg de zaak belachelijk maken , in
plaats van haar te dienen; en men weet het : „geen doodelijker
wapen dan spot. z) Wie , om een voorbeeld te noemen , mocht
trachten , om eene bruikbare vertaling te leveren voor radicaal in
mijn voorlaatsten volzin, zal, denk ik, vergeefsche moeite doen.
Zoo heb ik nog , een paar zinnen hooger , den vreemdeling purisme
in zijn eigenaardige kleedij gelaten , omdat hij verkleed er stijf en
houterig uit zou zien. Of wat dunkt u van zuiveringsbejag ? Dat
woord is , m. i. , te zwaar op de hand , en daarom ongeschikt. Ik
zou onvertaald wenischen te laten : a. alle of althans de meeste technische benamingen ; b. vele s) woorden , die niet dan door omschrijving
weer te geven zijn; c. alle woorden , wier vertaling onwelluidend is.
Daarentegen zou ik wel wenschen te vertalen veel woorden uit
het dagelijksch leven, die we zelden aantreffen dan in vreemd gewaad , en waarvan men de verhollandsching blijkbaar niet aandurft,
omdat zij oogenschijnlijk te dwaas klinkt. Daar hebt ge het woord
presenteeren , vooreerst in den zin van iemand aan een ander voorstellen , en ten andere in de meest alledaagsche beteekenis van aanbieden. Ik heb hem een glas wijn gepresenteerd. - Wel , en
wat hebben ze je gepresenteerd ? — Ik presenteerde haar mijn arm. —
Mijnheer , wat mag ik u presenteeren ?" — Vervang in bovenstaande
)

i) Where there is a will , there is a way.
2) Proeve eener vrije vertaling van I1 n'y a que le ridicule qui tue.
3) Vele , niet alle. Bv interliniair in den zin : Ik meen met deze interlineaire vertaling te kunnen volstaan. Tusschenregelige is de overzetting,
maar wil mij niet voldoen wegens den onwelluidenden langen staart met
dubbelen keelklank. Ik omschrijf derhalve : vertaling tusschen de regels door.
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en honderd dergelijke zegswijzen presenteeren door aanbieden. Vindt
ge de gedaanteverwisseling stijf? Ik geloof het gaarne. Toch zijn
de vormen aanbieden , bood aan , aangeboden bepaald niet onwelluidend , niet hard. Uw weerzin tegen de vertaling laat zich alleen
zielkundig 1 ) verklaren uit de kracht der gewoonte. Een voorbeeld
tot staving : Een mijner kennissen , tot vóór de invoering der Wet
van 17 Augustus 1878 op het Lager Onderwijs ambtshalve Hoofdonderwijzer", na dien datum „Hoofd eener school" geheeten, kon
zich met den nieuwen titel maar niet verzoenen , en bleef zich bij
voorkeur hoofdonderwijzer noemen. Maar op den duur kon hij niet
tegen den stroom oproeien : zijne overheden en ambtgenooten, minder
kieskeurig, noemden hem beurtelings „hoofd", „hoofd der", „hoofd
eener" school , en , nu de man er aan gewoon is , vindt hij in den
nieuwen beroepsnaam niets stuitende meer. Zoo gaat het ook met
de goede vertalingen der bastaardwoorden. Ik heb het bij ondervinding , en raad ieder welmeenend vaderlander aan het te beproeven.
Hier volgt mijne eerste verzameling van Brabantsche centen:
1. Enveloppes -- briefzakjes.
2. Postpakket -- postpakje.
Opmerking. Ik maak geen aanspraak op het vaderschap van
alle vertalingen, die ik hier voorstel. Ik vind mijn gading
overal. 2 ) Zoo heb ik no. 2 te danken aan een geruimen tijd
geleden ingezonden stuk in de N. R. C. — Deze opmerking gelde
eens voor al.
3. Transigeeren - -- schipperen.
4. Insecten -- kerfdiertjes.
Opmerking 1 -5. Ons volk houdt van verkleinwoorden, als, had
ik bijna gezegd , als geen ander volk ter wereld. Waar heeft men
verkleinwoorden als strakjes, lusjes, netjes ; tangsjes (bij Bredero) ?
Denk ook aan blauwtjes voor blauwe postzegels; en aan een blauwtje
voor een blauwen scheen loopen.
5. Collectie -- verzameling.
6. Collecte — inzameling.
7. Malaise — slapte.
8. Contra-visite — tegenbezoek.
9. Antichrist -- Tegen-Christus.
10. Tracteeren — onthalen.
11. Royaal — mild , goedgeefsch , scheutig.
12. Bottines
halvelaarzen.
13. Muzikanten — speellui (Bredero).
1}
2)

Te verkiezen boven psychologisch.
Je prends mon bien ou je le trouve.
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14.
15.
16.
17.
18.
19.

Kapperswinkel.
Salon pour la coupe des choveux
Porte-monnaie -- knip.
Lagerbier — belegen bier.
Abonnent of abonné --- inteekenaar.
Annonceeren (in 't spel) • — zeggen , melden, opgeven.
Kurhaus -- badhuis.

Opmerking. Mijn voorstel komt als mosterd na 't maal: 't kind
heeft _eenmaal zijn naam. Toch verbasteren de onverbasterde boeren,
burgers en buitenlui uit Scheveningen en omstreken hem tot .oerhuis. — Voor 't overige is er , m. i., niets tegen badhuis, dan alleen
zijn gemis aan voornaamheid ' ), een gemis , dat veeleer als eene
verdienste is aan te merken. Ons volk is te klein om er twee talen
op na te houden. Is er onderscheiding noodig , ik weet goeden
raad : laten de beschaafde lui zich onderscheiden door gekuischte
taalvormen en zuivere uitspraak. — Er is m. i. niets tegen het
woord badhuis, als naam van het groote hotel in te brengen.. Heet
van alle sociale quaesties het arbeidersvraagstuk niet d e sociale
quaestie ? (Zie de inleiding van de aldusgenoemde nutslezing van
Mr. N. G. Pierson). Heet het groote Woordenboek van Prof. De
Vries c.s. niet kortaf Het Groote woordenboek ? (Niet? Dan verdiende
het althans zoo te heeten.) En zoo kan men , in onderscheiding van
de talrijke koffiehuizen aan het Scheveningsche strand, het grootste
en fraaiste van alle gerust het badhuis noemen. Trouwens Kurhaus
is evengoed een gemeen z. n. w. als badhuis.
20.
21.
22.
23.

Gedistingeerd — beschaafd , voornaam.
Respectievelijk — achtereenvolgend, opvolgend.
Consciënciëus — nauwgezet.
Dolce far niente -- zalig nietsdoen.

V.

D omenies-muddechj e.
In Noord en Zuid , VIII, 387, wordt een kort overzicht gegeven
van hetgeen De Navorscher vermeldt aangaande den oorsprong van
de spreekwijze: Dominee, brand je bekje niet.
„Intusschen is het wel waarschijnlijk ," dus luidt het t. a. p., „dat

') Gedistingeerdheid. — Verg. hierboven , waar ik gedistingeerd moest
weergeven door beschaafd.
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de verklaring der spreekwijze moet gezocht worden in de sentimen„teele, soms bespottelijk overdreven oplettendheid, waarvan dominee
„het voorwerp was. Dat blijkt uit de eerbiedige stilte , als er een
„dominee voorbijging. Een bijzonder goed stuk der geslachte koe
„heette een dominees-stuk,"
Als tegenhanger daarvan diene het domenies-muddechje.
Er is een streek in ons vaderland, waar de bewoners niet lijden
aan een overdreven eerbiedsbetoon jegens predikanten. Evenals
elders worden ook daar aardappelen , boomvruchten , steenkolen en
ettelijke andere koopwaren meer afgeleverd per opgehoopte maat
(met een kop).
Wie echter niet zorg draagt , zelf bij het meten tegenwoordig te
zijn , of een vertrouwd persoon ter plaatse te hebben, die een oogje
in het zeil houdt, die loopt bij sommige leveranciers gevaar, een
domenies-muddechje, d. i. een maat zonder kop, te kragen.

VI.

Die 't nietweet , mag 't niet zeggen.
1. Dertiendeëeuwsche Wijsheid.
In een leesboekje voor :Herhalingsscholen en Burgeravondscholen

vindt men onder het opschrift : Dertiende-eeuwsche wijsheid ') het
volgende:
Ledichede es vrome negheen,
Aerbeit vint vier in den steen
Daerbi ontsteect dat droghe.
J. V. Maerlant.
. In hedendaagsch Nederlandsch overgebracht:
Ledigheid (luiheid) is den edelen mensch onwaardig.
Arbeid vindt vuur in den steen,
Waardoor 'tgeen droog is , verbrandt.
Met andere woorden:
Wie den naam van een waar man , van een edel mensch dragen
wil, die veracht de traagheid.

Tot zoover het Leesboekje.
Mij komt het voor, dat de bewerkers hier den bal deerlijk misslaan. Weten de schrijvers niet, dat Middelned. vrome voordeelig,
nuttig, profijtelijk beteekent , vanwaar het werkwoord vromen,
(vramen), voordeel hebben, baten, profiteeren ; dat uit die beteekenis
') Eigenlijk : Dertiendeëeuwsche, volgens het tegenwoordige spellingstelsel. Verg. Noordhollandsche , 0 verbetuwsche , Zuidbevelandsche.
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zich langzamerhand die van kloek, dapper ontwikkeld heeft , welke
we bij de zeventiendeëeuwsche schrijvers aantreffen?
Een paar voorbeelden uit BREDERO'S Moortje (uitgave Gebrs,
Binger) ten bewijze:
vs. 869, 870.

Oft vreest de vrijer nu dat sy hem van de vromen
En stoute Kapiteyn zal werden nu ontleydt?
vs. 2290, '91.
Daer an sietmen u vromicheyt , maer u wijsheyt boven allen,
Dat ghy de plaetsen schuwt daer de slaghen vallen.
vs. 2335 , '36.
Sou sy haer u geven ? ick ra u so vroom niet, o ghij gast,
Dat ghy haar eens een vingertjen, of een hangtjen antast.
vs. 2850, '51.
Wel wien is doch so vroom , so stout , en onbedwonghen ,
Dat hy sou durven doen so grooten overdaat?
\

Uit die laatste beteekenis nu is de hedendaagsche, vroom

godsdienstig voortgekomen.
En negheen zou onwaardig beteekenen ? Waar men dat gevonden mag hebben ? — .Negheen .= geen , niemand.
De eerste regel beteekent derhalve:
„Ledigheid is niemand tot voordeel".
Nu komt ook de beteekenis van vs. 2 en 3 beter tot haar recht:
Arbeid (daarentegen) slaat (zelfs) vuur uit den steen , waardoor
'tgeen droog is, verbrandt.
2. Veil.
Ik ben thans niet in de gelegenheid na te slaan , in welke der
jongste afleveringen van „School en Studie" de boekbeoordeeling
voorkomt , waarin het gebruik van bovenstaand woord , als zijnde
Onhollandsch , gewraakt wordt. Blijkbaar heeft de beoordeelaar het
voor een Germanisme aangezien. Maar hebben wij dan niet sedert
jaar en dag, behalve het adjectief veil in verschillende beteekenissen
ons werkwoord veilen; houden de kooplui geen veilingen , en geeft
V. D. niet nog verscheidene andere afleidsels op?
Een paar bewijzen.
1. Ghy waart alleen mijn raat , mijn hulp , mijn heul , mijn heyl,
Dien oydt was meest de wech tot mijnen boesem veyl.
Bredero , Moortje , vs. 173 , 174.
2. Hij is uyt Spangien voort met dit opset ghevaren ,
Om haar te veyllen bij de Turcken of Barbaren.
Aldaar, vs. 231, 232.
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3. Lodewijk Philips heeft een deel van zijn vermogen veil , ter
aanvulling der kunstzalen van Versailles.
Potgieter , Proza , 327.
4. Hoe vurig heeft de ontluikende, de in de dagen zijner jeugd
nog onbeschaafde dichtkunst , de gunsten , welke Frederik Hendrik
haar bewees , hem bij tijdgenoot en nakomelingschap dank geweten;
hoe honderdvoudig heeft hij alles , wat hij voor onze letteren veil
had , weder ingeoogst , ....
Aldaar , 330.

VII.

Eene duistere plaats in Potgieter's Rijksmuseum.
Blz. 328 , regel 7-15.
Daar lezen we :
„En zoo we bevredigd den blik elders wendden , wij waren het
„niet zooals men het vroeger placht te zijn , dewijl alle verschil
„van gevoelen is ondergegaan in traagheid van geest , -- neen ,
„dewijl het hoe langer hoe zeldzamer wordt dit door het zwaard
„te zien beslissen , ook bij hemelsbreed verscheidene begrippen over
„de toekomst van kerk en staat , — dewijl de meeping veld wint,
„dat hij tot de slechtste burgers behoort , die naar de bevrediging
„der behoeften des volks , naar den vooruitgang van allen (,) ter
„goeder trouw niet streeft."
Geen verklaring zonder verband. Wij zien ons genoodzaakt ook
de tweede helft van blz. 327 te bespreken.
Zij behelst in hoofdzaak de uiteenzetting van een verschil van
zienswijze — van karakter , zoo ge wilt -- tusschen de Nederlanders van omstreeks 1820 en die van 1844.
Toen , zegt Potgieter , -- in 1820 n.l. — kon men de beeltenissen
van Maurits en Oldenbarneveld niet aanzien , zonder onze eeuw
zalig te prijzen , die vóór . alles „eendracht" in haar vaandel had
geschreven. Eendracht scheen toen het ééne noodige , ook al sproot
het verlangen er naar voort uit onverschilligheid.
Thans , in 1844 , heeft eene billijker beschouwing die bekrompene vervangen. Ontwikkeling aller - gaven en krachten scheen ons
de leuze der Hollandsche historie , toen we (zie blz. 314 en volg.)
Oranje en Granvelle in den voorhof van dezen tempel wenschten
aan te treffen. Bij wiep van beide zou de wijze van zien , in 1820
onzer jeugd aangeprezen , de levendigste sympathie hebben .gevonden ?" Immers bij Granvelle ? Dat nu is het vonnis van de zienswijze van den jare 1820. „Was het u ooit , onder eene mijmering
in deze zaal r en starende op de beeltenissen van den veldheer (M.)
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en den staatsman (0.) , . was het u dan ooit te moede , alsof de
geest van den grondlegger onzer vrijheid en die van den voorstan-

der van Spanje en van Rome ze omzweefden ? Wij verbeeldden het
ons bij wijlen. Granvelle lachte , Oranje zuchtte. Doch reeds leenden wij het oor aan beider gesprek , en weigerden in te stemmen
met den bisschop , dat het beter ware geweest het juk der onderwerping te blijven dragen , en vonden rust bij het gevoelen van
den Vader des Vaderlands , dat er stormen vereischt worden tot
zuivering van het zwerk."
Hierbij nu sluit zich de boven afgeschreven volzin aan.
En indien wij thans , in 1844 , tevreden zijn met het oog op
staatkundige aangelegenheden, we zijn het toch niet (zooals in 1820)
dewijl alle verschil van gevoelen is ondergegaan in traagheid van
geest. Neen, om eene geheel andere reden zijn wij tevreden : dewijl het hoe langer hoe zeldzamer wordt dit verschil van gevoelen
door het zwaard te zien beslissen , ook bij hemelsbreed verscheidene
begrippen over de toekomst van Kerk en Staat ; dewijl de meening
veld wint , dat niet hij tot de slechtste burgers behoort, die op
velerlei gebied eene andere meening dan wij is toegedaan ; maar
hij , die naar de bevrediging der behoeften des volks , naar , den
vooruitgang van allen ter goeder trouw niet streeft.
Ik meen met deze verklaring tusschen de regels door te kunnen

volstaan.

VIII.

Een Goocheltoer.
Eén stem op zich vereenigen.
Dat is het allernieuwste taalkundige snufje. De eer der uitvinding komt toe aan een eerzaam redacteur van een onzer kleinsteedsche . weekblaadjes. Daar lezen we , dat er bij de jongste verkiezingen van Leden van den Gemeenteraad op de Heeren die en
die achtereenvolgend ') zoo- en zoov^eel stemmen zijn uitgebracht;
terwijl de volgende HH. ieder één stem op zich vereenigden. Volgt
de naamreeks der duizendkunstenaars , die alle vingervluggen de
loef afstaken.
Of er op den akker van het taalonderwijs nog een en ander te
doen valt!

1) Er staat natuurlijk respectievelijk. Dat spreekt. In bewondering en
naáperij van alles, wat er vreemd uitziet, doen de kleine steden niet ondér
voor de groote.-
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Ix.

Een volledige" stilte , en nog wat.
Raadpleegt men Van Dale , dan beteekent volledig geheel , volkomen ; voltallig. En dat is dan ook waar. Natuurlijk met dien

verstande , dat het lang niet altijd aangaat , om l f geheel, bf volkomen , bf voltallig door volledig te vervangen. Elk woord verricht zijne eigenaardige diensten , doorgaans min of meer in overeenstemming met zijne afleiding, maar altijd vastgesteld door he
gebruik. Het meest komt volledig overeen met voltallig, in zoover
men bij het eerste steeds denkt aan het volle aantal leden, waaruit
een ding bestaat (eigenlilk: een volledig boekwerk, woordenboek,
servies , stel, zin), of waaruit een zaak gedacht wordt te bestaan
(figuurlijk : een volledig antwoord , een volledige bekentenis) ; terwijl dit ook bij voltallig het geval is, maar bij dit laatste woord
toch meer het tellen , het getal naar den voorgrond dringt. Vandaar wederom , dat in zinnen als : de vergadering was voltallig;
ons gezin is nu weer voltallig , -- het bijvoeglijknaamwoord niet
te vervangen is door volledig.
Nu had ik onlangs, een stijloefening van een mijner leerlingen
verbeterend , aanmerking gemaakt op de uitdrukking : een volledige
stilte omringde haar. Maar hij beriep zich op Van Dale, aan wiep
hij den zin ontleend had. En inderdaad vond ik , hoe ongelooflijk
het mij ook scheen , bij Van Dale op het woord omringen o. m. a.
ook den gewraakten zin. Ik gaf mij nu bijna overwonnen , maar
was niet overtuigd. Daar valt mijn oog op de betrekkelijk groote
uitgebreidheid van Van Dale's artikel omringen met zijn rijkdom
van voorbeelden. Een inval. Zou het Groote Woordenboek ook
wellicht aan Van Dale grondstoffen verschaft hebben ? Ik sla het
bewuste artikel op , en vind daar inderdaad denzelfden volzin : „een
volledige stilte omringde haar," maar geteekend met den naam
Conscience. Nu was de zaak in orde. Bekend is het , dat onze
Zuidelijke broeders nogal eens Nederlandsche woorden bezigen in
een beteekenis , die bij ons niet gangbaar is. Dit nu was hier het
geval.
Mijn V. Dale is de eerste druk. Ik ben buiten staat na te gaan,
of de uitgave , door den heer Manhave bezorgd , in dezen wellicht
wijziging ondergaan heeft. Maar zeker is het , dat het boek aan
betrouwbaarheid, en daardoor aan bruikbaarheid, winnen zou, indien
bij een mogelijken nieuwen druk de aan schrijvers ontleende zinnen,
die tot toelichting moeten dienen, met den naam der schrijvers geteekend werden.
J. V. BOXMEER.
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Loza

Loza

Examenopgaven uitgewerkt.
VERKEERD EFFECT.

Gij meent het goed , maar 't werkt verkeerd.
Voor de ondeugd wilt gij afschuw wekken,
Maar beeldt haar af met zulke trekken,
Dat zij zich zelf bewondren leert.
Fier , dat gij 't zijt , die haar wil malen,
Komt zij zich zien in uw verhalen,
Komt zij zich spieglen in uw lied ,
En denkt : „'k Ben nog zoo leelijk niet."
a. Tegen wie richt de dichter zich in dit versje.
b. Waarom staan bewondren en gij cursief?
c. Verklaar: Zich spieglen in uw lied.
d. Moest wil in regel 5 niet wilt zin ? Licht uwe meening
met andere voorbeelden toe.
e. Geef eene verklaring van zoo , als bijwoord van hoedanigheid,
bij w. van graad , bij w. van tijd , vergelijkend voegwoord en voorwaardelijk voegwoord.
f. Wat voor rededeel is zulke in regel 3 ; waarom ? Geef de
afleiding van dat woord.
g. Welke opmerkingen maakt gij bij dat in den 4den en 5den regel?
GODS BORDUURWERK.

Wat God borduurt , door lief en leed,
In 't weefsel van eens Christens leven,
Vertoont een werk , waar niemand weet
Gewisse duiding aan te geven.
Aan deze zij schijnt lijn bij lijn
Dooreen te weeralen en te warren;
Aan de andre zal 't een bloemstuk zijn,
Omgeven met een krans van starren.
Geef van bovenstaand vers eene verklaring in flink proza.
KRING VAN DENKBEELDEN.

Een kring van denkbeelden ! Wat is 't
Dan een denkbeeldige kring?
Maar is 't niet zonderling ?
Denkbeeldige kringen zijn tusschen ons
Juist de allerwerkel ks te eordons ;
Er in of uit te komen —
De proef wordt niet genomen.

Verklaar ook dit vers.
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a. De dichter richt zich in dit versje tegen een schrijver, die
een afschuw wil inboezemen voor de ondeugd , maar haar zoo
aantrekkelijk en behaaglijk voorstelt , dat ze bekoort in plaats
van afkeer te wekken. Het effect of de uitwerking van zulk een
schrijver op zijne lezers is daarom verkeerd : de ondeugd prikkelt
en boeit de lezers.
b. In 't algemeen plaatst men die woorden cursief , waarop men
in 't bijzonder de aandacht wil vestigen en die bij het lezen dan
ook vooral moeten uitkomen. Zoo ook hier. De woorden bewondren
en gij moeten bovenal uitkomen. De ondeugd , als eene persoon
voorgesteld , is er fier op , dat juist hij , die een afkeer voor haar
wil wekken, haar zoo bekoorlijk voorstelt , dat zij zich zelve leert
bewond eren. 't Woord afschuw in den tweeden regel had , als
tegenstelling van bovendien , ook cursief kunnen staan.
c. De ondeugd , door den schrijver met zulke bekoorlijke trekt
ken afgebeeld , vindt zich zelve schoon ; ze leert zich zelve bewonderen. Ze wordt ijdel en wil zich , spiegelen. Ze ziet haar bekoorlijk beeld in het lied van den dichter en spiegelt zich er in.
d. Gij zijt het , die haar wil malen = gij zijt de dichter , die
haar wil malen. Die slaat dus terug op het gezegde van den
hoofdzin en niet gij , maar die is dus het onderwerp van wil. De
vorm moet daarom niet wilt maar wil zijn, daar het betrekkelijk
voorn. die altijd een derden persoon aanwijst.
Andere voorbeelden. Kunt gij mij helpen ? Gij alleen zijt het,
die mij kan helpen.
e. Zoo is een bijw. van hoedanigheid in : Gij moet de pen zdó
houden ; een bijw. van graad in : Hij is zoo moe , dat hij niet meer
kan loopen of . staan ; een bijw. van tijd in : Ik zal zoo komen ; een
vergelijkend voegw. in : ,Zoo heer , zoo knecht ; een voorwaardelijk
voegw. in : Zoo hij hard loopt , kan hij er nog op tijd zijn.
Oorspronkelijk is 't woordje zoo een bijw. van hoedanigheid of
van graad. De aanwijzing van den graad der eigenschap of de
wijze der werking gaat gepaard met het uitspreken van 't woordje
zoo. Hoe groot is 't kind ? Zoo groot. Hoe moet ik de pen houden?
Gij moet de pen zdô houden. Zoo is oorspronkelijk bloot een klank,
die zijne beteekenis aan de aanwijzing ontleent.
De andere beteekenissen van zoo hebben zich alle uit deze eerste
beteekenis ontwikkeld. ])e tijdbepalende kracht heeft het ontleend
aan 't gebruik van zoo als bijwoord van wijze. Ik zal zoo komen,
beduidde oorspronkelijk : zoo als ik hier voor u sta , 'k zal me niet
eerst verkleeden. Later dacht men alleen aan den tijd , en zoo
werd synoniem met dadelijk. Op dezelfde wijze werd het synoniem
met pas : ik kom zoo te huis = ik kom pas te huis. In 't bekende
spreekwoord : zoo gezegd , zoo gedaan hangt het van de bedoeling
,

des sprekers af , of zoo de wijze bepaalt of den tijd.
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Dat zoo gemakkelijk de beteekenis van een vergelijkend voegwoord . kon aannemen, is duidelijk. De zin : Hij is zoo groot als
Pieter, beduidt : Hij is zoo groot , als Pieter (groot is). Als Pieter
groot is , vervangt hier de aanwijzing. De beteekenis is dus deze:
hij is zoo groot ; alzoo (d. i. geheel zoo) groot als Pieter. Als is
n.l. ontstaan uit alzoo = geheel zoo. De overgang van den zin:
Hij is zoo groot als Pieter, tot zinnen als : zoo groot hij is , zoo
groot is Pieter ; zoo de ouden zongen , piepen de jongen ; zoo heer,
zoo knecht , lag voor de hand.
De voorwaardelijke kracht van zoo ontstond waarschijnlijk uit het
gebruik van zoo in vergelijkende zinnen. In den zin : Hij is zoo
ziek , dat hij niet kan uitgaan , duidde : dat hij niet kan uitgaan
een vergelijkend gevolg aan. Met eene kleine wijziging in den
vorm en de beteekenis , ontstonden uit soortgelijke uitdrukkingen
de besluitende zinnen : Hij is zoo ziek , dat hij niet kan uitgaan,
werd door de verbinding van zoo en dat : Hij is ziek , zoodat hij
niet kan uitgaan = Hij is ziek , zoo (ziek) dat hij niet kan uitgaan.
De voorwaardelijke zinnen zijn hiervan eenvoudig eene omkeering.
Hij is zoo rijk , dat hij onbezorgd kan leven = Hij is rijk , zoo
(rijk) dat hij onbezorgd kan leven. En daaruit ontstond : Zoo hij
rijk is , kan hij onbezorgd leven.
f. Zulke is eene bepalingaanduidend voornaamwoord. De bepaling wordt bij zulk gewoonlijk niet uitgedrukt of ligt reeds in
't ' voorafgaande. Zulke trekken zou men kunnen vervangen door:
zoo schoone trekken. -- 't Woordje zoo ligt dan ook in zulk verscholen. Zulk is namelijk ontstaan door de samensmelting van zoo
en lijk. De beteekenis van 't woordje zoo wordt nog in 't woord
zulk gevoeld. Zulk doet steeds denken aan de wijze der werking
of den graad der eigenschap. Zulke schoenen beteekent : zoodanige,
zoo gemaakte schoenen. Zulke knapen wil zeggen : zoo sterke,
vlugge knapen (als reeds vroeger is aangewezen). Wijst men rechtstreeks naar 't een of ander voorwerp, dan gebruikt men 't woordje
die , wijst men daarentegen terug op bekende eigenschappen of
werkingen der dingen , dan gebruikte men 't woordje zulk.
g. Dat in den vierden regel leidt een besluitenden zin in ; het
staat voor zoodat en is een besluitend voegwoord.
Dat in den vijfden regel staat voor omdat ; het leidt een redengevenden zin in en is dus een redengevend voegwoord.
GODS BORDUURWERK.

liet leven vá i éeh Uhr'Stéti gelijkt éei Weefsel vare lief en leed
taan wel en wee. Enkele draden van dat weefsel moge de mensch
kunnen opmerken , het geheele weefsel doorzien , vermag hij niet.
Dat vermag God alleen.
Aan deze zijde van 't graf schijnt het weefsel geheel en al in de
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war te zijn , aan gene zijde echter vertoont het zich in al zijn
luister als een borduursel van bloemen, door een krans van sterren
omringd.
KRING VAN DENKBEELDEN.

Een kring van denkbeelden. Wat is dat anders dan een denkbeeldige kring ? En toch — is het niet vreemd ? — juist die denkbeeldige kringen verdeelen en vervreemden ons van elkander. Zij
zijn te vergelijken bij een zeer sterken kring van posten, die men
om eene belegerde vesting uitzet. Men denkt er niet eens aan om
er in of uit te komen.

Aanteekening. Een kring van denkbeelden. Nu ja, dat is geen
kring, dien men kan voelen en tasten, maar een denkbeeldige kring
is toch anders. 't Is een kring zonder denkbeelden, een kring , die
slechts in het begrip bestaat en de tegenstelling van een zichtbaren
kring.
De bedoeling van den dichter is ongetwijfeld : Ieder mensch
heeft zijne eigenaardige denkbeelden , zijne idées faxes , waarvan hij
niet kan scheiden. Ieder staat stijf op zijn stuk. Ieder beweegt
zich binnen een meer of minder eng kringetje, waaraan een ander
niet mag raken. Vandaar verdeeldheid en twist tusschen de menschen in plaats van toenadering en eendracht.
Cordon. Une corde -- fr. is een touw. Un cordon, een touwtje,
een rand en een kring van posten om een kamp of eene vesting.
L. VAN ANKUM.

Examen voor de school te Harkema-Opeinde (gem. Achtkarspelen) , gehouden op 16 Dec. 1886 te Buitenpost.
Schriftelijk.

Heden. Taal.
STOKPAARDJES.

Elk heeft zijn stokpaardje. Overlang
Is die liefhebberij in zwang;
't Gebruik heeft haar tot recht verheven.
Onze oud'ren gunden zich de pret,
Door 't voorgeslacht zich reeds gegeven
Geen mensch dan ook , die 't aan hun neven
Met schijn van goeden grond belet.
Daar moeten we ons nochtans voor wachten,
Dat nooit 't paardje aan 't hollen gaat
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En ons vervoert , waar wij niet dachten;
Ook zorg men, zoo het bijt of slaat,
Gauw 't weg te doen , eer 't iemand schaadt,
Een rustig beestje kan geen kwaad.

1. Geef den inhoud van dit gedichtje in duidelijk proza terug.
2. Verklaar de beteekenis van overlang (regel 1) , voorgeslacht
(regel 5) en nochtans (regel 8) door op de vorming te letten.
3. Ontleed taalk. de cursieve woorden.
4. Schrijf drie zinnen , waarin het woordje geen telkens een
verschillend rededeel voorstelt.
Mondeling.
OP DE UITVINDING DER BOEKDRUKKUNST.

Het zwerk ontsloot zich, waar hij stond,
Wiens hand de boekstaaf van den beukenstam ontbond.
Een hemelkrans omscheen de looverkruin,
En trof het siddrend duin.
Zoo werd dat heerlijk licht voorspeld,

Dat stralen zou van 't Werk der vlinders; dat geweld,
Noch list zou dooven ! trots der eeuwen vloed,
Een onuitbluschbre gloed.
Dat licht! het ruim der wereld door,
Naar 's Hoogsten wil verbreid , om , als de morgengloor
Elks vreugde ; niet als schaamle nachtlampschij n ,
Eens enklen heul te zijn.
(Staring.)
Lezen en verklaren.
1. Ieder heeft zijn stokpaardje. En die stokpaardjes zijn reeds
zeer lang in de mode. 't Schijnt wel , of de menschen er niet recht
buiten kunnen. Onze ouders vermaakten er zich reeds mede , en
ze volgden eenvoudig 't voorbeeld hunner voorzaten. Nu , er is
dan ook niemand , die er iets op tegen kan hebben. Maar voor.
zichtigheid kan geen kwaad. We moeten zorgen , dat we 't paardje
in toom houden. Anders kon het ons wel eens op verkeerde wegen
leiden. En als het bijt of slaat , doe men het liefst gauw van de
hand. Niemand mag er last van hebben. Is het een onschuldig
beestje , dan kan men het echter gerust houden.
1. Anders. Ieder heeft iets , waarmede hij zich bij voorkeur
onledig houdt. En die liefhebberij dagteekent niet van beden of
gisteren. Zij ligt in de menschelijke natuur. Onze ouders vonden
er pleizier in en onze voorouders niet minder. Nu, er is ook
eigenlijk niets tegen , als we maar zorgen , dat we ons niet door
onze liefhebberij laten beheerschen en anderen er geene schade van
hebben. Eene onschuldige liefhebberij kan geen kwaad.
25
Noord en Zuid , 10e Jaargang.
-
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2. Overlang is gevormd naar 't voorbeeld van overoud , overrijp, enz. Over heeft in deze samenstellingen de beteekenis van de
bij woorden zeer , heel. Overlang = zeer lang ; overoud. = zeer
oud. De overgang in beteekenis van over tot zeer ligt voor de
hand. De peer is overrijp', d. i. ze is over (de grens) der rapheid,
ze is meer dan rijp. Evenals 't voorzetsel over hecht ook in zich
aan sommige bijv. naamw. en versterkt de beteekenis er van. Bv.
inboos = zeer boos ; inschoon = zeer schoon.
TToorgeslacht bestaat uit het voorzetsel voor en het zelfst. naamw.
geslacht. Voor heeft in deze samenstelling tijdbepalende beteekenis
en geslacht beduidt hier : al de menschen , die op zekeren tijd leven.
Het voorgeslacht is dus het geslacht , dat voor ons leefde.
Nochtans is samengesteld uit noch (nog) , dan en de bijwoordelijke s. De d van dan werd tot eene t verscherpt door den invloed
van de g , die als slotmedeklinker scherp (als ch) wordt uitgesproken.
Reeds in het Middeln. komt het woord nochtan voor en in het
Hoogd. worden de leden der samenstelling juist omgekeerd verbonden. Zeggen wij : nochtans — nog dan, in 't Hoogd. luidt het:
dan nog , dennoch.
Nochtans beduidt evenwel , echter en die beteekenis is uit de
samenstelling wel te verklaren. 't Woord zal oorspronkelijk alleen
beduid hebben : dan nog , zoodat eene uitdrukking als : „Daar moeten we ons nochtans voor wachten", enkel beteekende : Daar moeten we ons dan nog voor wachten", d. i. we moeten ons eerst
wachten voor dit en dan nog voor dat. De tegenstellende kracht,
die nochtans tegenwoordig bezit , ligt ook reeds in de woorden dan
nog of nog dan. B,v.: Al. is het paardje gewoonlijk ook tam, dan
nog moeten we zorgen , dat het niet aan 't hollen gaat.
.

3. Zich — pers. voorn. van den derden pers. mv. 3en nv.
Dan — bijwoord van tijd. De oorspronkelijke beteekenis van dit
woord is in de uitdrukking dan ook verzwakt.
Daar -- daarvoor bepalingaanduidend bijw. We moeten ons
daarvoor wachten = We moeten ons wachten, dat nooit 'tpaardje
aan 't hollen gaat.
Dat — voegwoord.
Zoo -- voorwaardelijk voegwoord.
eer (dat) — tijdbepalend voegwoord.
Eer
Geen — ontkennend bijwoord.
4. Hij heeft geen cent op zak. Hier is geen ontkennend telwoord. Geen beduidt hier : niet één.
Een walvisch is geen visch. Hier is geen ontkennend lidwoord.
De zin staat tegenover : De walvisch is een visch.
Het paard doet geen kwaad. Hier is geen ontkennend bij woord.
,De zin staat tegenover : Het paard doet wel kwaad.
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Geen kan ook onbepalend voornaamw. zijn. Het vervangt dan
het woord niemand : Gij moet mij helpen ; gij en anders geen.
OP DE UITVINDING DER BOEKDRUKKUNST.

Boven de plek, waar hij de letters uit den beukenstam losmaakte,
scheurden de wolken plotseling vaneen. Een krans van helder licht
omgaf de kruin van den beuk, en er ging eene rilling door het
duin , toen het door dat licht werd beschenen.
Dit was eene voorspelling, eene voorspelling van het heerlijke
licht , dat de uitvinding der boekdrukkunst zou verspreiden. Dat
licht was zoowel tegen geweld als list bestand en zelfs de tand des
tijds vermocht er niets tegen ; het zou aangroeien tot een gloed,
die niet te blusschen was.
Dat licht zou, volgens den wil van God, over de gansche aarde
worden verbreid ; het zou niet een flauw lichtje zijn, dat slechts
een enkele troost schonk , maar evenals het zonnelicht in den morgen iedereen verheugen.
L, v. A.

ONZE TAAL.

Neerland ! was uw arm van staal
't Hart was zacht en mild en goedig;
Zoo ook huwt zich vroom en moedig,
Kracht en teerheid in uw taal!
Kan ze in wilde stroomen bruisen
Plett'rend , waar zij weerstand vindt,
Streelend ook als lentewind,
Kan ze fluist'ren , kan ze suizen,
Waar zij , in 't bekorend lied,
Deugd en schoonheid hulde biedt.
HEIDE.

De taal is gansch het volk. De geschiedenis bewijst, dat de
} ederlanders niet licht vervaard waren , dat ze krachtig optra.
den , waar 't noodig was , maar dat ze daarbij steeds vatbaar
bleven voor zachte en edele aandoeningen. welnu , die kracht zoowel als die zachtheid vindt men terug in de Nederlandsche taal.
Zij leent zich zoowel om zich krachtig te uiten , als om de zachte
aandoeningen te vertolken. Zij is rijk aan woorden en uitdrukkingen , forsche zoowel als zachte ; forsche , om er een aanvaller mee
te verpletteren ; zachte , om deugd en schoonheid er in aanminnige
liederen mee te bezingen.
L. Y. A.
230*
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AAN LEIDEN.

Ik heb een dubbel recht u vaderstad te noemen:
Hier lachte 't daglicht me aan;
Hier mocht ik me aan de bron der Zanggodinnen laven,
En schonk Minerva , in haar onwaardeerbre gaven
Mij andermaal 't bestaan.
Ontvang mijn hulde dan , o bloem van Hollands steden!
Al is 't een rietscheut , in uw oeverlisch gesneden,
Die mij voor speeltuig strekt.
In dubbelen zin mag ik u mijn vaderstad noemen : hier zag ik
het levenslicht; hier werd ik als opnieuw geboren, toen ik mij aan
uwe academie laafde aan de bronnen van kunst en wetenschap. Aan
u breng ik daarom mijne hulde , puikje van Hollands steden , al is
het slechts de hulde van een nederig dienstknecht in den tempel
der kunst.
Een dubbel recht. Recht heeft hier de beteekenis van aanspraak.
Hij heeft er aanspraak op om Leiden zijn vaderstad te noemen en
die aanspraak is dubbel d. i. tweevoudig of tweeledig : hij is er geboren en hij heeft er gestudeerd.
Vaderstad zegt meer dan geboortestad. Vaderstad is de stad,
waar men niet alleen. geboren , maar ook getogen =- opgetrokken,
opgevoed is. 't Is de stad , waaraan voor den mensch zoovele aangename en droeve herinneringen zijn verbonden.
De Zanggodinnen of de muzen waren de dochters van Jupiter,
den oppersten god, en Mnemosyne, de godin van het geheugen.
Er waren er negen. Zij waren begunstigers van de vrije kunsten:
de dichtkunst, de toonkunst, den zang, enz. ; zich aan de bron der
zanggodinnen laven wil zeggen : zich op de dichtkunst toeleggen.
Minerva, eene dochter van Jupiter , was de godin der wijsheid
en der kunsten. Minerva schonk hem andermaal 't bestaan. Dit
is schoon gezegd. Door de beoefening van kunsten en wetenschap.
pen verhelderde en rijpte zijn geest, daardoor werd hij een ander,
hooger ontwikkeld mensch en werd hij , als het ware , opnieuw geboren.
Rietscheut = rietstengel. Scheut komt van schieten = snel op. groeien. Zoo spreekt men ook van een opgeschoten jongen = een
jongen , die het tijdperk van snellen groei achter den rug heeft.
©everlisch , eene plant „ die aan den oever van slooten en vij vers
welig tiert. Ze wordt ook ooie vaarsbloem , eiberbloem en tijdlelie
genoemd.
Al is 't een rietscheut, in uw oeverlisch gesneden, Die mij voor
speeltuig strekt = al heb ik het in de dichtkunst niet ver gebracht.
Hij bespeelt geene lier of harp, zooals dichters van naam, hij blaast
slechts op een fluitje , dat hij uit een rietscheut heeft vervaardigd.
L, v. .
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PrOCV/0 van,

bewerkn e

der taalkundige opgaven van het vergelijkend examen
te Breda , op 11 Juni j.1.
Gelooft gij in het woord , dat vlammend van uw lippen,
In 't vuur van zielenood als zielekreet kwam glippen,
Toen Aboe Beker sprak bij 't barnen van het lot:
„ Wij zijn getweeën slechts !" — Daar is een derde , God !" —
Gelooft gij in het woord , dat werelden van weelde
Voor 't water speurend oog der moede krijgers teelde,
Dat door het brandend bloed in 't midden der woestijn
De Houris hupplen deed bij 't schuimen van den wijn?
Gelooft gij in de wet, die menschelijke daden
Durft met den vloek des doods , de onvruchtbaarheid , beladen,
En die als pleisterbeeld der menschen leven kneedt ?
Gelooft gij in uzelv', gij heerscher en profeet?
Schaepman, Aya Sofia.
I. Breng deze regels in proza over.
Mohammed ! Gelooft gij zelf in de woorden , die ge zoo vol geestdrift spraakt , die de uiting moesten zijn uwer innige overtuiging
bij het dreigen van het grootste gevaar , toen , in de ure van angst
en nood , diepe verslagenheid zich had meester gemaakt zelfs van
het gemoed van uw wakkeren medestander Aboe Beker , die mistroostig uitriep : „We zijn slechts met ons tweeën !" — de woorden , die getuigenis moesten afleggen van uw onwrikbaar vertrouwen
op den Allerhoogste , de woorden : „Neen , er is nog een derde, n.l.
God!" __?
,

Mohammed ! Gelooft gij zelf in de schitterende beloften , die uw
Koran bevat voor hen, die vallen in den strijd voor het geloof, beloften , die den armen afgetobden , naar water smachtenden krijger
de schoonste visioenen van hemelscha zaligheid voor het oog tooverden , die hem midden in de woestijn, onder al de verschrikkingen
van den oorlog reeds de dansende Houris en de schuimende bekers
van het Paradijs deden aanschouwen?
Mohammed ! Gelooft gij zelf in uw fatalisme , die ijzeren wet,
die de daden der menschen , hetzij goede of kwade werken , algeheele onvruchtbaarheid , het kenmerk van den dood , toeschrij tt, die
haar hoegenaamd geen invloed toekent op het lot des menschen, dat
reeds lang van te voren bepaald is , -- die het menschenleven geheel buiten den invloed van den menschelijken wil plaatst, maar
zelve dat leven kneedt , als was?
Mohammed ! Godsgezant en heerscher over de geloovigen , ge
looft gij in uzelven ? —

,
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II.

Ontleed de eerste vier regels.

De hoofdgedachte van deze regels wordt gevonden in den zin
„Gelooft gij in het woord : Daar is een derde , God !" In dezen
zin is het laatste gedeelte te beschouwen als eene appositie bij het
zelfstandig naamwoord „woord" en wordt door de meeste spraakkunsten dan als zoodanig gerekend tot de zelfstandige bijzinnen,
hoewel al dergelijke uitdrukkingen , die de aangehaalde woorden van
een ander bevatten , zoowel in constructie als door afwezigheid van
eenige aanwijzing van het zinsverband de duidelijke blijken dragen,
geheel buiten dat verband te staan.
In dien hoofdzin wordt het zelfstandig naamwoord woord" nader
bepaald door den bij voegelij ken bijzin : dat vlammend van uw lippen in 't vuur van zielenood als zielekreet kwam glippen", waarin
„vlammend van uw lippen" eene bepaling van gesteldheid is bij
het onderwerp „dat" en wel eene bepaling , die de gesteldheid van
dat onderwerp aangeeft tijdens de werking komen". Die bepaling
van gesteldheid te gaan uitbreiden tot een bijvoegeljken bijzin en
ze dus te beschouwen als verkorten zin achten we onnoodig.
Aan dien bijvoegelijken bijzin is door middel van het voegwoord
„toen" een bijwoordelijke bijzin van tijd onderschikkend verbonden,
nl. de zin „Aboe Beker sprak bij 't barnen van het lot : „Wij zijn
getweeën slechts !" Het laatste gedeelte van dezen zin , dat de aangehaalde woorden van Aboe Beker bevat , staat wat den vorm aangaat , weer geheel buiten het zinsverband , maar wordt meestal ,
omdat het het lijdend voorwerp van de werking spreken noemt ,
tot de zelfstandige bijzinnen gerekend.
III.

Verschil tusschen gelooven in en gelooven aan.
-

De voorzetsels drukken betrekkingen uit , die in den loop der
tijden langzamerhand van zeer onderscheiden aard zijn geworden;
de oorspronkelijke dienst dier woorden. was echter , betrekkingen
van plaats uit te drukken. Zoo drukt in oorspronkelijk uit een
aan alle zijden door een ander voorwerp omgeven zijn ; zoo wijst
aan op een raken aan de oppervlakte. Daaruit volgt , dat de betrekking bij „in" veel nauwer , het verband veel inniger is dan bij
„aan" ; het verband , door dit laatste voorzetsel uitgedrukt , is veel
spoediger losgemaakt , het betreft slechts de oppervlakte. Dit , wat
de letterlijke beteekenis dier voorzetsels aangaat. Uit het verschil,
dat tusschen voorzetsels in hunne letterlijke beteekenis bestaat , is
het verschil in hunne figuurlijke beteekenis ook zeer dikwijls af te
leiden. Ook in de hier gegeven voorbeelden vinden we het meer
innige der betrekking , het meer onverbrekelijke van den band uitgedrukt door „in", terwijl we het bloot uitwendige te zoeken hebben in „aan". „Men gelooft aan spoken", d. w. z. men loochent
hun bestaan niet , men gelooft dat ze er zin , maar verder gaat
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de betrekking niet ; met die spoken gevoelt men zich op geenerlei
wijze innig verbonden ; met wat redeneering is de band gemakkelijk
los te maken. In den zin Ik geloof in God" is het geheel anders ; daar is het niet alleen een erkennen van het bestaan der
Godheid , daarin drukt men uit , dat men zich met de Godheid
innig verbonden gevoelt , dat men in die Godheid zijn kracht zoekt,
zijn vertrouwen stelt; zulk eene betrekking is dan ook met wat
redeneering minder gemakkelijk te verbreken. Door het verschil in
beteekenis tusschen de voorzetsels ontstaat zelfs verschil in opvatting van het werkwoord. Het vertrouwen, dat gelooven in uitdrukt,
wordt bij gelooven aan gemist. Tusschen die uitdrukkingen ' bestaat
dus dit verschil , dat gelooven aan niets meer beteekent , dan de
erkenning van het bestaan , terwijl in gelooven in een innige overtuiging , een vast vertrouwen ligt opgesloten. De grond van dit
verschil is te zoeken in de onderscheiden beteekenis , die de voorzetsels aan en in hebben , wanneer ze letterlijk betrekkingen van
plaats uitdrukken.
IV. De vloek des doods. Welke 2e-naamvalsbetrekking is dit ?
Welke genitieven kent gij nog meer ?
Voor we op de eerste dezer vragen een beslist antwoord kunnen
geven , moeten we ons eerst de bedoeling van den dichter duidelijk
voor den geest trachten te stellen. Hij noemt hier de onvrucht.
baarheid den vloek des doods. Nu is het de vraag , of de dood
wordt voorgesteld als onvruchtbaar te zijn , dus of de onvruchtbaarheid een vloek is , den dood eigen , dan wel of de dood wordt
voorgesteld onvruchtbaar te maken , dus of de onvruchtbaarheid een
vloek is , die in den dood zijn oorsprong vindt. In het tweede geval
hebben we een genitief van afkomst, in het eerste een genitief van
bij elkander behooren, die zeer nauw verwant is aan den possessieven genitief.

Eigenlijk duidt de genitief eene betrekking aan van oorzaak; van
daar dat bij bij werkwoorden en bijvoegelijke naamwoorden als
oorzakelijke genitief de naamval is van het oorzakelijk voorwerp,
b.v. „gedenk onzer", „erbarm u mijner", „zij zijn vol zoeten
wijes" ; -- en dat hij als genitief van afkomst de betrekking aanduidt van eene zelfstandigheid tot die, waaraan ze haar ontstaan
te danken heeft , b v. „de zegen Gods", „Vondels werken", enz.
De eerste dezer genitieven , die bij de werkwoorden , is in verloop
van tijd geheel en al verbasterd ; de verwantschap, die men op.
merkt tusschen de begrippen van gelijktijdigheid en van oorzakelijk
verband , is als oorzaak te beschouwen van het feit, dat men den
genitief is gaan gebruiken bij werkwoorden , waarbij van een oorzakelijk voorwerp geen sprake kon zijn. Dezelfde naamvalsvorm ,
die eerst zelfstandigheden aanwees als oorzaak der handeling , is
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gebruikt geworden om omstandigheden aan te wijzen, die de wer•
king alleen maar vergezelden , zonder in eenig oorzakelijk verband
tot die werking te staan , en zoo is de oorzakelijke genitief verbasterd geworden tot bijwoordel —ken genitief in de uitdrukkingen:
„luider stemme verkondigde hij de waarheid", „blootshoofds en
barrevoets gingen zij langs de straat", enz. De eigenlijke beteekenis

van den genitief was nu verloren gegaan ; het werd een naamval,
niet van het oorzakelijk voorwerp , maar van eene bijwoordelijke
bepaling, zooals „'s morgens", „'s avonds", enz. Ja, eindelijk ging
het zoover, dat men in dien vorm soms niet eens meer een tweeden
naamval bespeurde en zoo werd de s , het teeken van -den genitief,
als adverbiale s een achtervoegsel tot vorming van bijwoorden. We
vinden die s in thans", „slechts", nochtans", enz.
Ook de genitief van afkomst bij zelfstandige naamwoorden heeft
in den loop der tijden andere beteekenissen gekregen. Wat van
mij afgekomen is , wat ik vervaardigd heb , kan worden voorgesteld
als mijn eigendom , als mijn bezit ; van daar dat de genitief , die
de betrekking van afkomst uitdrukt , als possessieve genitief gebruikt wordt , om de betrekking van bezit uit te drukken, b.v.
„het huis mijns vaders". Uit het begrip van afkomst laten zich
weer gemakkelijk twee geheel verschillende , bijna zou ik gezegd
hebben tegengestelde begrippen afleiden , nl. het begrip van bij
elkander behooren en dat van scheiding. Het eerste begrip vinden
we in „God der liefde" (genitief van bij elkander behooren) , het
tweede in hij zwierf rond als een balling 's lands" (separatieve
genitief). Aangezien de deelen kunnen worden voorgesteld als van
het geheel afgekomen te zijn , zoo gebruikt men den tweeden naamval ook om de betrekking uit te drukken tusschen het geheel en
een der deelen , en wel in den partitieven genitief, b.v. „een bete
broods", „een glas waters", veel moois". Een verrichte werking
kan ook beschouwd worden als afgekomen te zijn van de zelfstandigheid, die haar volbracht ; daarom plaatst men , zoodra men de
werking zelve ook als zelfstandigheid voorstelt , het onderwerp
daarvan in den Zen naamval , en wel in den subjectieven genitief ,
b.v. „de loop der rivier", de ondergang der eerste wereld" ; is die
werking transitief, dan kan zij worden voorgesteld als , van het
onderwerp uitgaande, zich met het voorwerp te vereenigen, dan
wordt het voorwerp beschouwd, als de zelfstandigheid , waaronder
we ons de werking voorstellen , van het onderwerp te ontvangen;
dan wordt dat voorwerp bezitter dier zelfstandigheid , dan ontwikkelt zich uit den possessieven tweeden naamval de objectieve genitief,
b.v. de bestorming der vesting".
Het logisch verband tusschen die verschillende soorten van genitieven heb ik hier alleen maar met enkele woorden aangestipt ; de
candidaat , die te Breda het examen meemaakte , en die voor al het
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taalwerk f uur tijd kreeg , zal zich wel hebben moeten bepalen
tot het opnoemen der soorten , die hij uit zijn handboek van buiten
had geleerd. De verschillende betrekkingen , die in het Nederlandsch
door den tweeden naamval worden uitgedrukt zou een onderwerp
kunnen zijn voor een opstel , waarvoor meer tijd zou moeten worden gegeven , dan daar voor al het taalwerk beschikbaar was.
V. Het barnen van het lot. Wat beteekent deze uitdrukking
Barnen is het werkwoord , waaruit door metathesis en epenthesis
ons branden is voortgekomen. We vinden het werkwoord nog in
zijn oude gedaante in het Engelsch , to burn ; we vinden enkel de
metathesis toegepast in het Duitsch , brennen ; bij ons is na de n
eene epenthetische d ingeslopen , branden. Alleen in figuurlijke
uitdrukkingen wordt nog het werkwoord barnen gevonden. Een
der meest voorkomende voorbeelden daarvan vinden we in „het
barnen der gevaren". Hier worden de gevaren , die iemand van
alle zijden bedreigen , die hem geheel en al omringen , die hem
dreigen te overstelpen , waartegen hij kampen moet , wil hij er niet
in ten onder gaan , voorgesteld als de woelende , bruisende branding
der zee op klip of zandbank , waar we in het woord branding ook
een figuur te zoeken hebben , nl. eene metaphora , gegrond op
overeenkomst. — Het barnen van het lot is hetzelfde als het barnen
der gevaren ; dat lot is hier het noodlot , dat Aboe Beker en
Mohammed in den strijd met den ondergang bedreigde , dat hen
onder de overmacht der vijanden dreigde te doen bezwijken. We
kunnen dus hier de uitdrukking het barnen van het lot weergeven
met : het dreigen van de grootste gevaren.

Eo1g&

4 Juni 1887.

naar aanleiding van de dichtregelen , ter behandeling
opgegeven bij het vergelijkend examen te Uitdam,
4 Juni 1887.
De mensch, die naar het oogh vergaet,
Herleeft , onsterflijk in zijn zaet:
Al schijnt de zerck 't gezicht te hindren,
Men ziet de Moeder in haer kindren.
Der kindren wackere ooghen zijn
De spieghels en het kristallijn,
Waerin der ouderen gelaet
En schijn en aanschijn voor ons staet.
't Zijn onverzierde schilderijen
En verwen , die ons hart verbli* en.
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Deze versregels vormen het slot van een gedicht„ door Vondel
toegezongen aan Huygens , bij het overlijden van diens echtgenoote,
op den 10en Mei 1637. Zij bevatten den troostgrond , waarop alles,
wat er in het gedicht aan voorafgaat, berust. Vondel geeft zijn
vriend den raad , niet voortdurend met zijne gedachten bij de afgestorvene te vertoeven en. daardoor
„zijn lijkrouw telkens wakker (te roepen)",
daar de doode toch niet wederkeeren zou , zelfs
„Al zocht gij schoon , met Charons schuit,
Eurydice , en al kon uw luit
De harp van Orfeus zelf verdooven."
Hij moet zijn troost zoeken bij de kinderen, die ze hem heeft
nagelaten:
Gij kunt u roet d' afzetsels troosten.
D' afzetsels , daar haar ziel in leeft,
Haar geest en zedigheid in zweeft."
Want , --- en dit is de grondgedachte van het geheele gedicht,
,uitgesproken in de opgegeven regels , — al schijnt het voor ons
oog , dat de mensch vergaat , in zijn nageslacht herleeft hij en is
hij onsterfelijk. Al onttrekt de grafzerk de afgestorvene aan ons
gezicht , in hare kinderen blijven wij haar voor ons zien. Uit de
oogen der kinderen blikken de ouders ons aan ; die kinderen zijn
de ware , onverdichte schilderijen, die met hun kleuren ons hart
vertroosten.
Hiermede meen ik genoeg gezegd te hebben om den inhoud van
het fragment , in verband met het overige van het gedicht , eenigszins nader toe te lichten. Beschouwen we nu deze versregels uit
een taalkundig oogpunt, dan valt ons oog al aanstonds op een 'paar
woorden , over welker gebruik een en ander te zeggen is. Ik bedoel de woorden onverzierd en verwen uit de beide laatste regels.
De verklaring van het eerste dier woorden levert nog al eens eenige
moeielijkheid op , omdat het woord in het tegenwoordige Nederlandsch niet meer bestaat en men steeds geneigd is het in verband
te brengen met ons werkwoord versieren, dat mooi maken, opluisteren beteekent en dat evenals de verwante woorden sieraad en
sierlijk door sommige schrijvers met c in plaats vans geschreven wordt.
Die oorsprong dier spelling wordt bij eerre historische beschouwing der
woorden verzieren en versieren ook duidelijk. Beginnen we met
het werkwoord. versieren , dat wij in onze taal ook nog hebben,
dan zien we , dat onze vaderen in de Middeleeuwen een woord
hadden van dezelfde beteekenis als ons versieren , maar dat zij
verchieren, soms ook chyeren schreven. Ook de afgeleide woorden
vertoonden die spelling ; het snbstantief chierheit of cierheit, met
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de letterlijke beteekenis van pracht , kostbaarheid , sieraad en de
figuurlijke van een schoon oord , -- het adjectief chierlijc of
chierlic , — het adverbium chierlilce. In de 17e eeuw vinden we
nog bij Vondel het substantief rierage , met beteekenis van pracht,
luister.
Dat werkwoord verchieren stond in verband met het Fransche
woord cher = lief, waard , kostbaar en had daardoor eene beteekenis , die licht zou doen denken , dat dat woord den oorsprong
bevatte van ons versieren. Die meening heeft dan ook de spelling
vercieren en cieraad veroorzaakt. Ons werkwoord versieren echter
is van denzelfden stam als het Hoogduitsche zier en moet met een
S geschreven worden. Die spelling met s , hoe zuiver ook , is echter
de oorzaak van de herhaaldelijk voorkomende verwarring van dit
werkwoord met een ander versieren of veezieren , waarop we nu
even de aandacht moeten vestigen. In het Middelnederlandsch komt
bij herhaling een werkwoord visieren voor , dat aan het Latijn ontleend was , en eigenlijk zien zou moeten beteekenen. Uit die beteekenis van „zien" ontwikkelden zich andere figuurlijke beteekenissen,
zooals die van in het oog vatten", „bedenken", „overleggen", „be
palen".
Berecht mi , dat es tvragen mijn,
vuildi van lieve geminnet sij n ,
Also alsic u sal visieren?
Eelco Verwijs. Van Vrouwen ende van Minne.
Weer ie niet een goet buttelgier
Te hove , neve ? siet hoe ic visier.
Ibid.
Ende gins visieren talre tijt
Hoe hi Jason mocht werden quijt.
Der Minnen Loep.
Dat werkwoord visieren kreeg in zijne beteekenis van „bedenken" een verhaal als lijdend voorwerp bij zich, werd in de uitspraak langzamerhand verzieren en beteekende toen hetzelfde als
ons • verdichten. Een verzierd verhaal is dus bij de schrijvers der
17e eeuw een verdicht verhaal , terwijl onverzierd , zooals het ook
in het onderhavige dichtstukje van Vondel voorkomt , onverdicht,
waar , beteekende.
Dat werkwoord verzieren nu is verloren gegaan en gelijkheid in
vorm met ons werkwoord versieren (door sommigen minder juist
vercieren geschreven) is de oorzaak dat men, indien men het in
een der oudere voortbrengselen onzer letterkunde nog eens ontmoet,
-er dikwijls eene verkeerde beteekenis aan toekent.
Het tweede der woorden , waarvan het gebruik nader toegelicht
moest worden , was verwen in den laatsten regel.
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Dat woord gebruiken wij in de gewone taal van het dagelijksch
leven niet meer in die beteekenis ; wij zouden hier kleur nemen,
daar wij aan verf meer de beteekenis hechten van kleurstof. Wat
is nu eigenlijk het verschil tusschen de woorden verf en kleur ?
We moeten dat verschil minder in onderscheiden beteekenis , dan
wel in onderscheiden afkomst zoeken. Zooals men weet , behoort
onze taal , evenals het Engelsch , tot de Nederduitsche talen. In
afkomst , zou men dus zeggen , zijn beide talen zuiver Germaansch ;
dan =-- geene enkele taal blijft van afkomst zuiver ; de groote gebeurtenissen uit de wereldgeschiedenis brengen onderscheiden volken
met elkander in aanraking , — die volken van verschillende rassen
oefenen invloed uit op elkander en die invloed blijft het duidelijkst
geopenbaard in de taal. Dat verschijnsel is in het Engelsch zeer
duidelijk waar te nemen ; tengevolge der verovering van Engeland
door de Fransch sprekende Normandiërs is er in die Germaansche
taal een krachtig Romaansch element gebracht , dat het hedendaagsche Engelsch meer op Fransch dan op Dietsch doet gelijken. Zoo
hebben nu ook wij in het Nederlandsch eenige woorden van Romaanschen oorsprong , die echter , omdat de eerste bewoners dezer
landen die woorden reeds van de Romeinen hebben overgenomen,
geenerlei kenteekenen van vreemdelingschap vertoonen. Tot die
woorden van Romaansche afkomst behoort het woord kleur , Lat.
color , Fransch couleur , Engelsch colour. Hier zien we echter,
dat naast het Romaansche, het Germaansche woord ook stand gehouden heeft, nl. het woord verf, Middelned. varuwe , Hoogduitsch
Farbe. We hebben dus twee woorden, kleur en verf , van onderscheidene afkomst , maar van volkomen dezelfde beteekenis. Wat
zien we nu echter in dergelijke gevallen in den regel gebeuren?
Wanneer de beteekenis niet voor splitsing of tweeërlei opvatting
vatbaar is , dan geraakt óf een der woorden in onbruik , óf het
taalgebruik verwijst ze beide naar verschillende stalsoorten, zoodat
soms het eene tot den deftigen stijl , het andere tot de plattere
spreektaal gaat behooren (vgl. nuttigen en verorberen, die etymologisch volkomen hetzelfde beteekenen). Is echter de beteekenis
wel te splitsen of kan die op tweeërlei wijze worden opgevat , . dan
krijgt elk der woorden een onderdeel dier beteekenis, of behoort bij
een der bijzondere opvattingen. Dat het spraakgebruik bij die keuze
dan geheel willekeurig te werk gaat , blijkt uit het feit , dat soms
twee talen tusschen zulk een paar woorden wel hetzelfde verschil
maken , maar bij de keuze op juist tegenovergestelde wijzen te
werk gaan. (Nederl. meid = Hoogduitsch Magd ; Nederl. maagd .Hoogduitsch Maid ; terwijl meid en maagd etymologisch hetzelfde
woord zijn.) Die keuze nu heeft ook plaats gegrepen bij de woorden verf en kleur. Voor het verschijnsel gebruiken we het Romaansche woord kleur , voor de stof , waarmee we dat verschijnsel
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teweeg brengen, het Germaansche woord verf. Alleen in dichterlijken stijl kan het woord verf met beteekenis van kleur gebruikt
worden ; doet men zulks in de gewone taal yan het dagelijksch
leven , dan zondigt men tegen het Nederlandsch taaleigen en volgt
meer het Duitsch na ; dan maakt men zich dus schuldig aan het
gebruik van een Germanisme.
Ten opzichte van het zinsverband bevat dit fragment niet veel
stof tot beschouwing. Slechts op één bijzin zou ik even de aandacht willen vestigen en wel op den toegevenden bijwoordelijken
bij zin , vervat in den Sen regel:
Al schijnt de zerck 't gezicht te hindren.
Wat is de oorzaak van de vragende woordschikking , die we in
dezen bijzin opmerken ? Die woordschikking kan hier niet beschouwd
worden als een gevolg van het vooropplaatsen van het bijwoord al,
want , indien men dat bijwoord midden in den zin plaatst , dan
blijft de vragende woordschikking bestaan , b.v.:
Schijnt de zerk het gezicht al te hindren , —
We moeten dit feit dus op andere wijze verklaren. -- Men weet,
dat de vragende woordschikking eigen is aan voorwaardelijke bijzinnen , waarbij het zinsverband niet door een voegwoord wordt
uitgedrukt. De oorzaak van dat verschijnsel na te gaan , zou ons
op dit oogenblik te ver van ons doel voeren; we moeten ons nu
tevreden stellen met dat feit als bekend aan te nemen. Kunnen
we nu aantoonen, dat de voorwaardelijke en de toegevende bijzinnen aan elkander verwant zijn , en dat die verwantschap zich soms
duidelijk openbaart in de wijze, waarop het zinsverband wordt uitgedrukt , dan kunnen we ons ook den vraagvorm in dezen toegevenden bijzin verklaren.
We hebben te doen met een voorwaardelijken bizin , indien de
koppeling in den hoofdzin afhankelijk is van de koppeling in den
bijzin , m. a. w. indien het al of niet plaats hebben van wat er in
den hoofdzin staat , af hangt van het al of niet plaats hebben van
wat de bijzin vermeldt; b.v.:
Indien deze knaap zijn best doet , zal hij zijn doel wel bereiken.
Het al of niet bereiken van het doel wordt hier afhankelijk gesteld van het al of niet zijn best doen. Het voorwaardelijke zinsverband is dus een verband tusschen de koppelingen van hoofd- en
bijzin. Hoe is het nu gelegen met den toegevenden bijzin r Om
het toegevende zinsverband te verklaren, moeten wij ook het oog
vestigen op de koppelingen van hoofd- en bijzin. Het verband , dat
daar tusschen die koppelingen bestaat , is dan echter van anderen
aard ; daar wordt nl. uitgedrukt , dat de koppeling in den bijzin
niet bij machte is , die in den hoofdzin te veranderen ; wat in den
hoofdzin staat heeft plaats , niet tengevolge van wat de bij zin
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vermeldt, maar in weerwil van den inhoud van dien bijzin : b.v.
Ofschoon deze knaap zin best doet, toch zal hij zijn doel niet bereiken.
Men ziet het groote onderscheid , dat tasschen deze twee soorten
van zinsverband bestaat , maar in weerwil van dat onderscheid kunnen we de verwantschap niet miskennen. De aard der betrekking
tusschen de koppelingen van hoofdzin en bizin is bij beide zeer
verschillend ; dat echter beide soorten van . zinsverband eene betrekking uitdrukken tusschen de koppelingen van hoofdzin en bijzin,
daarin zit de verwantschap. Bijna zouden we zeggen : het toegevende
zinsverband is, evenals het voorwaardelijke, van modalen aard. Die
overeenkomst, of liever , die verwantschap , spiegelt zich af in de
middelen , die het zinsverband uitdrukken. Men bedient zich , om
den toegevenden zin aan den hoofdzin te verbinden , van het voorwaardelijk voegwoord , maar past dan tegelijk andere middelen toe,
waardoor toch ook weer wordt uitgedrukt , dat het zinsverband niet
voorwaardelijk, maar toegevend is. Die middelen zijn tegenstellende
bijwoorden (echter , toch , evenwel , nochtans , desalniettemin) in den
hoofdzin en bevestigende bijwoorden in den bijzin. Dat er eerre betrekking tusschen de koppelingen bestaat, zegt ons het voorwaardelijk voegwoord ; dat die betrekking beperkend tegenstellend is, zeggen ons de bedoelde bijwoorden. De bij woorden in den bij zin , die
juist door het sterkere bevestigen van den inhoud van dien zin de
tegenstelling tusschen hoofd- en bijzin scherper moeten doen uitkomen , behooren dus gerekend te worden tot de modale bijwoorden ; het zijn de woordjes al , ook en het verouderde schoon. De
beide eerstgenoemde komen dikwijls- te samen voor ; men kan den
als voorbeeld gebruikten zin ook veranderen in:
Indien deze knaap zijn best ook al doet , toch zal hij zijn doel
niet bereiken.
Het bijwoord schoon heb ik verouderd genoemd , omdat we het
tegenwoordig niet meer als afzonderlijk woord gebruiken ; wil men

voorbeelden van dat gebruik , de letterkunde der 17e eeuw biedt
er genoeg aan. Zoo laat Hooft een vogel , die de gevangenschap
verkiest boven de vrijheid en die niet wegvliegt, al staat zone kooi
open , zeggen:
Of men schoon mijn kerker open doet ; -^
Zoo vinden we bij Cats, in de fabel van het riet en den eik:
En of al schoon een Noordenwind
Op aarden zijn geweld begint ; -en zoo zou men nog verscheidene voorbeelden van dat gebruik kun-non aanhalen. We zien in die voorbeelden , dat de toegevende bijzin
aan den hoofdzin verbonden wordt door het onderschikkende voeg.

woord of , dat „indien" beteekent en dat dus voorwaardelijk is ; de
bijwoorden schoon en al onderscheiden de toegevende bijzinnen van
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de voorwaardeljke. Dat bijwoord schoon nu is in den- loop der
tijden met het voorwaardelijk voegwoord of samengesmolten tot één
woord ofschoon , dat nu altijd dient om toegevende bijzinnen aan
den hoofdzin te verbinden en daarom toegevend voegwoord genoemd wordt.
Bij dichters vinden we dat tweelettergrepige voegwoord om den
wille van de maat wel eens tot één lettergreep afgekort , en dan
meestal tot schoon" ; in dat schoon hebben we dan natuurlijk niet
het bijwoord ; de constructie van zulk een zin met „schoon" wijst
duidelijk uit , dat het een afgekorte vorm van „ofschoon", dus een
voegwoord is. Soms ook vinden we of", b.v. bij Tollens in „de
Brand" :
En , of haar vlam en hitte stuiten,
En , of het vuur en vonken spat ,
Daar heeft ze , o God ! haar kind gevat ,
En vliegt er gillend mee naar buiten.
In het toegevende voegwoord ofschoon vinden we dus het voorwaardelijke „of" nog duidelijk terug ; gaan we nu eens na, hoe dat
gesteld is bij een ander toegevend voegwoord , nl. bij hoewel. Beschouwen we de deelera , waaruit dat voegwoord bestaat , dan zien
we , dat we hier te maken hebben met twee bijwoorden hoe en wel,
van wier optreden in den toegevenden zin we ons nu eerst rekenschap moeten geven.
Vooreerst het bijwoord hoe. Soms gebeurt het , dat de toegeving
in den bij zin slechts een deel van den bijzin betreft , dat men wil
aanduiden , dat de koppeling in den hoofdzin zóó is en niet andérs,
in weerwil van het eene of andere deel van den bijzin , dat dit
zinsdeel dus zijn kan zooals het wil , maar dat toch de koppeling
in den hoofdzin er niet om verandert , bv.:
Wat ik ook zeg , hij luistert niet naar raad.
Wie er ook zijn moge , ik ben voor niemand tehuis.
Wanneer ik hem ook bezocht , altijd vond ik hem aan den arbeid.
Hoe men die zaak ook beschouwe , nooit kan men uwe handelwijze goedkeuren.
Hoe hem het schouwspel aan moog grijpen,
Toch wil zijn oog er niet vandaan.
Tollens.
hoeveel hem God ook nog behield,
H j kan niet danken voor dien zegen.
Ibid.
liet bedoelde deel van den toegevenden bijzin is in het eerste
voorbeeld het lijdend voorwerp , in het tweede het onderwerp , in
het derde de tijdbepaling , in het vierde de hoedanigheid der werkin g , in het vijfde de graad der werking , in het zesde de graad
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van veel". Die zinsdoelen, omtrent welke men dus alle mogelijkheden toegeeft, worden aangeduid door vragende voornaamwoorden
of bijwoorden , die in dit geval eene onbepaalde beteekenis krijgen;
zoo is dus , om tot ons bij woord hoe terug te keeren , in de beide
laatste voorbeelden hoe een onbepaald biwoord van graad. Zoo
ook in hoewel. Wel is een bijwoord van bevestiging; dat men nu
die bevestiging zoo sterk kan denken als men wil , zonder dat ze
toch ooit eenigen invloed uitoefent op de koppeling van den hoofdzin , dat wordt uitgedrukt door het onbepaalde bijwoord van graad
hoe. In den zin : Hoewel de schijn tegen hem was , toch was hij
onschuldig, zeggen we dus : „de schijn was tegen hem ; de schijn
was wel tegen hem; maar hoe wel (d. i. hoe zeker, hoe zeer) de
schijn ook tegen hem was , toch — enz. Het woord hoewel is dus
een modaal bijwoord van bevestiging wel, versterkt door een onbepaald bijwoord van graad hoe. Nu rijst echter de vraag : hoe kan
nu een modaal bijwoord ooit zinnen verbinden , hoe kan zulk een
woord optreden als voegwoord ? Om die vraag te beantwoorden
moeten we nog eens de zes aangehaalde voorbeelden beschouwen,
waarin de toegeving een deel van den bijzin betrof. In geen van
die voorbeelden is het eigenlijke bindingswoord uitgedrukt ; het is
met dergelijke zinnen als met de objectieve afhankelijke vraag, die
ook met een vragend voornaamwoord of bijwoord aanvangt, en
waar men ook het voegwoord weglaat. Toch kan dat voegwoord
wel degelijk uitgedrukt worden ; in den mond des volks wordt het
zelden weggelaten en in lossen stijl vindt men het bij dichters ook
wel , b.v. :
Wat of er nu toch weer aan scheelt ,
Ik heb geen rust of duur.
Dat voegwoord of nu , dat bij de objectieve afhankelijke vraag
kan worden ingevoegd, behoort ook tehuis in de hier bedoelde toegevende bijzinnen. De bijzinnen uit de aangehaalde voorbeelden
zouden ook kunnen luiden : „wat of ik hem ook zeg", „Wie of er
ook zin moge", „Wanneer of ik hem ook bezocht", „Hoe of men
die zaak ook beschouwe", „Hoe of het schouwspel hem ook aan
moge grijpen", „Hoeveel of God hem ook nog behield". Hier is
nu het voegwoord wel uitgedrukt en al weer zien we in deze voorbeelden de waarheid bevestigd , dat het toegevende zinsverband
dezelfde voegwoorden vereischt als het voorwaardelijke. Wanneer
echter de toegeving slechts een deel van den bijzin betreft , dat dan
aangeduid wordt door vragend (onbepaald) voornaamwoord of bijwoord , dan blijft na dat voornaamwoord of bijwoord het voorwaardelijke voegwoord of weg. Toch zal daarom niemand de woorden wat , wie , wanneer , hoe en hoeveel toegevende voegwoorden
gaan noemen, en waarom wordt nu hoewel toch tot die woorden
gerekend
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Voor dat verschijnsel kan ik geene andere oorzaak vinden dan
de omstandigheid , dat hier het bedoelde deel van den bijzin een

modaal bijwoord is , dat eigenlijk minder als deel der gedachte beschouwd kan worden ; de toegeving betreft daar juist de koppeling
en de bijzin wordt geheel van dezelfde soort als die met ofschoon
beginnen. In vorming is dus het woord hoewel analoog met hoeveel , hoe sterk , hoe lief , enz. , maar daar het woord „wel" betrekking heeft op de koppeling en geen afzonderlijk begrip aan de gedachte toevoegt , is hoewel in beteekenis volkomen gelijk geworden
aan ofschoon, en zal daarom een toegevend voegwoord geworden zijn.
Tot deze uitweiding over het woord hoewel achtte ik mij genoodzaakt om het feit duidelijk te maken , dat alle toegevende zinnen,
ook die , waarbij het oogenschij nlij k niet het geval zou zijn , in den
grond een voorwaardelijk voegwoord eischen , om aan den hoofdzin
verbonden te worden. Het zinsverband wordt dus bij den toegevenden bijzin op dezelfde wijze uitgedrukt als bij den voorwaardeljken
zin; waar dus bij deze laatste soort van bijzin de weglating van het
voegwoord den vraagvorm ten gevolge heeft , kan zulks ook bij den
toegevenden zin het geval zijn. In plaats van het voorbeeld:
Indien deze knaap zijn best doet, zal hij zijn doel wel bereiken ; --kan men met gebruik van den vraagvorm zeggen:
Doet deze knaap zijn best, dan zal hij zijn doel wel bereiken ;
en zoo kan men ook het voorbeeld met den toegevenden zin:
Ofschoon deze knaap zijn best doet, toch zal hij zijn doel niet
bereiken.
veranderen in:
Doet deze knaap ook al zijn best, zijn doel zal hij niet bereiken.
In beide gevallen, zoowel bij den toegevenden als bij den voorwaardelijken bijzin is de vraagvorm een gevolg van het weglaten
van het voorwaardelijk voegwoord.
De heer Terwey drukt zich dus in zijne spraakkunst minder juist
uit, waar hij zegt:
„Wanneer de toegevende bijzin aanvangt met het. woord al , of
wanneer hij geen ander verbindingswoord dan ook bevat, komt hij
voor in den vorm van den vragenden zin.
Vooreerst toch is het modale bijwoord ook, dat den toegevenden
zin van den voorwaardelij ken onderscheidt , geen verbindingswoord
en in de tweede plaats is die vraagvorm nooit een gevolg van het
beginnen met het bijwoord al; ook wanneer al midden in den zin
staat , houdt de vraagvorm stand. Onder de bewijzen , dat al een
bijwoord is, moest dus de heer T. den vraagvorm van den zin , die
er mee aanvangt , niet noemen.
Op de vraag, die we ons naar aanleiding van het voorbeeld
stelden : waarom staat de zin : „Al schijnt de zerk 't gezicht te
hinderen" in de vragende woordschikking , moet dus geantwoord

Noord en Zuid, 10e Jaargang,

26

402
worden : omdat de toegevende bijzin op dezelfde wijze aan den
hoofdzin verbonden wordt als de voorwaardelijke , dus ook den vraagvorm aanneemt , als het voorwaardelijk voegwoord niet gebruikt
wordt."
Gebruiken we dat voegwoord , dan verdwijnt ook de vraagvorm,
en krijgt de zin de gewone constructie van den bijzin , b.v.
Indien de zerk het gezicht al schijnt te hindren, toch -- enz.
of , het voorwaardelijke voegwoord en het modale bijwoord tot één
woord (toegevend voegwoord) verbindende:
Ofschoon de zerk het gezicht schijnt te hindren , — enz.
Helder , Augustus 1887.

JAx BROUWER.

'^_w vraag eik eed, antwoor4^
Mijne vraag is : hoe zijn de laatste drie regels der vijfde strophe
van Feith's bekenden Lierzang op De Ruyter toch te verklaren?
De dichter roept het Vaderland daarin toe : (Gij vindt) „Geen held,
die voor uw vlag kon beven , Waar hem zijn eigen roemrijk leven
Geene enkle poging waardig scheen." Het schijnt , dat dit vermogen om te beven den held , zoo hij bestond , tot eer zou verstrekken ; want er gaat onmiddellijk aan vooraf: „Gij vindt geen
held , zoo groot als hij ! Geen held , die voor zijn landgenooten

Zijn bloed zoo heerlijk heeft vergoten; Geen held, zoo rijk in eertropheen."
Mijn antwoord betreft de vroeger in dit tijdschrift gedane vraag
naar de beteekenis van het onderstreepte woord in „Gij geeft hun
hunne spijze te zijner tijd." Hierop is door P. P. P. op blz. 231
van dezen jaarg. geantwoord , dat men bij het gebruik van enkelof meervoudvormen in sommige gevallen meer op de beteekenis dan
op den vorm der woorden let ; in den zin „Aller oogen wachten
op U en Gij geeft hun hunne spijze te zijner tijd" zou dan zijner
niet rechtstreeks op aller slaan , maar zou de Psalmist gedacht
hebben aan ieder van die allen in 't bijzonder.
Deze verklaring moet den vrager weinig voldaan hebben ; want,
zal hij hebben gedacht, waarom dan ook niet zone spijs ? En de
opmerking van P. P. P. , dat het vnw. zijn in sommige uitdrukkingen stereotiep geworden is (als in : op zijn best , op zijn minst) ,
kan hem ook al niet veel licht ontstoken hebben.
Tegenover • dit alles stel ik de bewering , dat wij hier niet met
het stereotiep gebruik van het woord zijn , maar van de bij w. uitdrukking te zijner tijd te doen hebben. Dit blijkt ten duidelijkste
uit een voorbeeld als 't volgende , dat ik aan Elizabeth Musch ontIeen (volksuitg. bl. 56) : „Richt nu te huis op uw gemak en naar
uw goeddunken den vorm van uw brief in ... en kom mij te zijner
t;jd het antwoord medeçleelen." Welke tijd wordt nu bedoeld : die
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van Buat (den aangesproken persoon) , van den „vorm" of van den
brief" ? Immers geen van drieën ! Te zijner tijd beteekent eenvoudig als de tijd daartoe gekomen is. In een zin als „hij is van
plan te zijner tijd zijne aanspraken te doen gelden" schijnt zijner
wel op het onderw. te slaan , maar bij eenig nadenken zal men ook
hier aan de verklaring te rechter tijd , op het geschikte tijdstip de
voorkeur. geven.
Precies op dezelfde wijze gebruiken de Duitschers de uitdrukking
zu seiner Zeit , waarvoor Sicherer en Akveld in hun loogd.- Ned.
Wdb. opgeven : „als het tijd is, ten gepasten tijde." Alleen dient
weggelaten
zu ook wel
nog vermeld
te worden
,, dat
Wdb.
opgeven
: „als het
tijdhet
is, voorz.
ten gepasten
tijde."
Alleen wordt.
dient
C. J. V.

Een degelijk boek.
Een degelijk boek. 1 )
Dr. L a u r i 11 ar d heeft reeds meer dan eens getoond , hoe vertrouwd hij
met onze taal is. Daarvan legt zijn werk, dat onlangs door den uitgever
Centen in den handel werd gebracht, opnieuw eene vereerende getuigenis af.
Sprokkelhout heet het en ter verduidelijking voegt de titel er aan toe:
Geschied- en letterkundige bijzonderheden.

In het voorbericht deelt ons de schrijver mede : dat het werk ontstaan
is uit aanteekeningen , die (hij) in den loop van vele jaren op 't papier
bracht, telkens , als (hij) iets gezien of gehoord of gelezen had , wat (hem)
toescheen aardig of merkwaardig genoeg te zijn , om bewaard te worden.
De schrijver zegt hier niet te veel , want uit elke aanteekening blijkt,
dat bij veel gelezen, veel gehoord en veel gezien heeft en dat. hij juist
datgene bewaarde, wat iu het bijzonder voor den beoefenaar onzer letteren van het grootste belang is. Daarenboven heeft de schrijver de waarde
van zijn boek nog verhoogd, door telkens de bronnen op te geven, waaruit hij geput heeft , zoodat hij ook anderen de gelegenheid aanbiedt , om
zelf te onderzoeken en te vergelijken.
Wanneer men nu bedenkt , dat Laurillard in zijn boek zoowel over de
afleiding van plaatsnamen , als over de wapenspreuken van leden van den
Nederlandschen adel spreekt , dat hij handelt over de spotnamen op de
bewoners van verschillende gemeenten , over het bijgeloof , over vogelnamen , over de dieventaal , over verschillende zeden en gebruiken , dan
is het licht te begrijpen , dat hij , bij zoo'n groote verscheidenheid van
stof , hier en daar de kluts wel eens kwijt geraakt is. Waar hij bijv. over
amber (blz. 6) spreekt en deze stof eene afscheiding uit het darmkanaal
van den potvisch noemt , daar ben ik zoo vrij , om dit in twijfel te trekken , voor zoover het den amber betreft , waarvan de dichters zoo gaarne
spreken. Deze amber is namelijk niets anders dan : welriekende gom,
barnsteen (Van Dale en Weiland i. v.), dat ook in andere talen amber
genoemd wordt. Zoo heeft het Duitsch : gelbe Ambra, het Fransch : ambre
jaune , het Engelsch : amber , het Italiaansch : ambra gialla. - Ook Koerbagh
zegt in zijn woordenboek 2 ) op blz. 653, dat amber „barnsteen of haaksteen" beteekent.
1) Dr. E. Laurillard. Sprokkelhout, Geschied en Letterkundige Bijzonderheden.
Met twee (lees drie) platen. Amsterdam 1887.
2) Dit woordenboek • than zeldzaam, werd in 1668 te Awsterd§w gedrukt. Zie
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De amber der Ouden was waarschijnlijk de welriekende balsem van
de liquidambar oriëntale, eene soort van amberboom , welke veel in KleinAzië voorkomt.
Op blz. 12 en 13 bespreekt de heer L, een paar begrafenisbriefjes en
verwijst naar de uithangteekens van Van Lennep en Ter Gouw, ook in
de Opschriften (blz. 44-46) van deze schrijvers worden eenige dergelijke
briefjes meegedeeld.
Het artikel bijgeloof is zeer volledig en met zaakkennis behandeld , toch
zou ik gaarne aan het einde ervan de volgende bronnen gezien hebben:
Wuttke , Der deutsche Volksaberglaube der Gegenwart (Berlin 1869) ;
Pfleiderer , Die Theorie des Aberglaubens (Berlin 1872) ; Nutsalmanak 1881
(blz. 138 en verv.) ; id. 1866 (blz. 125 en verv.), Over het bijgeloof in betrekking tot hoefijzers (blz. 33) vergelijke men tevens Uithangteekens, II,
blz. 211.
Dat vele geneesmiddelen blijkbaar ten doel hadden , om de onnoozelen
beet te nemen (blz. 35), stem ik den schrijver niet volmondig toe, misschien,
dat de lezing van Halbertsma's verhandeling in De Jagers Nieuw Archief
(blz. 311— blz 310) zijne gedachten daaromtrent zal wijzigen.
Bij Brabangonne had vermeld moeten worden , dat de dichter ervan
Hippolyte Déchet heette en dat Jenneval de naam was , welken hij als
tooneelspeler voerde.
In het Nieuws v. d. Dag van 6 Dec., 1886, 2de blad, komt eene bijdrage
over de Brabanconne voor.
Dat het woord cabal (kabaal) niets heeft uit te staan met de beginletters der Engelsche ministers van Karel II, heeft Dozy ons nog herinnerd
in zijne Oosterlingen op blz. 26. Of Bilderdijk somtijds het cachet gebruikte,
waarvan de heer L. op blz. 45 spreekt , betwijfel ik zeer ; Wap rept hiervan geen woord in zijn Bilderdijk op blz. 145 en daarenboven zegt de
groote dichter uitdrukkelijk , dat zijne familie er van tijd tot tijd mee zegelde
(Zie Briefwisseling met de Tydemans, I[, blz. 58). Door Laurillard is
tevens de hier aangehaalde plaats verkeerd opgegeven. Het zegel van Bilderdijk vindt men bij Wap , plaat 2 en in de zooeven genoemde Briefwisseling, deel 2, blz. 340. Nog een ander cachet geeft Maronier in zijne levensbeschrijving van B. op blz. 37.
De verklaring , welke Dr. L. op blz. 55 van luipaard geeft , deugt niet;
de juiste deelde ik mede in Noord en Zuid , 10, blz. 96.
Wat de dieventaal betreft , zoo neem ik de vrijheid naar het Nieuws van
den Dag van 16 April , 1886 , 3de blad te verwijzen , waarin de bekende
beoefenaar dezer taal , de heer V ernée, een ingezonden stuk plaatste over
en in het Bargoensch — aan het einde daarvan bevindt zich eene uitvoerige bibliographie over Bargoensche geschriften.
Bij het artikel lak had nog kunnen gevoegd worden, dat men de brieven nog in het begin der 17de eeuw met was sloot (Schotel , Het maatsch.
Leven onzer Vaderen in de 17de eeuw , blz. 280).
Waarom heeft dr. L. op blz 138, waar hij over de Kerstpreek zonder R
spreekt, niet naar den Taal- en Letterbode, III, blz. 311 verwezen?
„Voor Maart en Mei vond ik geen andere namen`, zegt de heer L. in
een zaakrijk artikel over de maanden ; Koerbagh (zie hierboven) zegt van
Martius: ,Hy word ook genoemt dorremaand", en van Mayus: ,,Sy word
ook genoemt wonnemaand".
Dr. De Jager , Archief, II , blz, 210 en verv. , id. IV , blz. 81 en verv. Een exemp1aar ervan bevindt zich in de Bibliotheek der Ri keunivereiteit te Leiden,
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December heette vroeger ook hoeremaent (d. w. z. slijkmaand , moddermaand). Waarom deelde de schrijver niets mede omtrent de afl. van
sprokkelmaand ? Zie Noord en Zuid 4, blz. 262.
Op blz. 154 vind ik : houw en trouw en hutje met mucdje. Zou het niet
beter zijn hou (zonder w) en mudje (met eene t) te schrijven ? Zie Noord
en Zuid 5, blz. 270; id. 5, blz. 15.
Loo in plaatsnamen, blz. 175, beteekent niet: diepgelegen en waterige
plaats, maar bosch. Zie o. a. Noord en Zuid, VI, blz. 195.
Den draak steken , waarover de schrijver op blz. 222 handelt, was volstrekt geen oud Limburgsch kermisgebruik. Zie Noord eau Zuid , 1II , blz.
'153--155.
Aan het einde van het artikel over veemgericht (blz. 245) mis ik de volgende , belangrijke bron : Tadama, Prijsvraag over de geschiedenis van het
Veemgerigt en van het latere Duitsche Rijks-Kamergerigt in hunne betrekking tot Nederland. Leiden 1857.
Wat de schrijver op blz. 286 over onzen woordenschat mededeelt , is niet
geheel en al in den haak , zie Nutsalmanak 188f , blz. 66 en verv. en het
Tijdschrift voor Ned. Taal en Letterkunde , jaarg. 6 , blz. 294.
Zoo ben ik aan het einde van mijne beoordeeling gekomen.
Mogen deze luttele aanmerkingen den bekwamen schrijver een bewijs
zijn van mijne belangstelling en ingenomenheid met zijn werk , waarvan,
naar ik hoop, spoedig eene tweede uitgave het licht zal zien.
28 Aug. '87, J. G.
Bredero's Moortje, met aanteekeningen voorzien door Prof. Dr. H.
E. M o 1 t z e r.
(Amst. Gebrs. Binger.)
Ik heb Moortje bestudeerd vooral uit een taalkundig oogpunt , minder
alzoo (ofschoon het een van het ander niet wel te scheiden is) met het
oog op zijne letterkundige waarde , dan wel om, Bredero's wijze van
spreken toetsend aan de onze , mijn taalkundigen gezichteinder een weinig
uit te breiden, Ik geloof haast niet , dat Prof. M. , Moortje bewerkend,
bij het schrijven zijner aanteekeningen, aan zulke lezers gedacht heeft.
Voor welk slag van lezers Prof M. dan wel geschreven heeft ? Dat is mij
niet recht duidelijk willen worden. In de aanteekening op vs. 38 en op
menige andere plaats wordt kennis van het Latijn verondersteld, terwijl
daarentegen zeer dikwijls zaken verklaard worden, die ieder bij een weinig
nadenken vinden kan, en ook niet zelden eene zelfde toelichting herhaalde
malen gegeven wordt, welk een en ander ik de gelegenheid zal hebben in
bijzonderheden aan te toonen.
Ook treft men in deze bewerking van het Moortje aan, wat ik nog bij
bijna eiken schrijver van commentaren dien ik heb doorgewerkt ontmoet
heb : er blijft menige duistere plaats over. Waar men eene aanteekening
zoekt , vindt men ze vaak niet. Die donkere plekken (benevens eene
enkele misstelling of drukfout, die hier en daar . ingeslopen is) aan te
wijzen , was een deel van de taak , die ik mij heb voorgesteld, terwijl ik
mij vermeten heb , eene enkele maal een vraagteeken te zetten, waar ik
meen dat Prof. zich vergist heeft.
Eer ik verder ga , moet mij intusschen de gulle bekentenis van het
hart, waarmede ik wel had mogen beginnen , 'dat ik aan den ophelderenden arbeid van den Hoogleeraar hoogen dank verschuldigd ben , ja , dat
Moortje in zijn geheel , zonder vele hoogst verdienstelijke noten van den
bewerker , voor mij ongenietbaar zou geweest zijn.
-
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Om met een m. i. niet onbelangrijk punt te beginnen: hoe moet de
letterverbinding ue uitgesproken worden, als uu of als eu ? Ik weet niet,
en ben op dit oogenhlik ook buiten staat om na te gaan, of de bewerker
van Rodderick en Aifonsus (naar ik meen het Eerste stuk van deze uitgave) dienaangaande licht verspreid heeft. Maar indien wel, dan had de
herhaling van die en wellicht eene andere toelichting betreffende de uitspraak, bij den aanvang van elk deeltje, geen kwaad gekund. Menige
andere herhaling had ik daarvoor gaarne willen geven. Zoo wordt vs.
212 vermeld, dat haar = Ned. hen. Hetzelfde vindt men vs. 242 en vs
2148, terwijl vs. 1881 nog ten overvloede aangeteekend wordt, dat haar
Ned. hun
Dat noorn = Ned. oom , vindt men vermeld vs, 227, 282, en 1029.
Bovendien vs. 189 , narm = arm
Dat of = van, is te vinden op vs. 441, 542, vs 2327 en vs. 2819.
Analoge verschijnselen, voor alle welke eene enkele vingerwijzing wellicht had kunnen volstaan, misschien niet eens noodig ware geweest,
vinden we:
VS. 99 muechdy,, kunt gij; vs 543 saachdy zaagt gij; vs 669 seydy zeide hij; 699 sinje - ben je; 1317 muechdy ; 13.51, hehdy ; 1432, id
1440, meendy ; 1480, sinje ; 16155, mueçhdy ; 1821, sinje ; 2019, souwt;
2434, sydy ; 2481, id.; 2598, binne ; 2852 , noemdy ; 3137 , verstaa gij;
3236 , muechdy.
Een ander verschijnsel van algemeenen aard bij de meeste, zoo niet
alle schrijvers der 17e eeuw , de algeheele afwezigheid van het wederkeerend voornaamwoord zich , waarvoor men hem, haar, er, zijn (zelven)
bezigde, had ik liever eenmaal behoorlijk uiteengezet gezien, dan, zooals
nu , in de navolgende aanteekeningen (en ik sta er niet voor in , dat ik
ze alle heb aangestreept) vs 938 , die 'r die zich; 292, hem , zich; 453
zijn - zich; 495, haar, zich; 909, haar draghen , zich gedraghen ; 1193,
hem, zich; 1676, id.; 1745, id.; 2130, id.; 2171, id.; 2205, haar, zich;
2420, hem, zich; 2574, id.; 2905, hum, zich; 3269, hem, zich; 'variant
VS. 2759, hem, zich; 2778, haer, zich.
Zulke aanteekeningen maken den eenigszins ontwikkelden lezer wrevelig.
Een zelfde aanmerking geldt de vrij talrijke aanteekeningen aangaande
eene eigenaardigheid van den Amsterdamschen tongval, Bredero's moedertaal. Zoo lezen we in de aanteekening op vs 617: vangt = van het; op
VS. 663, gangs = gans ; 1253, hangt, hand ; 1886, panckt , pand. Van
dezelfde kracht zijn de aanteekeningen Op de verzen 2596, 268 3, 2703 en
2933. Waarom niet liever eenmaal vermeld, en met voorbeelden toegelicht, dat de Amsterdammer de n zeer vaak als iïg , soms als nk uitspreekt?
Om op de uitspraak der ue terug te komen, vs. 488 deed zich bv. de
vraag voor: hoe dien ik ,,tuegen huech en muech" uit te spreken ? Antwoord schijnen de rijmen van vs. 523 en vs. 524 te geven, waar trueren
slaat op ghebeuren , alsmede de verzen 758 en W, alwaar beschruemt rijmt
op verkleumt. Maar aangenomen dat ue eu klinkt, waarom wordt dan
trueren en beschruemt met ue . en ghebeuren daarentegen , en verkleumt met
eu geschreven? Is er dan in het hedendaagsche Nederlandsch , naar oorsprong, tweeërlei eu , gelijk er tweeërlei e en o en ij (ei) is?
Daarentegen treffen we in vs. 990 een middenrijm Icluer op duur , natuur
aan. Ook zeggen de rijmen vs 2617 en 2618, jues (vleeschnat) en btes
( boos) niet veel, daar nog heden ten dage vleeschnat door het volk zjeu
genoemd wordt, terwijl de beschaafden, de Fransche uitspraak volgend,
zju zeggen.
-
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Een moeilijk punt voor elken nauwgezetten verklaarder van oudere
schrijvers is voorzeker de op elke bladz. schier twintigmaal terugkeerende
vraag : zal ik dat woord , die uitdrukking, ophelderen , of, rekening houdend met de vermoedelijke dosis gezond verstand , met den taalzin , met
de belezenheid, de ontwikkeling mijner lezers, mij laten weerhouden door
de vrees, zoodoende uilen naar Athene te dragen ? Zoo ooit , dan is
voorzeker hier de kans om het ieder naar den zin te maken , uiterst gering. Steeds zal men voor dezen te veel, voor dien te weinig geven.. Toch,
meen ik , mag de lezer in dezen aan den leidsman een eisch stellen , waaraan deze , zoo hij zijne taak met nauwgezetheid vervullen wil , kan voldoen : er moet nl. evenredigheid zijn in het gehalte der aanteekeningen.
De voorlichter moet maar niet , elk wat wils gevend , hier een beroep doen
op kennis der Klassieken , en daar een opheldering geven, waarbij een
Hoogere Burger, 2e klasse , meesmuilt. Aan dezen eisch nu is niet altijd
voldaan.
Zoo is vs. 258 de aant. schroefse -- schroefde ze onnoodig. Immers, uit
het verband blijkt voldoende , dat we hier met het werkwoord schroeven
te doen hebben, en tevens, dat het de verleden tijd is ?
Vs. 598.

,,En had noch om , noch over." De verklaring noch geld, noch goed meer
is hier tamelijk overbodig. Ieder voelt , dat wij tegenwoordig zeggen:
en had noch aan , noch om.
Vs. 655.

Knoock — been. Verklaring onnoodig. Knook wordt thans nog in dien
zin gebezigd. Zie Van Dale. Ook denkt men onwillekeurig aan knok en
knokkel, kneukel.

Vs. 685.
Dat verleenden - verleende , dischte op , is in verband met de verdere
verklaring van dit vs volkomen duidelijk.
Vs. 698.
Ga'ing = gading , is een totaal overbodige opmerking. Wie dat niet uit
den zin kan opmaken , moet Bredero niet ter hand vatten.
Vs. 918.
God geef u goeden dach — God geve u voorspoed. Doorzichtig voor
een ieder , en derhalve verklaring onnoodig. Of is de toelichting gegeven
om aan te sporen , Prof. Verdam's artikel over goeden dach t. a. p. te
lezen ? Hetzelfde geldt van de aant. vs. 1037. berispen - beritraffen , waar
ook naar Verdam verwezen wordt.
Vs 981.
Dat doen - toen , zal voor verreweg de meeste lezers wel een kaars op
klaarlichten dag zijn ; maar vs. 935, waar we doene = toen vinden , had
de stof kunnen leveren voor eene opmerking.
Vs. 1004.
Dat wichtE,rs - kinderen , blijkt , als 't nog noodig was , ten overvloede
uit vs. 1005.
Ik heb eenige grepen gedaan. Op die wijze voort te gaan , zou het in
eentonigheid wellicht nog winnen van het verhaal van Saïdja's buffels.
Wien 't luste , leze de ophelderingen , gegeven bij vs. 264, 574, 576, 581,
621, 624, 1273, 1278, 1289, 1300, 1306, 1326, 1369, 1373, 1621, 1633, 1783.
2453, 2631, 2635, 2691, 2768, 2914, 2924, 2936, 2976, 3006, 3179, 3261, benevens verreweg de meeste van blz. 123, en beslisse tusschen den verklaarder en mij.
Daarentegen zijn er enkele plaatsen , waar eene korte toelichting op haar
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plaats ware geweest ; enkele andere , waar het gemis der verklaring pijnlijk
gevoeld wordt. Van beide een paar voorbeelden.
Vs. 366.
Hoe wel ter nauwer noodt verhaalens waart en is. — Men moet al
heel wat Middelnederlandsch verwerkt hebben , om gereedelijk in te zien,
dat in ter het v.n.w. het is geassimileerd , en dat en in verband met ter
nauwer noodt eene bedekte ontkenning vormt , zoodat dat vs. beteekent

hoewel het ter nauwernood waard is verteld te worden.
Eene dergelijke verdonkeremaning van het v.n.w. het treffen we aan in
vs. 2230 , alwaar „gij pleecht te kennen" staat voor : gij pleegt het te kennen. Iets anders is het eigenaardige gebruik van maar 'met de beteekenis
van wel!, dat we aantreffen vs. 1028, vs. 1084 en vs. 3134.
Vs. 419.
Wat beteekent een in : als ghy sult zijn bij den korsel een weersoordich?
Vs. 494.
Verrockt. -- Hier was gelegenheid geweest voor de opmerking , dat
verrukken in dit vs. voorkomt in een zin , die de eigenlijke beteekenis zeer
nabij is. Die opmerking ware voor studeerenden niet overbodig , nu verrukken (uitgezonderd in den bijvorm verrekken) uitsluitend figuurlijk gebezigd wordt.
Vs. 522.
Wat beteekent dat ? Het doet mij denken aan dit , vs. 696 , en zou hier
derhalve beteekenen daar. — Of wel , het moet staan voor : en dat wel.
Het laatste komt mij het aannemelijkst voor. Maar dit neemt niet weg,
dat eene kleine vingerwijzing hier niet misplaatst ware geweest.
Vs. 612.
Van stadt en staat. Alliteratie. — Verg. ook* vs. 145.
Vs. 641.

„Hy sick ! Hem sick ! Hou sick !" zou ik aldus wenschen te vertalen:
Hei , zeg ! Hm , zeg ! ho , zeg !" — Zie ook vs. 1430. En vergelijk voor de
verscherping van keelklanken vs. 2168.
Vs. 652.
Wat is gaarmarckt ?
Vs. 653.
Op ,voort-staan" ware , als ik den zin goed vat , eene verwijzing naar
vs. 721 niet te onpas geweest.
Vs. 729.
Waarom „wees Aaltje van Schaghen , mijn koopvrouw , mij , verbij te
gaan" ? Hier had de commentator mij met een korte toelichting zeer verplicht.
Vs. 822.
Wie wordt bedoeld met „de man van komst" ? Daar de naam van den
wijze der oudheid , die den mensch eene » wereld in 't klein" noemde,
mij ontgaan is , kan ik zelfs niet gissen , wat met „de man van komst"
bedoeld wordt.
Vs. 950.
Wat is pottaart?
Vs. 1090.
» Of" = als. Hier ware eene verwijzing naar Het Woordenboek i. v.
•
Of, kolom zooveel , op hare plaats geweest.
Vs. 1252.
„Lief , say, da 'k" .... Mogelijk had het niet geschaad , als men hier in
de aanteekening had kunnen lezen : „Liefje , zeide hij , als ik" ... .
Vs 2074-2079.
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4ng. Hoe is 't hier , Kees-quyl ? Speel-op met Jan Vlassen Harp.
Fred. Wel hay ! maer worje quaat ? so komtet jou wel scharp:
Bin-je quaat , so blijft quaat , en loopt vrij voor de pocken.
Ang. Nu Frederijck , laet staan , nou seker sonder jocken ,
Nou is 't hoogh genoech : en niet te veel dat is soet.
Fred. Ba nues , kijck maer, wel hey, sy is niet welle moedt.
Bij dat zestal verzen staan de volgende aanteekeningen:
2074. speul op enz. -- speel op. 2075. schar p — vinnig. 2076. de pocken —
den duivel.
De laatste aant. , die zeker ter zake is , in dank aanvaardende, waag ik
het toch mijn twijfel uit te spreken, of de aant. op vs. 2074 wel eenig
licht verspreidt. Dat ,,Jan Vlassen Harp" door verklaarder weggegoocheld
wordt , is wellicht niet zooals 't hoort , maar wil ik nog daarlaten , als de
lezing zonder dat muziekinstrument een gezonden zin oplevert. Dat doet
ze m. i. niet. Wat is 't geval ? Fred. heeft met Ang. gestoeid , en haar
tal van liefelijke scheldnaampjes vereerd. Ang. wordt boos en zegt : „Hoe
is 't hier , Kees Kwijl ? Speel op." — De zin dier woorden , in dat verband , wil mij niet klaar worden. Evenmin is 't mij recht duidelijk , wat
Fred. in 2079 bedoelt met „Ba nues". Of moet ik er uit opmaken , dat
Frederik Angeniet een langen neus maakt ? In elk geval was dit eene
toelichting geweest , der moeite waard. Evenzoo , dat welle moedt staat voor
wel emoedt, d, i. wel gemoedt, d. i. wel gemutst, goed geluima.
Vs. 2149.
Daar verbaasd tegenwoordig verwonderd beteekent , had de opmerking
geen kwaad gekund , hoe aanmerkelijk de beteekenis van dit woord zich
in den loop der tijden gewijzigd heeft.
Vs. 2205.
Bij „Wel wat laat sy haar duncken , dat mal om 't hoofd , sel sij met
mij scheeren de geck ?" wordt wel aangeteekend , voor de zooveelste maal,
dat haar - zich, maar de gelegenheid verzuimd , om te wijzen op den
oorsprong van ons adjectief laatdunkend. Eene kleine vingerwijzing, als
bij vs. 496, waar aangeduid wordt , dat en hoe proefondervindelijk geboren
is uit : ,lk vindet in de proef", ware desnoods voldoende geweest. Evenzoo vs. 3128, waar „gij bent mijn wel ghecomen" doet denken aan welkom.
Vs. 2601, en 2605.
De zin wint aan schilderachtigheid, als men wat vervangt door o!
Vs. 52758.

Wat beteekent ,der soele-dief" ?
Vs. 3161.
Voor „deghene die mijn gaf dese geswinde raat" stel ik voor , te lezen:
.Hem , die dien gelukkigen inval had." (Koenraad,)
Vs. 3174.
Wat wordt hier bedoeld met : mijn bevallijckheen" ? Ik kan alleen
naar het antwoord gissen.
Hier volgen eenige misstellingen.
Vs. 91 is in de aant. de verwijzing naar 951 foutief.
„ 121 id foutieve verwijzing naar vs. 2024.
,, 2075.
184 ,,
n
„
„ 645. Selter zal wel moeten wezen : seltet, d. i. zult het.
,, 1146. Staat Koenraat , moet zijn : 1Roemer.
1593. De aant. „speech -- snik" zal wel een drukfout zijn. De bedoeling zal wel wezen snugger.
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Vs. 1836. (In 't begin) weggevallen : Rits.
„ 2156. - Is wij feljck een drukfout voor wijsseljck ? Zoo niet , dan
ware eene verklaring hier niet te onpas geweest.
„ 2157. Staat konen voor konnen
„ 2173. Het tweede Moy. moet zijn Fred.
2482 foutieve verwijzing naar vs. 2351.
In vs. 2071 is achter gij ze weggevallen.
„ „ 259 is achter 't is weggevallen.
„ „ 9634 staat kost, moet zijn koft.
„ „ 3201 is ick uitgevallen achter dat.
„ „ 3294 staat bey ezeijen voor : beije zijen.
Blijft ons over , een paar plaatsen te behandelen , waar wij in alle bescheidenheid meenen een klein lichtje te kunnen ontsteken , of waar wij
vermoeden , dat Prof. M. zich vergist heeft.
Vs. 656.

noch het smaackt so soet !"
De aanteekening vat noch op als voegwoord , en „het smaackt so soet"
als den naam van een spijs, „waarschijnlijk „„mengsel van gehakt vleesch",
met verwijzing naar Oudenians.
Ik vind die veronderstelling niet onaannemelijk , maar waag het niettemin , mijn gevoelen daarnaast te stellen. Meermalen heb ik uit den mond
des volks uitroepen gehoord , als : 't Was er zoo druk, noch zoo ! waarin
natuurlijk noch = och ! met protetische n. Zou dat hier ook niet het
geval kunnen zijn ? „Wil je nou", vraagt de koopman van de gaarmarkt,
„wil je nou geen pens , noch koevoet ,. geen nieren , geen middelrif, geen
hoofdvleesch , och , het smaakt zoo lekker !"
Ofschoon op de punctuatie van Bredero niet heel veel staat schijnt te
maken , zegt het misschien toch iets ter bevestiging van mijne opvatting,
dat achter vs. 655 en in het midden van vs. 658 een vraagteeken , daarentegen aan het einde van vs. 656, alzoo achter „het smaackt so soet !" een
uitroepteeken staat.
In vs 2617 staat ook een noch , dat als zoodanig nauwelijks een verstaanbaren zin oplevert. Vervangt men het echter door och ! dan wint daardoor de volzin , dunkt mij , aan inhoud en levendiger voorstelling.
In vs. 2915 insgelijks. Stijve Dirk , zoo heet het daar , heeft een paar
beenen , trotsch iemand in het land. Onze Stoffel ') waant , dat hij het
puikje van de stad is ; maar och ! onze Machteld heeft ze hem van een
stuk zwachtel gemaakt.
Vs. 661.
Aant. „Winder — mannetjeseend". -- Ik vermoed , dat het hetzelfde
woord is als Nederbetuwsch wuiender = woender , door inlassching van de
n en overspringing van de r uit Ned. woerd.
Vs 676.
Liestentje staat waarschijnlijk voor liefstentje, uit liefste, door inlassching
der n vóór den verkleiningsuitgang tje.
Vs. 677.
Bij de verklaring van : » Kijck , dat hartjen is esloten" -w „'t liestentje
zegt geen woord", durf ik een vraagteeken plaatsen. Met „liestentje", vs.
.....

1) ► Lobbrich" heeft de tekst, doch klaarblijkelijk wordt Stijve Dirk bedoeld. Men
bedenke, boe vaak onze eigennaam Stoffel spottend wordt toegepast op personen, die
een gansch anderen doopnaam hebben.
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676 , kan , dunkt mij , geen derde bedoeld worden , maar Kakkerlack zelf,
verg. vs. 675. Dat een man met liestentje zou aangesproken worden , kan
geen bezwaar zijn. In de Neder-Betuwe , en ook elders wel , naar ik meen,
sI reekt men elkaar gemeenzaam aan met váótje, d. i. vadertje (hetzelfde
als me vaar , vs. 697). Dit zegt zelfs een moeder tegen haar kind. -'t Komt mij waarschijnlijker voor , dat dat „gesloten hartje" een mooie
krop salade zal zijn.
Vs. 684.
Uit de aant. blijkt , dat Prof. M. vs. 612 zoo opvat , alsof Kakkerlack
werkelijk- lid van een gilde zou zijn. Tegen deze opvatting strijdt m. i. de
gansche persoonsbeschrijving van Kakkerlack , en daarbij de voor de hand
liggende opvatting van vs. 612. — K. heeft een „lantsman" ontmoet , „die
al zijn goedtje had verslampampt, die noch om noch over had, die van
God en alle menschen verlaten was." K. spreekt hem, wien „de wanhoop
alle hoop benomen had", bemoedigend aan , en zegt troostend : ik ben
opentop uw gildebroeder. Moet dat hier niet beteekenen : ik ben in alle
opzichten (geweest), zooals gij (nu zijt); doe gij nu ook zooals ik gedaan
heb , en word tafelschuimer ? -- Van het lidmaatschap van een gilde kan
hier geen sprake zijn. Wat mij in dit vermoeden versterkt , is , dat , volgens de opvatting van Prof. M. , de landsman zelf , in vs. 684, zou zeggen : die bij vergissing in het gildeboek ingeschreven Kakkerlack moet een
groot heer zijn. Is dat geen vuur en water?
Vs. 1312.
„Het dinghen zal 't bewijzen."
De aant. vertaalt dinghen door pleiten, en verklaart de gansche zinsnede,
als : in 't geding zal de waarheid blijken.
Ik vermoed, dat dinghen hier staat voor Ned. ding. Op Roemer's satirieken zet : ik gis , dat het Moortje (Ritsart's gift aan Moyaal) veel schooner
is dan mijne gift , (de schoone Katrijntje) , antwoordt Koenraad , die de
Moorin overbrengt : dat weet ik niet : het ding spreke voor zich zelf; ik
houd niet van pochen ; goede wijn behoeft geen krans. Kom voor den
dag, Moortje ! -- Juist door die woorden wordt elk geding , elke woordendenstrijd afgeslagen.
Wat mij in die meening bevestigt , is de aant. op vs. 2491, waar ook
dingen door ding weergegeven wordt.
Vs. 1457.
Klaphout is talhout, d. i. geschild akkermaalshout. Het komt, tot bosjes
gebonden, in den handel ; vandaar de naam. Verg. Nederbet.: ee klap stroo.
Vs. 2707.
Fackseert staat misschien voor. fokseef°t , eene thans nog bij 't volk dagelijks voorkomende verbastering van forceert.
Vs. 2965.
De bewering , dat klabbeck zou verbasterd zijn tot platbeck , vind ik niet
zeer aannemelijk , daar verbasteringen immers altijd het gevolg zijn van
het streven naar vergemakkelijking der uitspraak. En hier zou juist het
tegendeel plaats hebben!
Vs. 3281.
De aant. zal wel berusten op eene vergissing. In „'t Is een voosen
vueghel , een drooghert in zijn huyt", beteekent vuceghel klaarblijkelijk heel
wat anders nan galgenaas , volgens de verwijzing naar vs. 2340.
Aan het einde gekomen van wat ik mij tot taak had gesteld , diende ik
nu , het gebruik volgend , billijkheidshalve te wijzen op voortreffelijke ge-
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deelten in Professor Moltzer's arbeid. Maar dit is niet noodig. Vooreerst
is het aantal verdienstelijke aanteekeningen zeer groot. Daarbij was mijn
werk uit zijn aard het tegengestelde van het ziften der bakkers : blijft hier
de zemel over , daar is het de voedzame blom. Ten derde -- en dit zal
wel de hoofdzaak zijn --- niemand twijfelt aan de groote kunde en bekwaamheid van den Hoogleeraar. Iets anders is de vraag, of de aanteekeningen , in haar geheel genomen , geschreven zijn met die nauwgezetheid , welke men in eiken commentator als eisch mag stellen. Daarover
oordeele de verstandige lezer.
J. V. BOXMEER.

Histoire de la littérature Néerlandaise en Belgique, par J. S t e c h e r,
professeui a 1' Université de Liége, membre de l'Aeadémie, Bruxelles,
J Lebegue et Cie (1887) vol. in 8o , de VIII et 370 pages.
Dit degelijk boek verdient met den grootsten bijval te worden onthaald,
want het bevat in zich de vrucht van veertig jaren grondige studie en is
het werk van een waren vaderlander, een vrijzinnig man en helderdenkend hoofd. Van zijne eerste schrede op de baan der letteren wijdde de
heer Stecher onverpoosd zijne beste krachten aan het uitrooien der vooroordeelen van de Walen omtrent eene taal welke zij best deden aan te
leeren , dewijl zij, wat men ook prate , zoo goed als het Fransch , de erfspraak is van een deel der Belgische bevol ingen ; "en , schoon die bevolkingen van dag tot dag nauwer met elkander worden verbonden, toch
behoudt elk onzer provinciën haar eigen onuitwischbaar geschiedkundig
karakter. België is een tweetalig, evenals Zwitserland een drietalig land
is. Dat is eene eeuwenheugende daadzaak, waartegen geen mensch ter
wereld iets vermag , en waarin geene aanleiding tot twist en tweedracht
noch tot opslorping is te vinden : Geneve staat Zurich niet in den weg,
en te Lugano wonen er even vaderlandslievende Zwitsers als te Lausanne.
Dus kunnen Antwerpen en Gent , aan gene zijde , Luik en Bergen , aan
deze zijde, België's volksleus best naleven, om het even of die leus in
't Fransch dan in 't Vlaanisch op onze muntstukken sta te lezen. Onder
alle Belgen eendracht en vrede te stichten, dit is het ideaal naar welks
verwezenlijking de heer Stecher nimmer ophield te streven, en, om dien
vrede te stichten en duurzaam te maken , acht hij, met recht , dat er niets
beter is dan te bewerken , dat beide rassen elkander kennen. Hoe nauwer
de broeders elkander kennen , hoe juister zij elkander waardeeren , en hoe
luider tevens het woord vaderland in aller harten weêrklinkt.
De schrijver heeft het voegzaam geoordeeld zijn werk in het Fransch
op te stellen , en zijne handelwijze verdient allen lof ; nu zal zijn boek
gansch België door, van Oostende tot Verviers, gelezen worden en goed
stichten , want er zijn oneindig meer Vlamingen , die Fransch spreken,
dan er Walen zijn die Nederlandsch kennen. Ware het boek in het Nederlandsch opgesteld , dan werd het door weinige geletterden in Vlaanderen
genoten, maar voor hen die er het grootste nut kunnen uit putten , ware
het verloren geweest.
Wat de hoofdstukken betreft, waarin over de middeleeuwen wordt gehandeld, is het boek in den vollen zin des woords eene vergelijkende
letterkundige studie.
Er stond nooit iemand beter geplaatst dan de heer Stecher, om zulk
eene studie te ondernemen en den veelzijdigen invloed te ontwarren,
-
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welken het romaansch en het dietsch grondbeginsel op onzen bodem
wederkeerig ondergingen. Taalgeleerde en letterkundige tevens, zag de
schrijver zich in de beste gelegenheid gesteld om een meester in de Fransche letterkunde te worden , daar hij sedert lange jaren op eene schitterende wijze den leeraarstoel bekleedt, welke door een Rouillé, een Ph.
Lesbrgussart , een Sainte-Beuve en een Baron beroemd was gemaakt. Ten
anderen is hij de schepper van den leergang der Vlaamsche letterkunde
aan de hoogeschool van Luik. Dien leergang heeft hij samengevat in
verscheidene merkwaardige verhandelingen , die vroeger in de Patria
Belgica het licht zagen , en heden geeft hij ons de uitbreiding ervan.
In het voorbijgaan moet ik den schrijver iets verwijten , al is het niet
erg. Zijn werk is vol Vlaamsche aanhalingen, en de lezer wordt verondersteld die te verstaan. Is dat wel logiek ? Wat de eene hand ons
geeft , wordt dat ons door de andere niet ontnomen ? Vertalen, als 't u
belieft ! Deze aanmerking worde bij eene tweede uitgaaf niet over het
hoofd gezien.
De heer Stecher ontrolt zijn groot tafereel in vijftien hoofdstukken of
afdeelingen , welker opschriften het nuttig is op te noemen : I. Les origines. Le véritable point de départ. II. Poésie narrative du Moyen -aá ge
flamand. I[I. Versification thioise. Epropée bourgeoise. IV. Poésie des
cloitres, Romanciers flamands. V. Poésie didactique. VI. Littérature
dramatique du Moyen-áge. VII. Littérature gnomique. Origine de la

prose. VIII. Les rhétoriciens. La transition. 1X. La renaissance et la
réforme. X. Les Flamands en Hollande. La litterature de l'émigration.
XI. L'isolement. XII. La décadence. XIII. La littérature flamande sous la
domination francaise. XIV. La periode de l'union hollandaise. XV. Indépendance et renaissance.
Tot in 1600 speelt België de voornaamste rol in de Nederlandsche letteren. Het Vlaamsch vertegenwoordigt het Frankisch-Saksisch element,
dat mettertijd , aan gene zijde van den Rijn , door het Hoogduitsch wordt
overvleugeld. Reeds vroeg laat zich de uitwerking van het Noorden en
het Zuiden onderscheiden : De Vlamingen vertalen en vulgariseeren. Hadden zij in vroegere tijden eene eigene nationale letterkunde ? Naar allen
schijn , ja ; doch zulks bevestigen is niet mogelijk ; te dien opzichte blijft
het bij vermoedens en gissingen. De ontstentenis aan onwraakbare oorkonden duurt voort tot in de XIIe eeuw. Toen schreef Hendrik van
Veldeke , in Limburgsche gewestspraak , zijne Legende van St. Servaas.
Doch van Veldeke , België verlatende , trok naar Duitschland , van waar
hij niet terugkeerde , en wat de Dietschers van Maastricht en het land
van Looz door zijn vertrek verloren , werd niet vervangen dan door voortbrengselen van louter godsdienstigen aard. Vlaanderen , integendeel , door
het voorbeeld van Atrecht opgewekt , waar de romaansche letterkunde
reeds tiert en bloeit, neemt eene hooge en snelle vlucht.
Aan het hof van Philips van den Elzas worden beide talen gesproken;
daar vervaardigt Chrestien de Troyes schier al de dichtstukken , waardoor
hij de wonderverhalen van de Ronde Tafel onder het volk verspreidt , en
naast hem verheerlijken eene pleïade dichters de overleveringen van den
Cyclus van Karel den Groote. Maar zij , die in het Vlaamsch schrijven,
zijn luttel meer dan namakers. Bene eeuw later , bij het optreden der
burgerij, komt er verandering in dien staat van zaken.
De oorspronkelijkheid der Vlaamsche schrijvers van dit tijdvak is onbetwistbaar. Het ridderwezen verliest aanzien en macht. Het volk met zijn'
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der burgerij , het dierenepos , Reinaert de Vos , staat daar als een levendig
protest tegen de ridderpoëzie , en , weldra tot verscheidene fabels verbrokkeld, zal dit epos eeuwen lang voortleven in het geheugen van allen.
Terzelfdertijd ontluikt , voornamelijk in de kloosters , naast de epische , eene
geestelijke poësie , meest fantastische verhalen , waarmede de geestelijkheid de letterkundige gewrochten der leeken waant te verdringen , en
waarin , zooals in de Reise van St. Brandaan , den lezer een zonderling
mengelmoes wordt opgedischt van heidensche overleveringen en christelijk
mysticismus. Valt het nog moeilijk te bepalen , wat er in die stukken van
echt Vlaamschen oorsprong is , die moeielijkheid houdt op , waar de
schrijver het oud Vlaamsch volkslied bespreekt , alsmede in het daarop
volgende hoofdstuk , dat hij aan het leerdicht wijdt : daar zien wij twee
volksschrijvers optreden , Maerlant en Boendale , die de getrouwe vertolkers waren van den geest huns tijds en hunner natie. Maerlant verrijst
vóór onzen blik als de voorvechter der Vlaamsche democratie, voor wien
al het Waalsche valsch heette. Maerlant leert en berispt. De waarheid
heeft hij hartstochtelijk lief, en met scherpe roede tuchtigt hij de hoogere
standen om hunne geldgierigheid en dwingelandij , de geestelijken om de
bedorvenheid, de bandeloosheid hunner zeden. De kloeke figuur van den
grooten leerdichter is door den heer. Stecher waarlijk flink geteekend. Het
pad door Maerlant gebaand werd, na hem, door tal van schrijvers betreden, maar voor allen dient Boendale (Jan de Clerc) genoemd. Als geschiedschrijver en als hekeldichter munt hij uit door zijnen nationalen
trots. Wanneer hij, als geschiedschrijver , zijne blikken op het verleden
houdt gevestigd , dan is het om aan te toonen , hoe het menschdom is
vooruitgespoed , ofschoon er nog tallooze misbruiken blijven te ontwortelen. Heel Boendale's levers is één bestendig streven naar het goede. De
geestelijkheid wil hij niet boven de wereldlijke macht gesteld, maar van
demagogen of volksverleiders heeft hij geenen minderen afschrik.
Na deze meesters en hunne volgelingen , wier invloed zich tot in de
ridderpoëzie laat gevoelen , grijpt er, gelijktijdig met de opkomst van het
huis van Burgondië, eene terugwerking plaats : de taal verbastert en
Frankrijk drukt andermaal zijnen stempel op de voortbrengselen van den
Vlaamschen geest. Doch laten wij de middeleeuwen niet voorbijstappen,
eer wij , met den heer Stecher , overzicht genomen hebben van der Vlamen
toenmaligen letterarbeid op dramatisch gebied.
Eerst hebben we de mysteries en daarna het wereldlijk drama, dat in
Vlaanderen schier zoo oud is als in Frankrijk, en, voor een publiek van
burgers bestemd , weldra het ernstige met het zotte paarde. Ten opzichte
der Sotternijen , welke stukjes veel overeenkomst hebben met de Fransche
farces, zegt de heer Stecher, dat er eene treffende overeenkomst kan worden aangestipt tusschen de oud Vlaamsche geestigheid en de fopperijen
die in Fransch-Vlaanderen inheemsch zijn. Wat daarvan ook wezen moge,
deze luimige stukjes hebben, in beide landen , ongetwijfeld veel er toe bijgedragen om in elks geheugen een aantal gezegden of spreuken te prenten,
welke, ofschoon verschillend opgetooid , eene zelfde afkomst verraden.
Het half hoofdstuk waarin over het ontstaan van het proza en over
Ruysbroeck wordt gehandeld , is allerbelangrijkst , maar niet breedvoerig
genoeg ontwikkeld. Men zou er zich aan verwachten , dat de bij uitstek
realistisch gezinde Vlamingen vroeger dan eenig ander volk den muur
zouden doorbreken, die het gebied der gedachte h oudt omsloten ; niet zóó :
in dit opzicht zijn zij van hetzelfde bloed als hunne oostelijke naburen.
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de staatkundige gebeurtenissen hebben voorzeker veel daartoe bijgedragen,
op zich zelve beschouwd is het feit evenwel zeer merkenswaardig. De
heer Stecher citeert één gedenkstuk van wetenschappelijk proza : Die
Cirurgie van Meester Jan Yperman.
lee studie over de kamers van Rhetorijke is con amore bewerkt en
hangt vóór onzen blik een frisch en levendig tafereel op der zeden van
dien tijd. Door de praal der letterkundige wedstrijden heen straalt ons
het licht der hervorming tegen. Edoch , terwijl het vernuft van derf
'Vlaamschen volksstam op het gebied der kunsten zoo helder schittert als
de zon, worden de letteren hier te lande, door wansmaak, eensklaps als
met verlamdheid geslagen. Eenigen trachten weldra het kwaad te keeren,
en dank zij den krachtigen invloed van Marnix van St. Aldegonde, daagt
er weldra een nieuw leven op. Hier krijgen wij andermaal ettelijke bladzijden die uit de volheid des harten vloeien en zichtbaar met voorliefde
zijn geschreven.
Met de godsdienstoorlogen volgen wij de Vlamingen naar Holland, waar
zij den duurzamen invloed ondergaan van vader Cats , in wien zij de gulle
eenvoudigheid en rechtschapenheid hunner vaderen voelen herleven. Onder
die verhollandschte Vlamingen wordt meer dan één doorluchtige naam
geteld : Heinsius , Simon Stevyn , Zevecote , enz enz. ; doch het voortaan
afgezonderde en kwijnende Zuid-Nederland verloor alle spontaneïteit en
dichterlijken gloed Onder het bewind van Oostenrijk geraakte men verzot
op het Fransch en de moedertaal wekte niemands belang meer op. Men
vertaalde , wel is waar, tooneelstukken uit het Fransch, men bemoeide
zich om de uitgebloeide rederijkkamers wat nieuw leven in te blazen,
maar daarbij bleef het. De omwenteling van 1789 barst los , en het onmiddellijk gevolg dier staatkundige gebeurtenis ten onzent is , dat de
kennis der Fransche taal voor een iegenlijk onmisbaar wordt. De oude
Vlaamsche volksgeest werd evenwel slechts ingedommeld , en onder het
gebulder van het geschut in de vlakten bij Waterloo, springen de Vlamingen uit hunne sluimering wakker. Onder het keizerrijk had men hun, als
het ware, den mond gestopt , en toch waren , trots alle politieverordeningen , hier en ginds letterkundige genootschappen tot stand gekomen.; en
noodra men gewaar werd, dat men opnieuw zijn eigen meester was , kregen
de zaken eenen anderen draai. Te Luik zoowel als te Gent werd de
hedendaagsche taal aan de hoogeschool onderwezen , en voor het aanleeren ervan werd in beide streken zeer vurig geijverd. Ik hoef slechts
de namen te noemen van Kinker , Limburg-Brouwer , Schrant, Ackersdijck en Schreuder. Men verkeerde echter in eenen bedenkelijken toestand
en het staatsbestuur beging eenen groven misslag, toen het den zuidelijken
gewesten de taal van het noorden op den hals wilde dringen. Te vergeefs stelde Willems , in den naam der Vlamingen , eene soort van Compromis voor ; de verbittering nam dagelijks toe , en de maat , die boordevol was , liep eindelijk over.
Aldus zijn wij tot den huidigen tijd genaderd : Het onafhankelijk België
en de herleving der Vlaamsche letteren. Er verliepen eenige jaren eer
de Vlamingen tot bezinning kwamen , en dat is gemakkelijk te begrijpen,
dewijl velen onder hen Oranje aanhankelijk bleven ; Willems zelf werd
verdacht. Maar, dank aan van Rijswijck en aan Hendrik. Conscience , te
Antwerpen , veroverde de Vlaamsche letterkunde weldra eene haar eigene
plaats onder de zon, en kort daarna verhieven de Vlamingen hunne stem
ter wedereisching hunner rechten in zake van 't gebruik hunner taal in
het openbaar leven. De oude veeten zijn vergeten , den broederen uit, het
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noorden wordt de hand gereikt , en weldra neemt men in beide landen
éene en dezelfde spelling aan. Intusschen won ' de Vlaamsche Beweging
meer veld , en het Willems-Fonds werd ingericht , ten einde eenheid te
brengen in het streven van allen , die zich van de Nederlandsche taal
wilden bedienen ter beschaving en zedelijke ontwikkeling der lagere standen in Vlaamsch-België, en niemand zal durven betwisten , dat het aan
die krachtige opwelling van 't nationaal leven te wijten is , zoo VlaamschBelgië het tot eene echt nationale letterkunde bracht.
Al de uitingen van het voelen en denken in Vlaanderen gedurende het
hedendaagsche tijdvak worden door den heer Stecher in oogenschouw genomen : romans , gedichten , tooneelstukken , taalkunde en kritiek , welsprekendheid, dagbladen en. tijdschriften. Men staat verbaasd bij het beschouwen van eene zoo wonderlijke vruchtbaarheid. Ook bekroont dit
hoofdstuk waardiglijk het werk. Niets belangrijks is vergeten. Ik zal niet
pogen het te ontleden , maar kan niet nalaten te getuigen , dat voor wie
in Vlaanderen en Limburg niet te huis behoort , heel dit hoofdstuk , van
den eersten regel tot den laatsten , eene revelatie heeten mag.
Ten slotte komt de heer Stecher nog eens weder op zijne schier overal
doorstralende hoofdgedachte : zoo men begeert , dat België krachtig zij en
taai , dan leggen Waal en Vlaming er zich op toe elkander in kundigheden te overtreffen ! Eere den wakkerste ! dit zij de leus van beide stammen. En, spreken zij ook verschillende talen, zulks is niet bij machte te
beletten, dat ze beiden tot eene krachtvolle nationale eenheid samengroeien.
Talrijke overzettingen dragen sinds lang het hunne bij tot de verwezenlijking dier gedachte. Van beider zijde leert men elkander schatten en
hoogachten. Dien weg blijve men bewandelen ! En moet Janus' Tempel,
eilaas ! anderwerf zijne poorten ontsluiten, dan staan wij pal vóor den
vijand en laten hem blijken, dat alle Belgen één zijn in trouw aan 't lieve
vaderland.
Dat is, in korte woorden , de inhoud van het werk des heeren Stecher,
een werk van grondige studie , van degelijke wetenschap , een werk tevens
van verzoening en hartstochtelijke toewijding aan een verheven beginsel.
Uit den grond mijns harten wensch ik den schrijver geluk , want hij heeft
niet slechts bewezen , dat hij als geschiedvorscher en oordeelkundige een
man van buitengewone bekwaamheid is , maar heeft zich jegens zijn vader-

land verdienstig gemaakt.
Luik, '87.

A. L. Y.
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Men zou W. van Haren's Friso , een soort van heldendicht , dat in
deugden en ondeugden vrij wel overeenkomt met onze middeleeuwsche ridderromans , met veel grond den bijnaam kunnen geven van

vorstenschool.
Niet alleen , dat Friso , Stavo , Charsis , Cosroës , Orsines en
Alexander , allen optredende personen , verschillende typen van
„aardsche goden" vertoonen, maar wij maken ook kennis met den
wijzen oom en raadgever van onzen held, Teuphis , den gelijkmoedigen wijsgeer , wien de ondervinding alle licht- en schaduwzijden
van 't landsbestuur heeft doen kennen. Ten overvloede wordt het
tooneel nog gestoffeerd door
„Het overtollig volk , dat in de hoven krielt",
waaronder vleiers en verraders op den voorgrond treden.
Ik zeide boven : vorstenschool , -maar ik haast mij er bij te voegen,
dat de leerlingen zich 't hooren van onaangename waarheden
zullen moeten getroosten. Hier en daar wordt de roede zoo geducht
gezwaaid , dat een republikeinsche of socialistische lezer zich ver-

genoegd de handen wrijft ; maar weg is zijne vreugde , als het in
zijne ooren klinkt:
„Een wettige overheid is , als de Godheid , heilig".
De waardigheid is heilig , redeneert Van Haren , maar de personen, zij .zijn zoo zelden te prijzen. Hij meent te weten,
„hoe dat een vorst
Zeer zelden ware deugd kan voeden in zijn borst".
Hoe zelden drukt de kroon de slapen van de ware grootheid.
Hoe weinigen zijn koning in hun eigen gemoed en dat toch is
noodig op, de eerste plaats.
De vleierij , het goud en de geschenken , de hoogmoed, de heerschzucht en de wellust , hoe krachtig zijn hunne aanvallen. Daar is
meer dan gewone wilskracht noodig, om in dien strijd te blijven
de heer van zijn gemoed", zooals Kamphuyzen hem ons heeft afgeschilderd.
Wie dit bedenkt, noemt Van Haren geen pessimist, omdat deze zegt:
„Zit eens de deugd , tienwerf zit d' ondeugd op den troon."
1
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Waar echter de Rede heerscht , daar bukt de hartstocht. De vorst
bedenke dan echter , dat hij op den troon zit , om 't recht den
volken toe te meten", en dat de wetten slechts het heil der onderdanen moeten beoogen.
Dan eerst zal de liefde van 't volk de rijke belooning zijn voor
den koning. Geen nageslacht zal hem dan wangedrocht" schelden,
omdat hij slechts zijn eigen roem voor oogera had.
De Rede is machtig ,
„Maar , zwakheid van den mensch ! waar is het wijs gedrag
Dat zich uw heerschappij geheel onttrekken mag ?"
De arme , die zich vergaapt aan de uiterlijke praal van 't hof,
hij beseft niet , dat goud en purper niet vermogend zijn, vrede te
schenken aan het wroegend hart , en dat de dubbele eer verduisterd
wordt door het dubbele kwaad.
„Ras valt m' in boosheid, maar 't verwijt zal eeuwig leven."
De zwarte zorgen", die eene booze daad na zich slepen en die
ons nimmer verlaten , zijn kwellender dan de tegenspoed. Een
vlekkeloos geweten maakt het ware geluk uit en het is beter een
schepter waard te zijn , dan er een te zwaaien. Alleen die wel
doet , blijft groot.
Wel den koning , wien een raadsman te beurt valt als Teuphis
en die de wijze lessen behartigt , zooals Friso.
Van beide soorten vindt men er echter als „parelen aan 't strand",
om met Vondel te spreken.
Menigeen wordt de mond gesloten door de bedenking:
„Hoe vol gevaars het is den Koningen te raden,
Voornamelijk wanneer het hunne rust kan schaden."
Wat baat het , er op te wijzen , dat de verloren vrede niet zoo
spoedig herwonnen wordt , wanneer het gemoed blaakt voor den
krijg ? Hoe een prins te doen beseffen , dat het gebieden zooveel
moeilijker is dan het gehoorzamen , wanneer 't gebod steeds een
uitvloeisel is der luim van 't oogenblik ?
Geen wonder, dat onder zoodanige omstandigheden de waarheid
zoo vaak vlucht naar het woud en dat de vleiers hun gift mengen,
omdat zij overtuigd zijn grage magen te vinden. Wij weten, hoe
hoog de roem dient geschat , welken deze -van hunne meesters op
hare glasbazuin met schellen toon" komen verkondigen.
Prins Cosroës leert ons ten duidelijkste hoe verderfelijk dit gif werkt:
„Zoo zijn de princen : eens door vleij erfij bedorven,
Haast is de erkentenis en plicht hen afgestorven;
Laf in den tegenspoed , hovaerdig in 't geluk."
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En de arme onderdaan wendt met smart het oog naar elders,
waar „de deugd aan het roer" zit, en „geluk en zegepraal zich vesten."
Ondanks al het voorgaande blijft W. van Haren toch gelooven
aan koningen „bij de gratie Gods". Een opstand, die met geweld
tracht te verkrijgen , wat met zachtheid buiten het bereik blijft,
acht hij gevaarlijk , zoo hij dien al niet onvoorwaardelijk afkeurt.
Vrijheid is goed , maar zij strekt tot verderf:
„Ligt de eigenbaat niet eerst in ketenen geklonken".
De inrichting van 't Romeinsche gemeenebest draagt daarom zijne
volle liefde weg ; daar toch werd de hoogste vaderlandsliefde beoefend. Maar zonder dat ter zijde stellen van alle eigenbaat, dunkt
de republiek hem niet verkieselijk.
Liefde spaart de roede niet , mag men van den Frieschen edelman zeggen , ten opzichte van het koningschap niet alleen , maar
ook van den priesterstand.
Hij meent te weten , hoe de priesters de volkeren bedotten , zoodat
ze alles naar hun wil en welbehagen draaien." Zij spreken slechts
van 's Hemels wil" en dan „rent het domme volk" in den blinde
met zijne leeraars voort. Geen wonder dus, dat men de priesters ziet
„Daar 's volks onreedlijkheid 1 ) hen meer vermogen biedt."
En hebben de vorsten zoo zeldzaam ooren voor de stem der
Waarheid , de „autervlegels" , zooals de naïeve .Arnold Hoogvliet hen
scheldt , zij geven geen antwoord aan de stem der Rede , die vraagt
en zoekt. En wien 't woord waarom op de lippen zweeft , wanneer
zij verkondigen : „dit is waarheid ," hij
„wordt er voor godloos en gruwelijk uitgekreten,
Zoo ras hij niet gelooft hetgeen zij zelf niet weten."
Wat ik straks opmerkte omtrent de blijde instemming met den
dichter van een republikeinschen lezer , geldt thans van een ongeloovigen.
Zijn zij niet als uitsluitend voor onzen tijd geschreven de schoone
regels , die de heerschappij van het verstand verheerlijken:
„0 neen , 't verstand zij nooit met ketenen bezwaard,
't Wone in de ruime lucht ; het streve naar zijn aard !"
Er bestaat een dagblad , waarvan mijne kennismaking zich bepaalt
tot den kenwerkenden titel : Ni Dieu ni Maitre; de redactie zou in
Willem van Haren's Friso menigen tekst kunnen vinden voor een
vuurrood hoofdartikel. De lezers zouden niet vermoeden , dat het
1
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de aangehaalde woorden waren der tuchtigende liefde , maar veeleer
die der verbitterde vijandschap. Onder de verzen , die ik reeds
overschreef, zijn er genoeg, die dit kunnen staven ; maar een voorbeeld wil ik er ten overvloede nog bijvoegen:
„De priesters, die de jeugd der koningen begrimmen,
Om 't bijgeloof met hen den troon te doen beklimmen,
Begonnen 't allereerst met vleitaal."
Het kan onze levenswijsheid vermeerderen, wanneer wij bedenken,
hoe W. v. Haren hier spreekt en hoe hij later handelt.
Arme, zwakke mensch ! die vroeger zeide:
„alle hartstocht slijt , daar reden wordt erkend",
hij was een nietig stroohalmpje in don storm zijner driften. Geen
afkeer , maar medelijden gevoelen wij , want de weg tot den giftbeker is zoo afmattend pijnlijk. ' )
Verkwikkend zijn voor ons de getuigenissen zijner moederliefde.
Elk karakter heeft zijne lichtzijde en hier hebben wij gewezen op
hetgeen er goed was in 't zijne.
Hij moet gezegend zijn , die zijne moeder acht,
En tederlijk bemint en hare smart verzacht:
Vervloekt , die haar versmaadt !"
Als hij Friso de woorden in den mond legt : „Mijne moeder,
duizendmaal meer waardig dan mijn leven !" dan achten wij hem
hooger , dan wanneer hij steeds spreekt over de wijsheid , „het
allerhoogste goed."
Het zou niet moeilijk vallen menig wijs gezegde aan te halen
uit zijn werk en er dan telkens op te wijzen , hoe zijn leven daarmede in strijd was. Maar dat ware onedelmoedig. Wie den strijd
niet kent , breke den staf niet over den zwakke , die viel.
't Verwijt , dat eeuwig leeft, is strafs genoeg voor hem , die zeide:
„De Hemel geeft den een verstand , den andren schatten;
Gij hebt het hoogst geschenk , de gave om te bevatten,
Hoe dat men leven moet, hoe denken."
's-Hertogenbosch. J. M. AcKET , JR.

1 ) Willem van Haren maakte den Oden Juli 1768, door het nemen v n
vergift, vrijwillig een einde aan zijn leven. (Jonckbloet).
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„Al waar ons de eere noopt, daar sterft de blanke vrees !"
Het hof ,
„Daar pracht noch purper vrede in 't hart der hovelingen,
Noch 's werelds grootheid rust vermogend was te dringen."
„Ras valt m' in boosheid , maar 't verwijt zal eeuwig leven !"
„Een vlekkeloos geweten
Kan ligt alle aardsch geluk voorbij zien , en vergeten !"
„De roem , op reden vast gegrond ,
Vloeit met veel groote glans uit een oprechten mond,
En wordt te niet gebracht, wanneer men daar op tegen
Kan voeren , dat die slechts is door geluk verkregen."
„De vlejjerj treft meest , wanneer 't verslaafd gemoed,
Ten voordeel van zijn drift , aan alles valt te voet."
„Want daar de gierigheid een ijzren schepter zwaait,
Daar wordt de onnoozelheid verraden of verdraaid,
Daar sterft de deugd."
„Te wapen rent men licht : de krijg is haast begonnen,
Maar de eens verloren vree wordt niet zoo ras herwonnen."
„Daar blinke een schepter of daar blikke een wisse dood,
Die rein is zegepraalt, die wel doet die blijft groot."
„Geboorte is niet verkregen met beraad,
Maar bij geval , en meer belettende in dit leven
Dan nut om van de deugd een waar begrip te geven."
„De Hemel schenkt den een een schepter in dit leven,
Den andren, meer bemind , het hoogst dat hij kan geven:
Een schepter waard te zijn !"
„Waar dwaasheid op den stoel der rijken wordt beschouwd,
Daar vlucht gemeenelijk de waarheid naar het woud."
„Is m' in het ongeluk , men moet wel gunst waardeeren
Van een , dien m' in 't geluk niet zou ten vriend begeeren."
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„Hij was te Rome groot , die legers overwon,
Maar nog veel grooter die zich zelf vermeestren kon !"
„Wat is er schandelijker , dan groot van staat te zijn
En klein van kennis ?"
„Licht valt het, om een woord te laten uit den mond,
Maar zwaar om lijf en goed op te offren voor 't verbond !"
J. M. ACKET, JE.

Boek-'Cn-. en Boekhan-4e1 & n dl e Gulale Wereld!
e ls
Het is een algemeen verspreide dwaling , dat het boek zoo oud
zou zijn als de Boekdrukkunst. Ofschoon deze door de gemakkelijkheid, snelheid en vooral door de goedkoopheid der voortbrenging
het boek tot een gemeengoed voor alle standen maakte , is het bestaan van het boek daarentegen bijna zoo oud als de letterkunde
zelve, en deze is onmiddellijk vastgeknoopt aan den aanvang der
beschaving. De behoefte om daden en gedachten op te teekenen,
teneinde ze voor de nakomelingschap te bewaren , was ten allen tijde
aanwezig, nadat de schriftteekens uitgevonden waren en door deze
de mogelijkheid tot opteekenen was in 't leven geroepen.
Als het materiaal, dat in de oude wereld het bestaan van het
boek geheel beheerschte, evenals het papier het doet in den tegenwoordigen tijd, noemen wij den papyrus, een rietplant, die in den
Nijl groeide. De eerste aanwending van den papyrus verliest zich
in den grauwen voortijd. Er bestaat zelfs één rol , welke, naar
het oordeel onzer geleerden , dagteekent uit den tijd v6ér de grondvesting der Aegyptische koningsheerschappij ; en al onze kennis van
de beschaving van het Aegyptische volk is alleen uit de honderden
papyrusrollen geput, welke , in de droge lucht der Nullanden voortreffelijk bewaard , thans na drie- of vierduizend jaren in de museums
onzer groote steden zijn overgegaan. Als wij dus van boeken spreken, bedoelen wij daarmede de beschrevene papyrusrollen , welke
in de oude wereld de plaats van boeken innamen.
Die tot ons gekomen rollen zijn van zeer verschillende deugdzaamheid wat materiaal betreft en van afwisselende grootte, en beschreven met de drie soorten van Aegyptisch schrift, het demoti-
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sche volks- en handelsschrift , het hieratische priesterschrift en het
oorspronkelijke hieroglyphenschrift. ' ).
In die rollen wordt reeds gewag gemaakt van den boekhandel.
De Aegyptoloog Brugsch heeft een aan de Weener Bibliotheek behoorend papyrusfragment ontcijferd , dat een catalogus van 18 verschillende schriften bevat. Voorts wordt er in bericht, dat die rollen tegen contante betaling aan de » lieden des lands" zijn afgekocht en ter nadere onderzoeking zijn in handen gesteld van een
priester van den god Ammon. Censuur schijnt dus toen ook al
niet ontbroken te hebben.
Behalve den papyrus kende men in de oude wereld als schrij fmateriaal ook het leder , en --- echter alleen voor het minder belangrijk
gebruik van aanteekeningen -- de wastafeltjes.
Maar ook het leder , tot perkament of zoogenaamde membrana
toebereid, was in de Grieksche en Romeinsche wereld niet algemeen
verbreid ; van de Israëlieten weten wij , dat zij het uitsluitend en
evenzeer in den vorm van rollen gebruikten. Reeds in den bloeitijd der Helleensche literatuur gold het schrijven op perkament

alleen voor een gewoonte der „Barbaren"; zoo noemden de Hellenen
alle volken , die niet tot de Grieksche stammen behoorden. Het
woord perkament stamt af van de stad Pergamum , die uitgebreide
fabrieken voor de bearbeiding van huiden bezat.
De groote vlucht der Grieksche beschaving en literatuur , waarop
de geheele oude tijd teerde en de tegenwoordige nog teert , moest
natuurlijk op het bestaan en vervaardigen van boeken een belangrijken invloed uitoefenen. Van omstreeks de tweede helft der 5de
eeuw af treffen wij bij de schrijvers talrijke verwijzingen naar openbare en bijzondere bibliotheken aan. Al spoedig mochten de werken der klassieke schrijvers , bovenal die van den gevierden Homerus,
niet ontbreken in het huis van een bemiddelden Griek , die aanspraak op beschaving maakte ; en Aristophanes, de groote tooneeldichter , kon reeds in een zijner blijspelen zeggen : Wat voor den
knaap de leermeester is , die hem het pad naar het goedeen schoone
aanwijst, dat zijn de boeken voor den volwassene."
Als een handwerk ontwikkelde zich de arbeid , om boeken af te
schrijven , en de 5 tot 11 duim breede en dikwijls meer dan 10 voet
1 ) Men zie over het Ontstaan en de geschiedenis van het Schrift mijn
stuk, naar F. Thimm bewerkt en geplaatst in het eerste nummer van
De Bibliotheek, 3de Jaargang. -- Wat verder in deze bijdrage over de
,,Boeken en den Boekhandel in de Oude Wereld en de Middeleeuwen"
wordt medegedeeld aangaande de papyrus-plant en het perkament, is breedvoeriger en vollediger behandeld in bovengenoemd stuk van Thimm.
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lange rollen , die om een aan beide einden versierde staf gewikkeld
waren, werden ras een gezocht handelsartikel ; de boekenkast met
zijn kostbaren inhoud gold voor een onontbeerlijk huismeubel. De
licht te beschadigen papyrus-rollen kregen ter betere bewaring een
omslag van rood of geel gekleurd leder , en dit vormde het begin
van onze tegenwoordige banden. Aan het boveneinde der rol was
op een reepje papier de titel met roode letters geschreven , om de
rollen te kunnen kennen. Kostbare boeken werden bovendien met
cederolie ingewreven , om ze voor mot of wormen te behoeden. Men
kende, behalve de produkten der nieuwere letterkunde, reeds kooken receptenboeken van allerlei aard, verzamelingen van anecdoten
en traktaatjes, vol mystieke spreuken of geheime middelen. Naast
den werkelijken boekhandel verviel men reeds in zwendelarij, omdat
de zoogenaamde antiquaren op de gedachte kwamen , de rollen door
allerlei kunstmiddelen ouder te doen schijnen , vermits de menschen
vooral gesteld waren op het bezit van zooveel mogelijk origineele
manuscripten van de schrijvers. Hunne middelen zijn ons bekend
geworden : zij overstrooiden den papyrus met graan en lieten hem
daarin een tijdlang verblijven.
Een grootsche uitbreiding verkreeg het maken van boeken te
Rome, nadat aldaar sinds de tweede eeuw voor Christus de invloed
der Grieksche wetenschap het verstandelijk leven had begonnen te
doordringen en in de stad aan den Tiber het allengskens mode was
geworden, zich met letterkunde bezig te houden. Want de studie
der klassieken strekte in den tijd van het verval der Republiek den
voornamen, verwenden Romeinen in geenen deele tot beschaving en
verheffing van den geest, maar gold eenvoudig als een teeken van
den goeden smaak voor een man uit de hoogere standen. Evenals
een parvenu twee slaven kocht , van welke de een den geheelen
Homerus , de ander Virgilius van buiten kende , -- evenals hij deze
levende verzamelingen van dichtstukken aan den disch achter zich
liet staan , om hem de noodzakelijke citaten in te fluisteren , —
evenals het gebruikelijk was , zich een Griekschen filosoof tot gezel.
schap aan te schaffen , -- zoo werd ook het bezitten van groote
boekverzamelingen voor een eisch der mode gehouden. Dat de meer
edele persoonlijkheden uit dien tijd een werkelijke belangstelling
voor letterkunde en dichtkunst bezaten , spreekt van zelf; maar die
onbeschaafde boekenverzamelaars , welke vele schrijvers ons schetsen,
schijnen zeer talrijk geweest te zijn. Ook destijds, evenals heden,
waren er parvenus , die, gelijk Seneca meldt, in hun gansche leven
ter nauwernood de titels hunner bijeengebrachte werken doorlazen.
Echter nam door dit liefhebberen de behoefte aan boeken onge-
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meen toe , vooral ook omdat de openbare bibliotheken, van welke
Rome ten tijde van Keizer Hadrianus er reeds 29 bezat, voortdurend vermeerderden en vergroot werden. Een verzameling van 30000,
ja van 50000 rollen werd niet . eens, voor zoo bijzonder gehouden,
en menig welgestelde Romein bezat voor huis- en handgebruik ettelijke honderd rollen.
De grootste van alle bibliotheken in de oude wereld , die van
Alexandrië, werd op ruim 450000 rollen geschat. Zij had een eigen
bibliothekaris , de eerste in dit vak, Zenodotus van Ephesus, ook
bekend geworden als de eerste bewerker en uitgever van Homerus.
Zij kwam dus de grootsten onzer moderne bibliotheken tamelijk
nabij , want slechts zes boekverzamelingen van den huidigen tijd,
die van het Britsche Museum te Londen , de Nationale Bibliotheek
te Parijs , de Göttinger Universiteits -bibliotheek , en die te Berlijn,
Weenen en München , bevatten een grooter aantal deelen.
Deze groote behoefte gaf aanleiding tot fabriekmatige verveelvuldiging van geschriften. Terwijl de papierfabrieken van Aegypte
wekelijks duizende rollen op de markt brachten, bezigden de werkplaatsen der handelaars in boeken te Rome geheele slavenbenden,
wier geoefende handen de snelle dictaten van den voorlezer van een
oorspronkelijk handschrift volgden ; want het was hier te doen om
zooveel mogelijk kopieën te maken, ten einde de andere boekhandelaars voor te zijn , daar het kopieëren van geschriften iedereen
vrijstond.
Onder die slaven, gebezigd tot het afschrijven van manuscripten
of tot het opschrijven van voorgelezen dictaten , waren vele Grieken,
die genoeg wetenschappelijk ontwikkeld waren om dit zoo nauwkeurig mogelijk te doen.
Pomponius Atticus , de beroemdste van alle Atticussen , die zich
zoowel in Griekenland als te Rome bemind wist te maken en onder
alle Romeinen de ergste mededinger voor de boekhandelaars schijnt
geweest te zijn , had zes slaven , die met name genoemd worden en
allen in zijn huis geboren en opgevoed waren. Hij bediende zich
van hen niet alleen voor zijn eigene bibliotheek , maar liet ook
boeken afschrijven om ze te verkoopen. Hij legde den grondslag
voor den eigenlaken boekhandel , waarvoor hij bepaalde werken bestemde. Vooral bracht hij vele werken van Cicero in den handel,
die hem eens bedankte voor den goeden verkoop zijner redevoering voor Ligarius en daarbij de belofte voegde : „Van alles wat
ik verder schrijf, zal ik u de verspreiding opdragen." Hij verzocht
hem ook, in de nog voorhanden exemplaren van genoemde redevoering een verkeerden naam te veranderen. Door hen werden ook
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de Questiones Academicae , de Orator, de Brieven en Redevoeringen
tegen Antonius in den handel gebracht. Hij liet zich de afgeschreven boeken goed betalen. Cicero zelf kocht van hem een exemplaar van Serapio , een beroemd aardrijkskundige uit Antiochië.
De boekhandel zelf gold voor een voordeeligen handel en ontwikkelde zich reeds in den aanvang van den keizerstijd tot hoogen
bloei. Want ook vele vrije menschen legden zich uit winzucht daarop
toe. Vroeger bij de Grieken en later in de middeleeuwen werd
slechts door een enkel persoon een afschrift vervaardigd , maar nu
werd een zoo groot mogelijk aantal afschrijvers aan het werk gezet. Met groote vlugheid werd een dictaat opgeschreven , wat men
niet alleen kan opmaken uit de beroemdheid der Tironische teekenen
of verkortingen, welke door Tiro , een vrijgelaten slaaf van Cicero,
waren uitgevonden , maar ook uit een bericht, dat bij Martialis
voorkomt. Deze zegt van zijn tweede boek der Epigrammen: de
afschrijver heeft het in één uur gereed () aec una peragit librarius
hora)". De 93 epigrammen van dit tweede boek bevatten , behalve
de opschriften, 540 verzen, hetwelk 9 verzen in elke minuut zou
wezen. Indien de oplaag niet grooter behoefde te zijn dan het getal
slaven was , waarover de boekverkooper beschikken kon, dan spreekt
het van zelf, dat , tengevolge van de hoogte , welke de kunst van

snel- en schoonschrijven in dien tijd bereikt had , spoedig in de
behoefte was voorzien. En nu werd een manuscript niet eerder ten
verkoope aangeboden, voor dat men aan de groote aanvraag kon
voldoen. Daar zal ook wel eens wat in den winkel overgebleven en
menig exemplaar de prooi van wormen geworden of als scheurpapier gebruikt zijn tot zakjes in kramen en winkels, tout comme
chez nous; — maar vele exemplaren werden er ook afgezet in de
provinciën, zelfs in Spanje, Afrika, Gallië en Brittannië.
Op het Forum, in de Schoenmakers • en de Zegelstraat bevonden
zich de meeste boekwinkels. Horatius noemt de Gebroeders Sosius,
wier zaak in de nabijheid van het Forum was , als zijne uitgevers.
Trypho gaf een deel van de Puntdichten van Martialis uit , benevens
de Redekunst van Quintilianus. En z6o beroemd was die boekhandelaar Trypho , dat Quintilianus genoemd werk liet voorafgaan
met een toespraak tot den door hem geliefden uitgever. Nog andere
boekhandelaars worden genoemd, zooals Quintus Pollius, Valerianus,
Atrectus Secundus, Dorus, Demetrius. Dorus verkocht ten tijde
van Nero de werken van Cicero en Livius. Hun naam was bibliopolae of librarii.
Voor de deuren der winkels, die tabernae, stationes, libelli genoemd werden, pleegden de verkoopers de prijslijsten hunner nieuwig-
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heden op te hangen en de titels der boeken , die ovevigens nog
voorhanden waren. In den winkel rook het naar cederhout en
saffraan , die de voortreffelijkste bewaringsmiddelen van de manuscrip-'
ten waren. Gewoonlijk was achter. den winkel een vertrek, waarin
de slaven-afschrijvers en de boekbinders werkten. In den winkel
zelven ontvingen de boekverkoopers talrijke bezoeken ; daar . werd
gelezen , gesproken , besproken en beoordeeld. Altoos was het er vol
van menschen , omdat er wetenschappelijk onderhoud te vinden was,
zoodat men kennissen, die men in huis niet had aangetroffen, daar
het eerst ging opzoeken.
Aulus Gellius, een romeinsch taalgeleerde uit de 2e eeuw na
Christus , verhaalt twee anecdoten van opgeblazen veelweters , die
eindelijk, door hun onwetendheid in het nauw gebracht , hun heil
in de vlucht zochten. Van een zijner bezoeken bij een boekhandelaar schrijft hij : „Eens ging ik met den dichter Julius Paulus in
een boekwinkel ; de Jaarboeken van Fabius waren er tentoongesteld,
een oud en kostbaar boek , waarvan de verkooper beweerde , dat
het geen enkele fout bevatte. Een der bekendste taalkundigen

echter, die voor een kooper het werk had doorsnuffeld, zeide,
toch een fout ontdekt te hebben. De boekverkooper wilde nu tot
eiken prijs een weddingschap aangaan, dat er geen enkele letter
verkeerd in voorkwam. Men ging echter de weddingschap niet aan.
Men ziet hieruit met hoeveel omzichtigheid de boekenliefhebbers
kochten. En dit was niet overbodig. De meeste boekhandelaars
toch dreven hun handel als bedrijf, als speculatie en stelden geen
belang in den inhoud hunner boeken. Het ontbrak hun dan ook
aan de noodige beschaving. Als men hierbij in aanmerking neemt,
dat er meestal door een slaaf een manuscript voorgelezen werd ,
kan het ons niet verwonderen, dat de schrijvers dikwijls verkeerd
hoorden of door den haast fouten maakten. Strabo klaagt hierover
openlijk , als hij aangaande de herziening der werken van Aristoteles
door den Griekschen taalkundige Tyrannio opmerkt : De boekverkoopers zijn te gierig om zich van goede afschrijvers te bedienen
en verzuimen daarbij , om het afschrift nog eens met het oorspronkelijke te laten vergelijken."
Martialis achtte het eens noodig , de volgende verontschuldiging
te bezigen : „Als gij , o lezer, in deze gedichten wat duisters of
slecht Latijn vinden mocht, de fout ligt niet aan mij ; de boekverkooper heeft de schade veroorzaakt , toen hij u de verzen te haastig
verkocht heeft" Zeer dikwijls belastten de schrijvers zelven zich
met de correctie der verkochte kopieën. Martialis deed dit bijvoorbeeld voor zekeren Pudens en schreef ' hem : „Gij dwingt mij met
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eigen pen en hand mijne verzen te verbeteren. 0 , gij prijst mij
al te zeer, door mijne schertsen aldus in het oorspronkelijke te
willen bezitten." Hiermede bedoelt hij , dat de stukken , door hem
als dichter zelf gecorrigeerd , de waarde van een oorspronkelijke
kopie hadden en dus verre te verkiezen waren boven de afschriften
der slaven , welke onverbeterd bleven.
De prijs der boeken varieerde natuurlijk zeer naar gelang van
de schoonheid der uitvoering en van het schrift, en boven alles
naar de betrouwbaarheid van den inhoud , want de boekhandelaars,
voor het grootste gedeelte onwetende vrijgelatenen, die hunne zaken
alleen als kooplieden dreven , golden niet voor bijzonder nauwgezet
van geweten. Zelfs Cicero, die toch zeker de beste bronnen kende,
schreef aan zijn broeder op diens verzoek om hem eenige werken
te koopen , het volgende : Ik weet niet , aan wien - ik mij in dit
geval wenden zal , zóó foutief worden ze overal nageschreven."
Over het algemeen schijnt de fabriekmatige vervaardiging in verbinding met de sterke concurrentie de prijzen der boeken sterk gedrukt te hebben.
Toch betaalde men somwijlen voor prachtexemplaren van enkele
werken enorm hooge prijzen. Prachtexemplaren waren niet alleen
bijzonder net geschreven, maar ook alle woorden voluit , want
doorgaans waren verkortingen in gebruik , waardoor bij de verplichting om snel te hooren en snel te schrijven, vele fouten inslopen.
Van bijzonder geliefde schrijvers waren in den regel ook goedkoope volksuitgaven te krijgen. Reeds ten tijde van Hadrianus
(117-138 jaren na Christus) verschenen uitvoerige „Gidsen voor
de boekenmarkt", welke over de aanschaffing en het gebruik der
boeken raad gaven , benevens verzamelwerken ten behoeve der
scholen.
Het is onmogelijk te bepalen , hoeveel geld men voor goede boeken,
dat zijn nauwkeurig geschrevene manuscripten , in Griekenland betaalde. Van invloed daarop was natuurlijk ook de prijs van den
papyrus uit Egypte. De bekend geworden prijzen van boeken bepalen zich tot zeldzame handschriften , en zijn dus buitengewoon
hoog. Van Plato wordt gemeld , dat hij door Dio van Syracuse
drie boeken van den Pythagoraeër Philolaus voor f 4500 liet koopgin,
maar deze Philolaus was de eerste , die iets van het leerstelsel van
Pythagoras in 3 dln. uitgaf en aan dien koop waren nog wel bezwarende voorwaarden verbonden. Voor de 34075 regels van Speusippus, geboren 395 voor Chr., en de opvolger van Plato aan de
Akademie te Athene, betaalde Aristoteles 3 talenten, ongeveer f 7750.
De uit Athene ontvangen , - maar niet teruggegeven oorspronkelijke
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handschriften der drie groote treurspeldichters (Aeschylus, Euripides
en Sophocles) vergoedde Ptolomaeus Euergetes (die van 270 tot 221
jaar voor Chr. leefde) met f 41125. Uit zulke prijzen te besluiten
tot de gewone waarde der boeken in Griekenland zou even verkeerd
zijn, als dat men zekere prijzen voor den Romeinschen tijd zou
willen afleiden uit de omstandigheid , dat den natuuronderzoeker
Plinius voor zijne verzameling van uittreksels door iemand f 35500
zou geboden zijn, of dat de taalkundige Andronicus Pompilius
zijn hoofdwerk over de Annalen van Ennius uit nood verkocht
voor f 2010. Ook in deze gevallen waren de koopers geen boekhandelaars , maar schrijvers of bewonderaars van schrijvers.
Overigens was de prijs der boeken zeer goedkoop. Martialis
laat zich duidelijk over den verkoop zijner Puntdichten uit. Eens
verwees hij iemand , die hem gedurig lastig viel met het verzoek
om zijne gedichten ter leen te ontvangen , naar een boekhandelaar
met de woorden : „Voor 5 denariën (circa f 1,90) zal hij u een
Martialis geven , met puimsteen glad gemaakt en in purper gebonden." Meer bepaald spreekt Martialis over de goedkoopste uitgaaf
der Xeniën. „De geheele verzameling Xeniën is voor 4 sestertiën
(ongeveer 40 cents) te koop. Vier zijn nog te veel , het kon de
helft kosten en de boekhandelaar Trypho zou nog winst hebben."
Deze prijs. is zeer gering, want de Xeniën bestaan, behalve uit
3 stukken ter . inleiding, uit 124 disticha en vullen bijna een vel
druks van onzen tijd. Als men echter naar den gemiddelden prijs
van den geheelen Martialis zoekt , zal men vinden , dat die ongeveer f 12 geweest is, een prijs die zeer gering is , als men voor
de banden er de helft afrekent. De prachtuitgave gold echter f 34.
Ten tijde van Gellius kocht diens ambtgenoot Fidus Optatus het
tweede boek der Aeneas voor 20 goudstukken (circa f 230) en het
geheele gedicht kwam hem later op f 2800 te staan. Dit was
echter een zeer oud exemplaar , dat door hem voor het origineele
handschrift gehouden werd.
Als aan de behoefte in de hoofdstad Rome voldaan was, hadden
de uitgevers altoos nog een ruim veld van afzet open in de provinciën, werwaarts zij de onverkochte exemplaren zonden. Zelfs te
Lugdunum in Gallië (het tegenwoordige Lyon) waren boekverkoopers , en Plinius schrijft , dat het hem aangenaam was te vernemen,
dat zijne werken aldaar verkocht werden en dat het hem verheugde,
dat zij elders even gunstig werden opgenomen als te Rome. Tot
in Spanje en in Brittania waren de Puntdichten van Martialis verspreid , en ook in de zeesteden Brandisium en Pyrgus woonden
boekhandelaars. Keizer Tacitus (275 na Chr.) beval eens , dat de
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werken van den geschiedschrijverr Tacitus jaarlijks tienmaal moesten
overgeschreven worden ten behoeve der openbare scholen. Jammer

dat deze man van fijne beschaving en ernstig karakter eerst op
75-jarigen leeftijd den troon beklom en reeds in het volgende
jaar stierf.
Over de betrekking van den dichter of schrijver tot den uitgever
zijner werken zijn de opgaven niet helder. De meest gevolgde gewoonte schijnt de verkoop van het handschrift door den -schrijver
geweest te zijn , ofschoon ook van vele zijden is beweerd , dat in
de oude wereld geen honorarium aan auteurs gegeven is , omdat
aan de vrije vermenigvuldiging niets in den weg stond en de uitgevers alzoo geen bescherming genoten.
Toch is het door latere navorschingen uitgemaakt, dat aan enkele
schrijvers voor hunne werken honorarium betaald werd door de
uitgevers , b. v. voor Martialis. Bij anderen heeft blijkbaar een
verdeeling van de netto opbrengst tusschen auteurs en boekhandelaars plaats gehad , of werd de schrijver een deel daarvan gegeven.
De belooningen der schrijvers hadden ook niet altoos in geld
plaats. Maecenas , een fijn beschaafd en vermogend man , voorstander der letteren en patroon der dichters , boezemvriend en raadsman

van keizer Augustus, beloonde zijn geestigen vriend Horatius met
een landgoed in het Sabjjnsche land , én buitendien- had Horatius,
ofschoon in den beginne door armoede gedwongen om verzen te
maken, later een ruim inkomen. De geldelijke omstandigheden van
Virgilius verbeterden •zich allengskens ook door de geschenken van
keizer Augustus , van Maecenas en - van Octavia , de zuster van genoemden keizer , die hem eens voor elk vers van een stuk uit de
Aeneas en het waren er 25 -- 10000 sestertiën , zoowat f 1200 van
onze munt , liet betalen. Virgilius bracht dan ook een groot vermogen bijeen.
Overigens wordt bijna nooit van honorarium melding gemaakt.
In den brief van Quintilianus aan den beroemden ' uitgever Trypho
wordt hiervan niet gesproken. Het bestaan van een honorarium
wordt nog meer twijfelachtig door het zwijgen er over van Juvenalis
in zijn zevende Satyre. Terwijl hij de weinige verdiensten van
rechtsgeleerden, redenaars en taalkundigen vrij nauwkeurig opgeeft,
zou hij zeker die gelegenheid niet hebben laten voorbijgaan , om
even te gewagen van de voordeelen , hem door . boekhandelaars geschonken. Hij klaagt dan ook , dat uitstekende dichters genoodzaakt
waren , door geringe bijwerkzaamheden in hun onderhoud te voorzien , door b.v. te Gabiï een bad of te Rome een bakoven te huren.
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De gevierde dichter Papinius Statius , die in 't jaar 96 na Chr.
stierf, had, niettegenstaande al den bijval , dien het publiek hem
schonk, honger moeten lijden, als hij zijn nieuw treurspel Agave
niet aan den tooneelspeler Paris had verkocht.
Op dezelfde wijze spreekt ook Tacitus over de geldelijke voordeelen
der dichters. „Gedichten en verzen", zoo schrijft hij, brengen
hunnen schrijvers noch aanzien , noch voordeel aan ; zij bekomen
er slechts een tijdelijk genoegen van en makener zich beroemd door."
Men heeft, doch mijns inziens ten onrechte, beweerd , dat sommige schrijvers honorarium voor hunne werken genoten hebben,
omdat het bekend is , dat tooneeldichters hunne stukken verkochten,
en dat Terentius voor zijn Eunuchus 8000 sestertiën (ongeveer
f 800) heeft ontvangen , hetwelk een groote som was. Maar de
overheidspersonen, van welke de tooneelspelen voornamelijk uitgingen, ontzagen geen geld om het volk te vermaken , en moesten
dus tot eiken prijs nieuwe stukken aankoopen , na welker opvoering
zij geen aanspraak op eigendomsrecht maakten. Dit is echter een
geheel ander geval, dan dat de auteurs geldelijke belooning ontvingen van de uitgevers , en kan dus niet als maatstaf van honorarium aangenomen worden. Over het geheel genomen was het in
de klassieke oudheid geen gewoonte, dat de uitgevers honorarium
aan de schrijvers gaven, omdat men niet gevrijwaard was tegen het
afschrijven door anderen. Zooals ik reeds gezegd heb , moest de
uitgever zijn voordeel zoeken in een spoediger verkoop , anders
stonden zijne collega's gereed, om hem zijn voordeel te ontfutselen
door zelven afschriften te laten vervaardigen.
Ofschoon dus over 't algemeen de zaken der uitgevers gunstig
stonden, omdat zij bij een . getal van duizend afschriften , waarvan
vele dadelijk naar de verwijderdste provinciën gingen, aanzienlijke
voordeelen behaalden , zoo hadden zij toch ook soms , doordien hunne
werken niet de bescherming der wet genoten , groote verliezen , en
het kwam in den tijd der keizers meermalen voor, dat de pas verschenen werken op geheel moderne wijze „geconfiskeerd" werden.
De werken van Labienus , Cassius , Severus , Herennius , Senecio
Aemilius-Scaurus en Cremutius-Cordus werden in beslag genomen
en verbrand , waardoor de boekhandelaars belangrijke verliezen leden.
Doch, zooals het altijd gaat, en ook later dikwerf het geval was,
werden enkele exemplaren verborgen gehouden , weder afgeschreven
en toen opnieuw heimelk verspreid , waardoor niet slechts de beder schrijvers , maar ook het voordeel van den boekhan.
delaar toenam. Bijna evenals men tegenwoordig oordeelt over
processen en vervolgingen , schrijvers aangedaan , oordeelde in der
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tijd Tacitus, die over het proces van Cremutius-Cordus zich ' aldus
uitlaat : Des te meer mag men lachen om de bekrompenheid Bergenen , die meenen , dat door de tijdelijke macht ook de herinnering
voor de toekomst kan vernietigd worden. Want integendeel , als men
de talenten bestraft , nemen zij allengskens in aanzien toe , en koningen of anderen , die met dezelfde gestrengheid opgetreden zijn,
hebben zich slechts schande, hun echter roem bezorgd."
De zoo even genoemde Cremutius-Cordus was een geschiedschrjj-ver uit den tijd van Augustus en Tiberius. Door zijn vrijmoedigheid bracht hij zich bij keizer tiberius in verdenking; de roemvolle
vermelding van Brutus en Cassius in zijn geschiedenis werd hem
tot misdaad aangerekend , en , hoewel bij tot zijn rechtvaardiging
op het voorbeeld van Livius en Asinius Pollio wees , kon hij de
voltrekking der doodstraf slechts door een vrij willigen hongerdood
ontgaan.
Reeds keizer Augustus liet meer dan 2000 exemplaren van nagevolgde Sibyllijnsche boeken openlijk verbranden ; Domitianus liet
eenige boekhandelaren , die verboden geschriften , zooals de werken
van den door hem ter dood gebrachten I3ermogenes , te koop hadden, kruisigen; en gedurende de vervolgingen der Christenen ondergingen vele belijders van het nieuwe geloof, die de Evangeliën
bezaten of verkochten, den marteldood.
Waren er nu in de oude wereld ook reeds recensenten bekend,
die , gelijk in latere tijden , zoo menig leven van een auteur hebben
verbitterd?
Niet in den vorm , waarin tegenwoordig recensenten optreden. In
dien tijd heerschte de gewoonte der zoogenaamde recitationes, voorlezingen , waarbij de schrijver zijn werk voor de uitgaaf aan een
uitgezochten kring van vrienden voorlas , om zoo nog van hunne
aanmerkingen en beoordeelingen gebruik te kunnen maken. Langzamerhand echter ontaardde deze goede gewoonte in een zucht om
de ijdelheid te streelen , daar het aantal toehoorders bijna tot een
volksvergadering werd. Ten tijde van Plinius waren die voorlezingen , bij het sterk toegenomen getal van dichters , een ware plaag
voor alle vrienden der letterkunde. En als hij aan een zijner vrienden schrijft, dat hij eens bijna elken dag van April bezet was met
voorlezingen , dan kunnen wij er ons met hem niet over verwonderen, dat de genoodigden zoo laat mogelijk de zaal binnentraden en
het niet tot aan het einde uithielden, maar zich te voren verwijderden ,,eenige ongemerkt en ter sluiks , anderen vrij en openlijk."
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In den tijd der alzijdige verbreiding van het Christendom , voornamelijk van de 4de eeuw af, nam de vervaardiging van boeken
een anderen vorm aan , want naast den papyrus , en dien allengskens verdringend , kwam het perkament te voorschijn. Verscheidene
oorzaken werkten mede tot deze verandering. Vooreerst hield de
uitvoer van papyrus uit Egypte op ; vervolgens ontstond ook in de
landen aan gene zijde der Alpen , in het ruwere klimaat van Duitschland en Gallië , de behoefte aan letterkundige spijs , omdat de papyrus-rollen daar niet goed bewaard konden worden; en eindelijk *
en dit is misschien wel de hoofdoorzaak — vorderde het karakter
van de in dit tijdperk bijeengezamelde Heilige Schriften en de voor
het eerst volledig opgestelde wetboeken een duurzamer materiaal
voor de bewaring daarvan. Het perkament , vroeger vooral het
schrijfmateriaal der minder aanzienlijken , werd nu door de Kerk
aangenomen en kwam in dezelfde mate , als deze haar macht uitbreidde en allengskens de eenige draagster der beschaving werd,
in algemeen gebruik.
Door den gruwel der volksverhuizing werd de oude tijd ten grave

gedragen en de ruwe middeleeuwen braken aan. De geestelijke
krachten sluimerden , het groote veld der letterkunde lag braak.
Met uitzondering van de kanselarijen aan de hoven , werd nog
eenig en alleen in de kloosters geschreven , en hier vervaardigden
de monniken slechts één afschrift voor eigen gebruik , hoogstens
nog één tot ruiling of tot geschenk aan hooge beschermers. Een
leekenpubliek , een honger naar boeken bestond er niet , en soms
kenden de monniken zelven ter nauwernood den inhoud van het
werk , dat zij op last van hunne oversten naschreven. Toch in
weerwil van alle tekstverknoeiingen , die in hunne afschriften inslopen, zijn wij hun , als de eenige bewaarders en overleveraars
van de schriften der oude klassieken , oneindigen dank versehuldigd. Maar ook de meer op het uitwendige gerichte zorg voor de
uitvoering hunner perkamenten is bewonderenswaardig : want nu
trad het boek te voorschijn in een nieuweren vorm : de te zaamgevouwen bladen van perkament werden in een vasten band ge.
plaatst , welke den tijd en de harde behandeling van ruwe handen
trotseerde.
Het schrift van den tekst kreeg een rijke , kunstvolle versiering;
sierlik ineengeslagen arabesken, prachtige beginletters en kapitalen,
miniatuurbeelden gaven aan de handschriften een eigenaardige bekoorlijkheid ; gekleurde letters en het aanbrengen van goud en zilver
verbraken de eenvormigheid van de zwarte schriftregels , en bijzonder kunstrijk uitgevoerde misboeken vormden soms den grootstee
Ve Bibliotheek, V,
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schat van een rijk klooster. De vlijtige kopiïst vervaardigt met zijn
schrijfroer of met de pas uitgevonden pen kleine wonderwerken,
welke vaak bij gebrek aan perkament op het taaie leer werden aangebracht, nadat dit vooraf uitgeveegd en schoongemaakt was , om
het voor nieuwe schriften te kunnen gebruiken. Hij klaagt dan wel
in de gebruikelijke onderteekeningen als schrijver over den meer
moeilijken arbeid , maar hij verheugt zich toch , als deze gelukkig
ten einde is gebracht. Zulke onderschriften zijn zeer talrijk bewaard
gebleven , b.v.: „Hie hat das Puch ein ende — des freuwn sich myn
Hende", zoo schrijft de een , en een ander ; Das Buchlein hat geschribn mit sein Hand , Görg Mulich ist er genannt — und hat er
nit gut gesehribn , so hat er doch sein weill vertribn." 1 )
Ook aan de banden werd veel zorg besteed en aan zeer kostbare
exemplaren werd nog een omslag toegevoegd , het zoogenaamde
hemd. Banden uit den tijd der Karolingiërs, zooals b.v. het Evangeliënboek van Karel den Grooten, vertoonen rijke gouden en zilveren platen op de houten borden , en die platen zijn buitendien
nog met edelgesteenten en emailwerk versierd. De veelvuldig gebruikte lederen banden werden door het indrukken en uitsnij den
van figuren opgeluisterd , de hoeken en ruggen met beslag van
koper of ander metaal voorzien of met ivoren belegsels omgeven.
De prachtige , op deze wijze uitgeruste exemplaren , gelijk b.v. het
Germaansche Museum te Niirnberg bezit , kunnen nog heden ten
dage den boekbinders tot uitstekende voorbeelden dienen.
Toch kan er tot in de 13de eeuw geen sprake zijn van een omvangrijken boekenvoorraad ; ja , de armoede aan boeken was zoo
groot , dat zelfs in grootere steden nauwelijks één boek voorhanden
was; dat de verzamelingen der rijkste Duitsche kloosters slechts
eenige honderden schrifturen bevatteden , en dat in Duitschland
alleen de gestichten te Hersfeld , Reichenau , Regensburg en Fulda
grootere bibliotheken bezaten. Maar die 13e eeuw bracht een nieuwen bloeitijd voor de wetenschappen aan. Van Italië, werwaarts
de Bjjzantijner geleerden de vlucht hadden genomen voor de aanstorming der Turken, ging een frissche stroom van geestesleven
uit, en uit de schriften des klassieken ouderdons schepte Europa
een schat van nieuwe denkbeelden. In Italië het eerst, toen te
Parijs, spoedig daarop ook in Duitschland, ontstonden universiteiten
als kweekscholen der wetenschappen. Kooplieden in handschriften
en verhuurders daarvan vestigden er zich onder het strenge toezicht
') Ook in Hollandsche boeken uit de Middeleeuwen komen dergelijke
onderschriften voor, evenals in de later gedrukte werken van de drukkers

zelven,'

DE BIBLIOTHEEK.

•

19

van de universiteits beambten , en de boekhandel nam allengskens ,
tegelijk met het toenemen van de kunst om te lezen , een hoogere

vlucht. Al spoedig begonnen ook populaire geschriften voor de
meer uitgebreide volksklassen koopers te vinden. Zoo bezitten wij
nog de opgave der handschriften van Diebold Lauber , een eerzamen
schoolmeester en schriftenhandelaar te Hagenau , uit de eerste helft
der 15de eeuw , waarin allerlei a-b-c-boeken op rijm , stichtelijke
werken en artsenij-geschriften voorkomen.
Deze grootere, ofschoon op zich zelf nog niet zeer veel beteekenende bloei van boekenvervaardiging werd door de uitvinding van
het linnenpapier zeer gebaat , daar dit het dure perkament langzamerhand begon te verdringen. Maar een schrede van meer belang
deed de boekhandel vooruit , toen in het begin der 15de eeuw , de
houtsneêkunst , als voorloopster van de boekdrukkunst, optrad. Het
drukken op -houten tafeltjes, een oorspronkelijk Chineesche uitvinding, schijnt door de Sarazenen in Europa te zijn overgebracht en
diende aanvankelijk slechts voor speelkaarten ; eerst toen de geestelijkheid , om de verbreiding van deze tegen . te werken , de houtsnij..

wist te bewegen, om zich op het vervaardigen van heiligenbeelden toe te leggen , verkreeg de houtdruk een grootere beteekenis
en al spoedig voegde men bij de eenvoudige beelden eerst Benig
onderschrift en toen verklarende tekstwoorden.
Alles bereidde den weg voor de groote , verbazingwekkende uitvinding, welke aan de verwonderde wereld het werkelijke wonder
der boekdrukkunst schenken zou. Wat vermocht de aanhoudendste
vlijt der afschrijvers tegenover de drukpers en de schijnbaar kleine,
doch zoo machtige letters ! Terwijl Johannes Genzfleisch, genoemd
Gatenberg, 1 ) omstreeks 1440 den letterdruk uitvond, leide hij de grondslagen van al de voorrechten en zegeningen van het moderne leven.
De uitvinding der boekdrukkunst was een nieuwe baanbrekende
daad , welke in haar beteekenis voor de beschaving der menschheid
slechts één gelijksoortig voorbeeld in de geschiedenis der wereld
bezit , namelijk de uitvinding van het Schrift. Reeds in de eerste
door haar uitgevoerde werken , b.v. in den beroemden 36regeligen
bijbel, dien Gutenberg te Bamberg drukte, schijnt zij al zóó volkomen, dat niets haar pas aangevangen begin verraadt, en zij staat
hierin zoozeer tegenover alle dergelijke uitvindingen, dat de tweede
') Het is een Duitscher, die hier spreekt , en er zal nog wel menig
Nederlander zijn, die hier den naam van Laurens Jansz. Koster zetten
wil in de plaats van die van Gutenberg , en dat in weerwil van Dr. Al
van der Linde 1 ).
1)

Misschien.
2*
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helft der 15de eeuw haar reeds aanstonds geheel in hare allerbe.

langrijkste beteekenis erkende. Nooit , zelfs niet in onzen , met
alle hulpmiddelen van verkeer voorzienen tijd , heeft een uitvinding
zich zoo snel en in zulk een omvang verbreid. Nog heden kan
men uit de eerste 50 jaren na de uitvinding der drukkunst niet
minder dan duizend boekdrukkers met name noemen. Daar werden
in deze weinige tientallen van j aren alleen te Niirnberg 25 , te
Augsburg 20 , te Keulen 21 boekdrukkerijen opgericht; de voornaamste der Nurnberger drukkerijen, de Coburgersche zaak, werkte
met 20 persen. De behoefte aan geestesvoedsel nam hand over
hand toe. Gelijk vroeger de discipelen des Christendoms uittrokken", schrijft een toenmalig auteur, „zoo trekken thans de jongeren
der heilige kunst uit Duischland naar alle landen, en hunne gedrukte boeken worden herauten van het Evangelie , van de waarheid en de wetenschap." -- Sommige werken beleefden oplagen,
welke nog heden voor zeer belangrijk zouden gehouden worden;
het boek van de navolging van Jezus Christus" b.v. verscheen in 59
oplagen, elk van 1000 tot 1500 exemplaren. Van belang is het in
ieder geval , dat wij nog thans uit de eerste 40 jaren van de drukkunst meer dan 30000 verschillende werken bezitten , waarvan
sommige uit een aantal deden bestaan. En hoeveel meer zijn er

misschien nog in de groote verwikkelingen, ruwheden, plunderingen
en vernietigingen in ons land en in den dertigjarigen oorlog verloren gegaan!
De papyrusrol van den ouden tijd, de perkamenten codices der
middeleeuwen leiden ons tot het boek van den nieuwen tijd. Het
is alsof die drie groote tijdperken der wereldgeschiedenis zich in de
uitwendige verschijningsvormen hunner hoogste geestes-uitingen, de
letterkunde , weerspiegelen. In de oude wereld : een groote verspreiding van hetgeen tot het boek betrekking heeft , maar die zich
slechts tot beperkte kringen uitstrekte en afhankelijk was van het
ruwe materiaal van het moederland der beschaving , van Aegypte.
In de Middeleeuwen : een materiaal , dat met den woesten tijd overeenkwam , weinig buigzaam, maar vast , weinig geschikt voor een
eigenlijke verveelvuldiging der nauwelijks gewaardeerde schatten
eener bijna vergetene wereld , en toch daarentegen zeer geschikt
voor den langzamen , in duizenderlei bonte krullen en zijsprongen behagen scheppenden arbeid van dikwerf onwetende afschrjjvers en monniken. De nieuwe tijd eindelijk met het moderne
boek van uit linnen vervaardigd papier en het tooverschrift der
pers , het goedkoope boek , dat in duizend en nogmaals duizend

exempl?,ren tot aller handen voortdringt , de sluimerende krachten
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des geestes opwekt en levend maakt , en het groote woord : Kennis
is macht" tot het bewustzijn der volken brengt. Spottenderwijze
heeft men van een papieren eeuw" gesproken -- en toch kan men
met geen andere benaming den nieuwaren tijd meer Beren dan
juist met deze.
A. E. C. VAN SOMEREN.

Bewerkt naar een Duitsch stuk van Hans von Spielberg, in „Daheim,"
naar dat van Herman Gróll , in „Das Ausland ," en naar Lubker's ,,Reallexicon des classischen Alterthums."

II^1Vaumy,.
't Is waarheid , als de schrandere en oordeelkundige Jeronimo de
Vries zegt, dat „een doorgaande rust, hoe noodzakelijk ook voor
de welvaart der landzaten , geenszins voordeelig is voor de dichtkunst; deze schijnt een woeliger tijdperk . te verkiezen om te bloeien."
Een oorlog , eene omwenteling brengt de harten tot feller kloppen

en vervult den geest met denkbeelden , die in een tijd van vrede
zich niet gevormd zouden hebben.
De uitspraak van de Vries toe te lichten valt gemakkelijk aan
ieder, die maar eenigszins in de wereldgeschiedenis ' is ingewijd.
De ouden geven de treffendste voorbeelden van hare waarheid ; wij
echter bepalen ons tot de geschiedenis van ons volk en slaan het
oog op onzen tijd en dien der omwenteling in 1813 en vervolgens.
Heden zijn de voortbrengselen op letterkundig gebied luttel in vergelijking van die woelige dagen. Een Helmers , een Tollens , een
Da Costa , zij daalden reeds ten grave; maar wie namen op waardige wijze hunne plaats op den Nederlandschen zangberg in?
Wel leven Beets , Ten Kate , Alberdingk Thijm en van Beers
nog , om van enkele anderen niet te gewagen , maar hun dichterroem behaalden dezen toch in een tijdperk, dat met Da Costa's
afsterven zich sloot. Zij hebben gezongen ; wie doen het nu ?
Wel is waar , de letterkunde wordt veel en ernstig beoefend en
dit is een verblijdend verschijnsel; de taal wordt grondig onderzocht
en bestudeerd , doch waarlijk groote dichters bezit onze natie in
dezen tijd zeer weinige; wij kunnen slechts wij zen op Fiore della
Neve , den gloedvollen dichter van : „Een Liefde in het Zuiden"
en „Liana", op Pol de Mont , Lütkebuhl, Honig, Vosmaer en nog
enkelen.
Wel komt er nu en dan een dichtbundel uit , die hier en daar
een juweeltje bevat, maar het oordeel over die gedichten zou ge-
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woonlijk kunnen luiden als dat van dr. Max Rooses in de Gids"
van Juni 1883: „Een heel klein denkbeeldje in een heel klein versje."
Onzen tijd kenmerkt een gemis aan zin voor poëzie : Rooses heeft
dit in zijn Gids-artikel duidelijk betoogd. De uitgevers durven geen
gedichten in 't licht zenden , vóór zij verzekerd zijn , geen geldelijk
nadeel te zullen lijden.
Ook de vorige eeuw , het punt onzer bespreking , gaf teekenen
van groot verval op 't zelfde gebied, maar in gansch andere richting
en vormen. Is nu het oordeel over de kunst gezonder dan toen,
stelt men den vorm op den achtergrond , om des te meer te letten
op het schoonti der gedachte , in den tijd voor de Revolutie was
dit juist andersom. Bij eene schromelijke taalverwarring lett'en de
kunstrechters er alleen op , of de verzen voldeden aan de voorschriften , die zij gesteld hadden , en zondigden gedichten daartegen,
zij waren in hun oog van alle kunstwaarde ontbloot. De hardheid
in sommige gedeelten van het gedicht de „Geuzen" van Van Haren
deed de toongevers dit werk voor prulgeschrijf uitkrijten en één
van hen had zelfs de driestheid te beweren , dat de schrijver beter
gedaan zou hebben , indien hij der dichtkunst het vaarwel maar
had toegeroepen. En dit werd gezegd van een onzer beste dichters!
Meyer , Nomsz , Feitama , Pels en anderen , waren de alles beheerschenden ; zij oordeelden over alles , wat den dichters uit de
pen vloeide. Volgens hunne eischen werd veel malen de grootste
bombast , niets meer dan proza in rijm gewrongen , aangemerkt als
werk , dat de letteren verrijkte ; daarentegen goed gedachte verzen
onbarmhartig veroordeeld. Het wemelde overigens van dichters of
liever rijmelaars , verzenlij mers in ons kleine vaderland , die in de
talrijke dichtgenootschappen hunne holle rollende taal voordroegen,
waarin regels voorkomen , zooals door Wiselius rechtmatig bespot
worden:
„Wie uwer zou bedaard , wie zonder walging hooren
Van eed'le vrijheidszucht, een land als ingezworen,
Van keijen in de borst te dragen voor een hart ,
En van te aanbidden , in verdeeld gevoel verward,
Van luchtig zeeschuim , dat de wateren kan beroeren ,
Van oorlog voor het recht triomfelijk te voeren."
of verder:
„Van voor 't gericht van God al donderend te slepen
„De muiters , die zich snood aan Neerlands vlag vergrepen ?"

of:
„Van schor mortier gebrul en dichte sulferwolken , .
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Van walmende afgrondsnacht en fel verpeste kolken."
(Nieuwe Dichtb.)
„Klinken zulke *regels niet als het geratel van een wagen over
een grintweg ?" (de Vries.)
Van Effen hekelt in meer dan één opstel van zijn Spectator onbarmhartig die breede rij van nietswaardige rederijkerskamers, waar
meer bedorven dan goeds gesticht werd. Leest bijv. zijn : Dichterlijke droom":
„Dit is het Rijmbosch en de beekera
„Doen elk , die van haar water drinkt,
„Niet anders dan in verzen spreken".
of: „Rijmkramers en Broodpoeëten", „Dichters en Letterkundigen"
en andere vertoogen.
De dichter-rijmer Alewijn beschrijft ons in zijn ,,Latona of de
Verandering der Boeren in kikvorschen" hoe gaarne die armzalige
rederijkers hun gerijm met den Griekschen Godenrommel opsmukten,
maar dan spraken van een:

Suipitaar voor Jupiter,
Pikton voor Python ,
Peenneus voor Peneus,
Suippyn voor Jupijn ,
Hegelton voor Phlegeton.
„Zij maakten", zegt de Spectator ergens , „Pegasus tot een gemeen Friesch paard , dat beter voor een kar voegt dan onder een
vurig ruiter".
De poëzie dier dagen vinden we bij een ander vergeleken bij een
stillen vliet , waar eenige zwanen nu en dan kleine golvingen veroorzaakten ; doch keerden die zwanen huiswaarts , dan was alles
ook weder stil.
Men miste teneenenmale den waren smaak , en dit worden we
gewaar , als we enkele geschriften uit dien tijd opslaan , bijv.
Swaanenburg's ,,Hollandsche Parnas", waar we ontvangen worden met:
„Het lust mij op een bas
met hardgespannen snaren,
Van stijven wind gezweept,
den aardbol om te varen;
Te zien van 't bruisend zout,
hoe 't in de wereld gaat,
En of Jupijn de vlag,
als 't hoort , nog waaien laat;
1
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Of Mars in 't ijzer brult
bij 't blaffen der kartouwen,
Die ruggen van arduin
met schorfte nagels krauwen;
Of dat hij borsten kneedt
op dons van hermelijn
En leliebronnen tapt
uit tepels van robijn".
Hij spreekt van God als van Hem,
„die de stormen reeg
aan een saffieren snoer,
En vuur en water kan
in eenen koffer pakken,
Die van het onstof stof
van nieten d'ieten stampt
En d'aardbol als een wicht
aan zijne tepels pramt.
Moet men niet in lachen uitbarsten bij het hooren van zulke taal
en geen medelijden hebben met hen , die Swaanenburg nog willen
verdedigen door te zeggen : „Hij schreef zóó , om den wansmaak

zijner tijdgenooten te bestrijden" ? 't Is aan te nemen , indien hij
ook goede stukken had geleverd , maar zij zijn alle in denzelfden
vorm ; „zijn gansche „Paraas" is niets anders dan eene rollende
rijmstem brommende in de woestijnen. 't Is opmerkelijk , hoe zijn
klaterende razernij' , vruchtbaar in dichterlijke beelden , hoe zijn
stout geratel afsteekt bij den zoetkruipenden keuveltoon zijner tijdgenooten''. (de Vries.) Maar het was hier : „Les extrêmes se
touchent".
In die vergaderingen der dichtgenootschappen werd getwist over
een letter , over een klemtoon en toch als men de erbarmelijke spelling ziet en hun zouteloos geschrijf leest , dan moet men volmondig
bekennen , dat het verval der letteren in die mate toenam, dat geen
herstel meer mogelijk scheen.
Hier nog eenige proeven van die wantaal , dat valsch vernuft,
ook van vroeger. Men sprak van:
„De Godvergeten Go th , de sarrende Sarmaa t ,
En d' overwinnige Vinn'
met d' ongeruste Russen
En 't norsche .11Toorsche volk."
(Jan Vos.)
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of:
„Wat hoor ik 2 sus, de steen roept uit den muur
En steent om mijn versteenigde natuur".
(H. Schim.)

of:
Te Krabbendijke is het eerst uw stem gehoord,
Uw ijver , om , naar eisch van deze dagen
De krabben Gods" te leiden naar Gods woord."
(J. Willemsen.)
Maar hoe spoedig zou de zon weêr lichten , die aan de ware
kunst haar rechten hergaf. Een nieuw tijdvak van herleving zou
weldra aanbreken. Nieuwland , Van Alphen , de Van Harens en
Bellamy , de dames de Lannoy , Wolff en Deken zouden de pionniers ervan zijn. Bij allen vinden we echter meer of minder, dat
zij niet ten volle vrij zijn van de gebreken hunner dagen , doch
het vele schoons , dat we bij hen aantreffen . doet ons hen hoogschatten.

Het is over Bellamy, dat we een en ander willen schrijven, om
ons eenigszins een beeld te vormen van den man , die door zijn
talenten de Nederlandsche dichtku^ist verhief. Wat we hier aanbieden , wenschen we niet aangemerkt te zien als een critiek over
den dichter. 't Is een bespreking , niet als die van een Busken
Huet, alleen een weérgeven van wat we omtrent den dichter hebben
opgemerkt of gelezen. Wij smelten het oordeel van verschillende
bevoegden en ons eigen samen tot één geheel, dat wellicht iets zal
bijdragen, om Bellamy te leeren kennen. 't Kan zijn, dat onze
mededeelingen van algemeene bekendheid zijn ; 't is onze schuld
niet; wij hebben slechts opgezameld en onze hulpbronnen zijn de
meest gewone geweest. Om onze beschouwingen te vergemakkelijken willen wij eerst in het kort zijn levensloop schetsen en daarna een beknopt overzicht geven van de dichtvruchten uit de verschillende tijdperken van zijn kortstondig leven , om ten laatste den
invloed na te gaan , dien hij als dichter heeft uitgeoefend.
I.
Aan de hand der Geschiedenis kunnen we nagaan , hoe de toestand was in Bellamy's tijd. In het staatkundige openbaarde zich
bij de regeering der Republiek een streven , om buiten de verwikkelingen der naburen te blijven. Zij , die vroeger de beheerscheres
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der zee was , moest haar gebied ontruimen voor Brittannie, waarvan
Helmers te recht in zijn Hollandsche Natie" kon zingen:
„En gij , Brittannia., die van uw krijt gebergt
De macht der aarde met uw duizend schepen tergt,
Gij , die Neptunus' staf, weleer aan ons geschonken,
Met onverzwakte kracht hebt in uw vuist geklonken,
Die thans op d' oceaan alleen de wetten geeft,
Geen mededinger op den vloed te duchten heeft,
En voor wier forschen blik, gesterkt door 't donderbraker,
Elk in zijn havens sluipt met doodverf op de kaken,
Alleen en onverzeld zwerft ge op den Oceaan
En wee hem , die het waagt uw macht te wederstaar;
Groot waart gij , ik erken 't , in d' afgeloopen eeuwen ,
Toen gij uw krachten mat met Holland's waterleeuwen,
Ja , groot en talrijk was altoos de watermacht,
Tot onzen ondergang door u bijeengebracht !"
Zij , die eertijds door groote rijken als bondgenoote werd gewenscht,
zag door hare verkeerde staatkunde haar aanzien bij den dag als
ijs voor de zon afnemen. Reeds in het begin der 18e eeuw was
dit zóó ver gekomen , dat de Fransche gezant , de abt de Polignac,
in 1713 bij het onderhandelen over den vrede, den Hollandschen
afgevaardigde hooghartig dorst toevoegen : „Nous traiterons chez
vous , de vous et sans vous !" in het inwendig bestuur , dat in
handen van voorname familiën was en bleef , kwamen de groote
gebreken hoe langer zoo meer aan het licht en een zucht naar
verandering in het bewind , deels uit Frankrijk overgewaaid , deels
op eigen bodem ontstaan , scheidde de natie in twee vijandige partijen , wier twisten ten laatste tot noodlottige gebeurtenissen aanleiding gaven. Het regende schotschriften van beide zijden en de
regeering bleek \ onmachtig , die oproerige bewegingen te beteugelen.
De oorlog met Engeland (1784) deed voor korten tijd de tweedrachtsvlam kwijnen , om na den vrede op nieuw aan te wakkeren , en
hoewel de Pruisen door een onbedachtzame handeling der Patriotten
onzen bodem betraden en aan beide partijen het zwijgen oplegden,
was daardoor de rust slechts schijnbaar teruggekeerd. De Fransche
omwenteling deed het twistvuur voor goed herleven , om het ten
laatste in de onderdrukking onder de leuze : „Vrijheid, Gelijkheid
en Broederschap" uit te dooven. Een haat tegen al wat Engelsch
heette openbaarde zich en daarmede ook die tegen den stadhouder,
den aan den leiband loopenden Willem V. De Patriotten hadden
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het vertrouwen op Frankrijk gevestigd , ten einde , als het voorbeeld
daar gegeven was , het hier na te volgen.
Aldus was de toestand , toen Bellamy's ouders van Zwitsersche
af komst zich metterwoon te Vlissingen vestigden. In 1757 werd
Jacobus aldaar geboren , maar reeds op zeer jeugdigen leeftijd trof
hem de zware slag, zijn vader te moeten verliezen. De treurende
weduwe , zonder eenige middelen , moest de hulp van menschenvrienden inroepen , die haar op den moeilijken levensweg konden
ondersteunen. Gelukkig , ook ongelukkig vermocht de jonge Bellamy reeds spoedig mede in hun beider onderhoud te voorzien. Hij
kwam op twaalfjarigen leeftijd bij een bakker in de leer. Alleen
door den nood gedwongen en uit liefde voor zijne moeder, bleef
hij bij het vak, hoewel een buitengewone aanleg voor de schoone
kunsten en de wetenschap hem verlangend maakten naar eene andere
loopbaan, meer overeenkomstig zijn aard.
Zijn wensch werd in tijds vervuld. De predikant Te Water geraakte met den bakkersjongen in kennis en deze geniale man merkte
spoedig, wat vernuft in den jeugdigen Jacobus sluimerde. Door
de hulp van vermogende vrienden wist hij hem aan zijn onaanzienlijk bedrijf te onttrekken , en hem na eene goede opleiding naar
Utrecht's academie te zenden , waar hij zich tot het leeraarsambt
zou bekwamen. Reeds toen hij nog in de bakkerij werkzaam was,
en , hoewel gebrekkig, verzen maakte , wist hij de „Geuzen" van
Onno Zwier Van Haren machtig te worden , en daaruit vormde
hij zich een duidelijk denkbeeld van wat schoon in de taal heet.
In Utrecht echter bevond hij zich op de rechte plaats : de omgang
met voortreffelijke studenten , als Ockerse en Kinker en de lezing
van de meesterstukken der Nederlandsche en Hoogduitsche letterkunde louterden zijn gave, zoodat hij reeds vroegtijdig zijn dichterloopbaan begon. Van aard vurig en bezield met een blakende
zucht tot vrijheid , kon het niet anders , dan dat hij zich wierp in
den maalstroom van de twisten dier dagen. Zijn inwonen in het
huis van een volbloed patriot en zijn
zijnwerken met den bekenden
bleven niet zonder invloed op den gevoeligen jonkman,
die brandde van liefde voor het vaderland. Hier was het , dat hij
met kracht de hand aan de lier sloeg , die nu eens klonk in den
,Post van den Neder-Rijn", dan weer in de „Vaderlandsche Letteroefeningen", dan in zijn „Vaderlandsche Zangen", die hij uitgaf
onder den pseudoniem „Zelandus" en waarin hij zijne geboortestad
herdenkt in een schoonen , soms wel wat opgeschroefden lierzang,
die echter getuigt van zijn vurig gemoed.
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Hij heft aan:
„Mijn moederstad ! ik wijde aan u mijn lied!
Een lied van u ! gij zult mij gunstig hooren !
Ge ontzegt die eer aan eenen dichter niet,
Uit uwen schoot geboren!
De dankbaarheid heeft zelf mijn lier bésnaard
En 't vuur der kunst in mijne borst doen gloeien;
's Lands vrijheid u, mijn Moederstad zoo waard,
Doet mijne verzen vloeiën."
Hij herdenkt verder de dagen zijner jeugd en het merkwaardigste
feit uit de geschiedenis der stad : het afwerpen van 't Spaansche
dwangjuk en eindigt den zang met:
„Blijf eeuwig vrij , mijn dierbr'e Moederstad!
Eer gij u ooit in ketenen zaagt klinken,
Moet ge in den stroom , die uwen muur bespat,
Moet ge in die zee verzinken !"
De koortsachtige spanning ging spoedig voorbij en maakte plaats
voor een meer rustigen gemoedstoestand. Hij had nu het oog geslagen op Francina Baane , de dochter van een Vlissingschen zeekapitein , en beminde haar hartstochtelijk. Een bundel erotische
gezangen was daarvan de vrucht , doch reeds vroeger was een verzameling „Jeugdige Gezangen" van hem verschenen, wier frischheid
de aandacht op hem deed vestigen. Anderen meehen , dat juist
de „Vaderlandsche Gezangen" hem de meeste bekendheid deden
verwerven , ja , dat de Jeugdige" lang niet gunstig ontvangen
werden. Hij redigeerde later ook den „Poëtischen Spectator" en
„Proeven voor het Verstand den Smaak en het Hart." Telkens
echter kwam zijn vurig gemoed in opstand en menigmaal heeft hij
zich willen scharen in de gelederen der strijders voor het vaderland;
maar de liefde tot zijne moeder weerhield hem van dien stap.
Het was hem niet gegeven zijne theologische studiën te voltooien,
reeds op achtentwintigjarigen leeftijd daalde hij ten grave, betreurd
door zijne talrijke vrienden. Na zijn dood zagen een bundeltje
„Nagelaten Gedichten" en eenige leerredenen het licht en dus is de
poëtische arbeid nog groot te noemen , in verhouding tot zijn kortstondig leven. Van zijn gedichten bestaan verschillende uitgaven
als : de oorspronkelijke en hunne herdrukken , die van J. Immerzeel in •één deel , die van de firma Los in 4 deeltjes , die in 't
Letterkundig Pantheon van II. A. M. Roelants in 2 deeltjes en

wellicht nog andere.
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Laat ons nu zien , wat een criticus als Bakhuyzen van den
Brink van hem zegt : „Zoo aan iemand , het is aan Bellamy gebleken , dat genieën zelden gelukkig zijn. Bestemd om kort maar
glansrijk te schitteren , zou hij in dat korte leven met vele moeilijkheden te kampen hebben, doch hij zou daar tegen zijn moed,
zijn geest , zijn gelatenheid stellen. Hij werd de speelbal van vele
luimen , zoo van het lot als van de menschen. Bellamy had aanleg
en neiging tot den krijgsdienst ter zee of te land , eerbied en liefde
voor zijne moeder en het aanhooren eener leerrede over het vijfde
gebod deden hem ervan afzien. Bellamy wilde toen schilder worden
en men maakte hem bakker ; toen hij bakker was, ontvonkte zijn
dichtvuur en men maakte hem theologisch student -- waartoe hij
in elk geval niet genoegzaam was voorbereid. Bij zijne komst te
Utrecht maakten de patriotten zich van hem meester en hij werd
een Nederlandsche Tyrtaeus ; toen hij van het politiek razen wat
bedaard was , kreeg de liefde bij hem de overhand en hij werd een
Nederlandsche Anacreon , toen hij na veel worstelens en pogens den
kansel ging betreden , toen hij pas toonde , wat men daar van hem

te verwachten had , werd hij door den dood weggerukt."
We - voegen hierbij nog , wat Helmers in zijn „Hollandsche Natie"
van hem zingt:
„Schreit , Nederlanders , schreit!
Plant treur- en likcipressen
Om 't graf van Bellamy ,
Te vroeg der Zanggodessen
Ontrukt ! o , Ziet hem , daar
Zijn vrije ziel, verhit
De bliksems van zijn zang
Terneêr schiet op den Brit!
Tyrtéus van mijn land!
Nog blijft me uw zang bezielen,
En ik zweer op uw graf
Nooit voor den dwang te knielen t
De bombastischen aanhef daargelaten , vinden we Bellamy met
een enkelen trek in zijn vaderlandsliefde geteekend , altijd op Helmers' wijze, overdreven. Hij ziet hem daar, terwijl de dichter zijn
onuitbluschbaren haat tegen de Engelschen lucht geeft , en vergelijkt hem, als Bakhuyzen v. d. Brink, bij den Griekschen Tyrtaeus,
den schoolmeester , die , uit Athene gezonden , de Spartanen door
zijn schoone krijgsliederen tot een krachtig optreden aanvuurde.

Zeer schoon vinden we Bellamy geschetst door W. Otto 1u

zijn
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„Etsen en Schetsen op Letterkundig gebied", welk werkje zeer
lezenswaardig is om de helderheid en eenvoudigheid, waarmede het
geschreven is.
II.
Kort na Bellamy's dood verschenen verscheidene geschriften,
waarin 's dichters verdiensten breed werden uitgemeten, zoo zelfs
dat het scheen , of hij een Pindarus of Homerus geweest ware. In
de holst klinkende bewoordingen werd hem een uitbundige lof toegezwaaid ; zijne gedichten hemelsch genoemd , kortom alles zoo hoog
opgevijzeld , dat aan iedereen terstond de grove overdrijving opviel.
En toch is die algemeene en aan het bespottelijke grenzende hooge
vereering gedurende een halve eeuw niet gewijzigd of afgenomen.
De oorzaak hiervan ligt voor de hand n. 1. in het karakter zijner
verzen , die een . ongewonen indruk teweeg brachten , wijl zij zulk
een patriottischen geest ademden, of de gebreken der kunst hekelden , of overvloeiden van liefel jkheid , als het 't erotische gold.
Het latere oordeel was echter aanmerkelijk lager gestemd, omdat
toen ook rekening werd gehouden met datgene , waarin Bellamy
faalde en de invloeden , waaronder hij stond. Toch moet het bij
dat al nog ver van ongunstig luiden , want ook nog heden is de
uitspraak van prof. van Kampen geldend , als hij zegt , „dat men
's dichters meesterstukjes van buiten kent."
Bij een aandachtige lezing van Zijne gedichten vinden we overal,
dat hij de kunst tot natuur en eenvoud poogt weer te brengen, en
dit streven wordt gerechtvaardigd, als we zijn ernstige opvatting
van de schoonheden der taal kennen. Verder ontmoeten we nimmer lange gedichten; daarvoor was hij te groot vijand van al wat
langwijlig heette, en wanneer hij zijne lier tokkelde, dan klonk zij
voor Vaderland , Liefde, Vriendschap en Godsdienst. Proeven van
verstand , geestigheid en gevoel vormen een lange rij van schoone
verzen , die doen zien , wat Bellamy bij langer leven zou gegeven
hebben. Vooral poogde hij beurtelings los , zoetvloeiend of forsch
en statig te zijn en slaagde daarin menigmaal zonder in 't bombastische te vervallen.
Toch mogen ook zijne gebreken niet voorbij gezien worden : zijn
gevoel kon soms overdreven en opgewonden zijn en zijne forschheid
in een belachelijk razen ontaarden; hij kon schoone gedachten menig&.
maal prijsgeven aan den eisch der zoetvloeiendheid; zijn ijveren in
zoo hooge mate tegen het r jm deed hem soms laf in uitdrukking

j, Waardoor Z jn werk verre in waarde daalde; zijne zucht tot
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eenvoud deed hem menigmaal hoogst gezocht zijn , maar men kan
tot zijn verontschuldiging aanvoeren, dat hij jong was en zijn smaak
nog niet altijd juist, dat aan zijn vernuft en zijn dichtlust de vrije
teugel steeds gelaten werd.
Hij zong dan ook van zich zelf:

» Soms klonk een valsche toon uit mijn gespannen snaren;
't Was dan , wanneer mijn hand mijn hart niet volgen kon."
Ook is de invloed der bloeiende Duitsche letteren in die dagen
zeer wel merkbaar in zijne poëzie.
Bellamy's gedichten dragen een lyrisch karakter; vele zijn der
min gewijd ; ook in 't hekelend dicht bestaan van hem gelukkig
geslaagde stukjes en op het gebied der epigrammatische dichtsoort
is hij niet onbekend. Een en ander tegenover elkaar gesteld , doet
ons besluiten , dat de schaal van 't oordeel te zijnen gunste zal
overslaan , daar in de meeste zijner gezangen duidelijk waargenomen
wordt , dat zij welden uit een warm kloppend harte en dit doet
veel af bij het ijskoude rollende rijmwerk zijner verzenlij mende tijd
genooten. Het menschenleven in al zijn rijkdom, de natuur in hare
veelvuldige vormen en schakeeringen , de liefde in den geest van
Plato , waren de rijke bronnen , waaruit hij , geleid door gezond
verstand , putte.
Het is onbetwijfelbaar, dat de „Gezangen" en „Nagelaten Gezangen" de „Vaderlandsche" verre in eenvoud overtreffen.
Leest bijv. de bombast in „Aan een Verrader des Vaderlands"
tevens • hard van taal , maar toch geliefd en , hoewel ten onrechte,
in bijna alle bloemlezingen opgenomen.
„'t Was nacht , toen u uw moeder baarde,
Een nacht, zoo zwart als immer was;
Een heir van helsche geesten waarde,
't Gevogelt' liet een naar gekras
Door 't ak'lig woud tot driemaal hooren;
De zee werd woedend , klotste en sloeg,
Dat zelfs tot in de hemelkoren
Der Englen schrik in 't harte sloeg."
en verder
. . „een stem. , gelijk een donder,
Klonk door het huis , dat u ontving:
Dat elk zich van dit kind afzonder!

Natuur wrocht hier een aterling !"
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en:
„De snoodste geest uit 's afgronds kolken
Zal hem geleiden op deez' aard !"
en:
„Waar hij onschuldigen ziet bloeden,
Daar zal zijn vreugd , zijn wellust zijn!
Zijn gansche ziel zal valschheid wezen,
Zijn mond een kerker vol bedrog!
Verrader , monster , vloek der aarde,
Vernederd schepsel der Natuur!
Gods wraak, die u tot heden spaarde
Verdelge u eens door 's hemels vuur!
De jongste dag , die ooit zal dagen,
Lees dan nog op uw ak'lig graf :
„Hier ligt de vloek van vriend en magen,
Die 't vaderland den doodsteek gaf!"
Hij zei dan ook van zichzelf in 't voorbericht zijner „Vaderl.
Gezangen" : „Ongelukkig heb ik ook hier en daar een uitdrukking
gehad , die tot het zoogenaamde sterke scheen te behooren", en
elders : Ik zie evenzoowel als de oplettendste criticus de feilen,
de gebreken, in één woord het onvolkomene mijner zangen".
Maar elders weet hij beter den toon te treffen b. v. in: „Aan de
Nederlanders":
„Gij , Nederlanders , die weleer
Voor uw ontzaglijk krijgsgeweer,
De troon der koningen deed beven,
Eer gij , aan weelde nog verslaafd,
Door uw eenvoudig deugdzaam leven
Der matigheid een voorbeeld gaaft !
Waar is die oude grootheid thans?
hoe
I is die luistervolle pracht
Van uw alouden roem verduisterd ?"
of in : Aan de lJtrechtsche Burgeren":
„Burgers , kroost der edle vrijheid,
Zuilen van uw vaderland!
Welk een bladschap ! 'k Zie de wapens
Blinken in uw fiere hand !"
en nog eenige andere als : „Zang der Matrozen" en "Aan het
Vaderland":
Vaderland , mijn aardsche hemel,

1T zij mijn gezang gewjjd !
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Troon der vrijheid , wieg der helden,
Groot geworden in den strijd!
Hoe schoon teekent hij den Almachtige in 't dichtstukje „Aan God":
Gij ,' die daar duizend hemelbollen
Geregeld om hun assen rollen,
De kracht van hunne werking voedt,
Gij , die tot op de verste palen
Der schepping, waar geen zonnen stralen,
Aan 't Niet Uw aanzijn voelen doet;
Gij , op wiens wenk, uit 't hol der bergen,
Die met hun spits den hemel tergen,
Een stroom van gloeiend sulfer breekt;
Gij , die in zalige valleien,
Waar zuidenwindjes spelemeiën ,
De geurenr fikste plantjes kweekt;
Gij , die aan duizend , duizend dieren,
Die wriemlend op een stofje tieren ,

De gunsten schenkt van Uwe hand,
0 , God , die allen eens deedt worden,
Die leven werking geeft en orden,
Vergeet Gij nu ons Vaderland ?
En hoe eenvoudig en medeslepend is hij in : „Aan mijne Ziele":
„Mijn ziel , mijn edelst deel , zoo nauw aan 't stof verbonden,
En echter nimmer vrij!
Wie zijt gij ? Kunt gij 't stip van uwe wording weten?
Kent gij uw eigen kracht F"
Hij beschrijft in een aantal zeer fraaie coupletten de verbeelding,
de verrukking, de goddelijke afkomst der ziel, hare onsterfelijkheid
en haar driften.
Nog een enkel willen we aanhalen:
„Uit eeuwigheid gevormd , gevoelt gij uw bestemming,
En trotsch op dit gevoel,
Staart ge over 't stortend puin van al het ondermaansche:
Een blik in d' eeuwigheid.
Mijn ziel, u zelf zoo vreemd, gij zult u beter kennen
In 't rijk der eeuwigheid !
Dit zij u hier genoeg , dat gij in uw bestemming
Uw grooten Schepper voelt!
Hoe berispend , ja bijtend klinkt zijn stem in 't ,,Keurslijf ', waarin
hij de nadeelige gewoonte van dames , om zich in te rij gen, wraakt:
De Bibliotheek V. 3

34

DE BIBLIOTHEEK.

„Zij , die tot vrouwelijke pracht
Het keurslijf eerst heeft uitgedacht,
Was wis een rimplig wijf van driemaal dertig jaren,
Wier grommigheid de lieve jeugd
't Genot ontzei der zoete vreugd ,
Omdat haar 't zoet genot was met de jeugd ontvaren.
Moest dan een mislijk 'samenstel
Van walvischbeen met wreed geknel
De maagdeljke borst zoo strengelijk bewaken ?"
Hij eindigt dit gedichtje met den wensch:
„Ach , mocht zij , die deez' dwaze pracht
Te zinneloos heeft uitgedacht,
Tot straffe in Pluto's rijk een gloeiend harnas dragen!
In „Aan een zelfmoordenaar" spreekt hij krachtig:
Rampzalige ontzielde ,
Daar ligt gij nu '`gapend
Met ij slij ke blikken
Ter aarde geveld !
Nog stuurt uwe , boezem
.

Het moordgeweer tegen,

Geboeid in uw vuist!
Wanneer hij de schoonheden der natuur bezingt , dan ruischt zijn
lier van gewijde tonen , getuige zijn meesterstukje „Het Onweder",
dat steeds in alle Chrestomathieën een plaats vond om de schaars
geëvenaarde proeve van beschrijving. De dichter heeft hier drie
schoone denkbeelden treffend uitgewerkt : de gansche schepping bidt,
zij beeft en zij juicht, en hij heeft ze tot een fraai geheel vereenigd. Daar
dit gedicht vrij algemeen bekend is , laten we aanhalingen achterwege , maar bevelen een aandachtige lezing er van ten zeerste aan.
Het doet ons beurtelings verbaasd staan , sidderen en juichen. Ook
„Aan de Lente" is een treffende proeve van eenvoudige beschrijvende poëzie.
„Waar hebt gij , o, schoone Lente,
Waar hebt gij zoo lang vertoefd?
Alles heeft met starende oogen
Biddende op uw komst gewacht."
In zijn vriendschapszangen herkent men den man , die de achting,
welke anderen hem toedroegen , wist te waardeeren , terwijl in „Aan
eene Moeder" de troostende toon aan een over haar verscheiden
lieveling treurende gade klinkt:
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„Zoudt gij nu zoo droevig weenen ?
Jantje slaapt.
Al zijn smarten zijn genezen;
Jantje slaapt.
Zie, wat ligt hij zacht te rusten,
Ja, hij slaapt.
Al uw nare bange nachten
Zijn voorbij.
Afgematte , zwakke moeder,
Slaap nu ook;
Slaap gerust , want Englen waken
Bij uw kind!
-- Omtrent dit stukje vindt men in de genoemde „Etsen" van
Otto een zeer opmerkenswaardige bijzonderheid, waaruit wij Bellamy
als een meester in 't declameeren leergin kennen. Wanneer hij echter
aan Venus toegewijd wordt, dan schijnt hij onuitputtelijk , hoewel niet
altijd even gelukkig. Vele verzen schreef hij „Aan Chloë" „Aan
Fillis" „Aan Cloris" „Aan Francina Baane" allen dezelfde persoon.
Beroemd is de roerende klacht van Dorinde, waarmede voorheen
letterlijk in alle kringen gedweept werd.
„Hier ligt mijn Damon in het graf,
Mijn liefste, beste vrind!
Wat heeft die lieve jongeling ,
Mij teederlijk bemind!
Dit vers is te overbekend , om het nog verder aan te halen.
Minder is dit het geval met het zoo reine : „Chloë", dat we daarom
in zijn geheel geven:
Wij hebben een zuster op de aarde gevonden!
Zoo zongen twee Englen, van blijdschap verrukt,
Zij vlogen den hemel, al zingende binnen,
Doch keerden weer ' aanstonds naar d' aarde terug.
Nu vlogen hun broeders al juichende mede:
De hemel verlangde het wonder te zien.
Zij vlogen en kwamen , zoo snel als de bliksem,
Op de aarde in een boschje van olmen ter neêr.
Daar zagen zij Chloë , zoo schoon als de morgen
Verzonken in aandacht , eerbiedig geknield;
De tranen der godsvrucht versierden heur wangen,
Als drupjes des morgens de jeugdige roos.
Nu sloeg ze heur oogen eerbiedig naar boven,
Als zag zij de Godheid in 't heilge bosch,
t9*
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Nu riepen eenstemmig de juichende geesten:
„wij blijven o , Vader bij Chloë in 't bosch !"
Toen schudde de Vader der Schepping de toppen
Der olmen — een windje ging suisend door 't loof,
En d' Engelen hoorden 't bevel van hun Schepper:
Zij voerden het meisje nog biddend omhoog.
„Wij hebben een zuster op d' aarde gevonden !"
Zoo zongen al d' Englen , van blijdschap verrukt,
Zij vlogen den hemel al zingende binnen,
En brachten het meisje eerbiedig voor God.
Uit de schoonti minneliederen nog een keuze te doen is overbodig. Men leze slechts : „De Wijsgeer", „Aan de Maan", „De Misbruikte Vrijheid" en meer andere , en waarlijk het is ons , of Anacreon zelf op zijne lier ons zijn hemelzoetje liedjes voorspeelt. Hoe
eenvoudig en rein tevens is hier de taal , wat warm lief hebbend
hart spreekt uit deze tonen!
De hekelende verzen tegen het rijm en de rijmers gericht, zijn
daarentegen scherp genoeg van uitdrukking en doen ons zijn grooten
afkeer van dit „versjesknutselen" blijken. In de „Letterkunde" van
het triumviraat de Groot, Leopold en Rijkens — niet in den nieuwsten druk --- vinden we vermeld : De Rijmers":
„Een stoet van kreup'le rijmers
Kwam op een schoonen morgen
Aan 't lusthuis van Apollo ," enz.
en „Een benauwde Droom":
Helaas! helaas ! zij leeft niet meer!
Het lieve Rijm is dood!
Met haar zijn duizend lieve Rijmers
Gezonken in het graf ! enz.
welke dus door iedereen gemakkelijk nageslagen kunnen worden.
Vooral door zijn „Aan Cats" drukte hij zijn verlangen naar betere
tijden voor de poezie uit. Ook hij , gelijk de meest beroemden onzer
dichters , schatte den gemoedelijken vader Cats hoog. Hij schrijft:

,,o dichter , al te vaak miskend,
Van hen , die slechts den schijn vereeren !"
en aan het slot klinkt het:
„Ach, waren in ons vaderland
Meer dichters , die uw voetspoor drukten;
Meer voedsterlingen der Natuur,
Wier kunst het beeld der moeder toonde!
r
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0 , mocht dan uw geboortedag
Een heilig feest der dichtkunst wezen,
En waar' dit feest een dag des doods
Voor 't talrijk kroost der Zwaanenburgen !"
Hij werkte met hart en ziel tot een gunstige omkeering mede;
daarom heeft hij zijn lauweren wel verdiend. Doch al had hij
wellicht niet een van zijn gedichten geschreven dan alleen de roerend
eenvoudige vertelling „Roosje ," die voorkomt in „Proeven voor het
Verstand, den smaak en het Hart," zijn dichterroem zou voldongen
geweest zijn. Toch geeft dit vers blijken , dat de geest nog niet
volkomen ontwikkeld was. Hoe rein is overigens de poëzie , die
er ons uit tegenruischt , en wie kan het lezen , en daarbij ongevoelig
blijven?
Wel betreurt Beets , dat bij zooveel schoonheden geen passender
slot de kroon op het werk zet , maar het bekoort ons toch , om
den zoo zuiveren toon. 't Eenvoudige begin:
„Daar leefde in Zeeland eens een man"
treft ons , zoowel als de sierlijke aanhef van Staring's „Vogelschieten :
„De herfstmaand had haar taak volend"
ons onmiddellijk boeit. Staring's slotvers moge schooner zijn:
„Éénzelfde palmstruik aan den muur
Beschaduwt beider graf;
De stéej eugd eert den grijzen stam
En plukt geen loovers af,"
in de teekening der vurige, reine liefde staan „Roosje" en 't » Vogelschieten" op één lijn.
Op epigrammatisch gebied noemen we slechts : „Oront" :
„'t Is op mijn woord van eer !"
Dus zweert Oront altijd:
Hij heeft ook slechts het woord,
Want d'eer is hij reeds kwijt."
En Aan Densus."
Natuur heeft zich vermoeid
In 't vormen van uw leest;
Toen staakte zij haar werk
En liet u zonder geest."
Beide stukjes toonen, dat men ook hier weder den dichter vindt,
die zich tevens van sneedige gezegden weet te bedienen, om uit te
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drukken , wat hij bedoelt. Alle epigrammen hebben evenwel niet
dezelfde gelukkige kortheid als deze , en zijn ook niet zoo vernuftig gedacht.
Ook in proza heeft Bellamy veel geschreven , weder met het bekende doel , getuige de proeven in den „Poëtischer Spectator ,"
waarin hij o.a. zegt, dat in zijn tijd heele zwermen van verzenmakende wezens zich vereenigden om één traantje sentimenteel te
bezingen. Prof. N. G. v. Kampen deelt in zijne schoone bloemlezing uit prozaschrijvers een keurig stukje mede, dat echter te
omvangrijk is , om het hier op te nemen. Men kan het vinden in de verkorte bloemlezing door Veegens en is getiteld „de Brand." De
beide leerredenen , die Bellamy had opgesteld , zijn geschreven in
liberalen geest, die toen reeds begon te ontwaken; zij leveren tal
van schoone plaatsen op.
Hiermede sluiten wij het beknopte overzicht van 's dichters werken.
Min gunstige plaatsen aan te wijzen is gemakkelijk , vooral in de
„Vaderlandsche Gezangen" en de „Erotische Gedichten" , maar is
't niet beter het goede in iemand te waardeeren , dan het mindere
te veroordeelen ?
III.
Hoewel Bellamy een trouw zoon van zijn tijd was, zoo heeft toch
zijn optreden in de letterkundige wereld een onmiskenbaren invloed uitgeoefend op de ontwikkeling en den bloei onzer letteren, Wellicht
hebben we Bellamy te veel als een zelfstandig persoon beschouwd
en te weinig gewezen op de gebreken , die hem aankleefden , als
overblijfselen van den treurigen wansmaak, die in alles heerschte.
Jong b.v. vloeiden ook zijne verzen over van mythologie bijv. in
„Vlugge Zuchtjes ," waar we lezen:
„Helpt mij , vlugge stroom-najaden,
Daar gij , dartlende in het nat,
Ziet de Vlietgodessen baden,
Met uw mos en kroos bespat!
Maar die opsmuk verdwijnt mettertijd ; hij weet zich los te rukken
van de erbarmelijke richting, ja z66 er tegen te velde te trekken,
dat zijn tijdgenooten zich over hem verbaasden en de rijmers zuchtten,
zwegen en vloden. Het koor van dichteren versmolt, en aan hen,
die plaats hadden voor waren eenvoud , werd toegang verleend tot
den tempel der Muzen. Hij deed de klassieken meer waardeeren en
wist door gevoelige slagen de inzichten der kunstrechters te wijzigen
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en de richting van den kunststroom te veranderen. Daardoor werden
goede dichters meer naar waarde geschat en kwam de letterkunde
tot nieuw leven.
Bellamy wordt met Nieuwland gerekend onder de voorloopers van
't nieuwe tijdvak -- gelijk we reeds opmerkten — en dat zijn streven
gewaardeerd werd , bewijzen de vele gedichten van anderen in zijn
eenvoudigen toon geschreven , die na zijnen dood verschenen. Velen
volgden hem in het rijmlooze na, maar de meesten vervielen als de
meester zelf menigmaal, in laf gezwets.
Aan reproductie van Bellamy's gedachten heeft het in den loop
der tijden natuurlijk niet ontbroken , maar steeds blijven de latere
van minder waarde dan de oorspronkelijke.
Hij bewees door vele zijner schoonste stukjes , dat ware poëzie schuilt
in het natuurlijke , in het naive der beschrij ving , in de zoetvloeiendheid
van taal , vereenigd met adel van gedachte , kortom dat poëzie een
dochter des harten is, die zich niet door wetten laat binden. Hij
was het , die het gelaat der Nederlandsche Muze weder naar Apollo
richtte en daarom verdient hij met eere genoemd te worden onder

de mannen , die tot het herstel onzer vervallen letteren hebben
medegewerkt.
D.
v.
D.

H C luysWeroks
Men verwacht te recht veel goeds van eene uitgaaf der brieven
van Huygens, zijne zonen en zijne vrienden, want eene nauwgezette studie daarvan moet menige levensbijzonderheid openbaren,
die verborgen bleef en de oorzaak werd eener volslagen onverstaanbaarheid van talrijke uitdrukkingen. Het zal echter te bezien staan,
of deze briefwisseling nog niet veel meer dan de dichtwerken bij
schrijvers en lezers geheel bekende zaken aanroeren , die ons nieuwe
zwarigheden voorleggen. Huygens toch heeft eene omgeving gehad , waarin en waarmede hij steeds omgaat met de pen in de
hand ; die kring heeft eene groote uitgebreidheid. Bij zulk eene uitnemende geheugenis gaat het tijdvak verre buiten de billijkste
grenzen : hij meldt ons dingen van zijn derde levensjaar, hij leert
ons nog op zoo hooge jaren , dat onze mannen van letteren reeds
lang met de maatschappij hebben afgerekend op hun emneritaatsfeest
en daarna dood en vergeten zijn. Hij verkeerde in de Haagsche
samenleving niet slechts onder de gestadige afwisseling van elkander
onophoudelijk vervangende bevolkingen , maar hem heugde even-
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goed van den zeilwagen , als van de Fransche Dames achter de
kloosterkerk. En zijne onafgebroken tochten in gezantschappen,
als secretaris van de Prinsen , als domeinraad, maakten hem niet
alleen bekend met streken in ons vaderland , die toen niemand bezocht , zoodat hij nog in later dagen klapte van den gullen dronk
der Gelderschen en Graafschappers , maar ook in den vreemde had
hij verkeerd , zoowel in Engeland als in het prinsdom zijner gebieders. Constanter spreekt gaarne van zijne kamer , zijn schrijfvertrek , zijn kabinet als van eene kluis. Met de afmetingen neemt
hij het niet nauw ; hij herkent ook , dat ze niet zoo heel bekrompen is. Ook is zulk een begrip bij hem rekbaar : Hofwijk is soms
een kluisje ; dan wordt het op eens een kasteel , vanwege de ligging in een vijver ; als er eene geestigheid bij behoort, dan komt
men — natuurlijk „met oirloff" — op zijn huisje. Voor hem is dus
eene kluis de plaats zijner afzondering , waar hij rust vindt van
het openbare leven , en werk zoekt in zijne uitspanningen van wetenschap en kunst , of den arbeid verricht , dien zijne persoonlijke
belangen vorderen. Wat hij daar doet heet zijn Cluyswerck ; hij
schrijft dat niet zonder overleg ; verrichtte hij dat werk onder gemetselde booggewelven , dan zou hij in eenig sneldicht ons iets
vernuftige gezegd hebben van dit Cluys-werck , met verbindingsteeken , want zóó was hij . Misschien vonden alle zijne tijdgenooten
deze practical jokes niet zoo aardig als wij. Nog eenige jaren en
het derde eeuwfeest breekt aan. Huygens , wiens letterkundige
voortbrengselen zich voor 't grootste deel door een zeer familiaren
en platten toon kenmerken", gelijk het Voorbericht der Vondelgrammatica zegt , — Huygens zal dan alle eer wedervaren. Ondanks
Zijne afkeuring van bedevaarten en toosten zal 't geschieden , dat
de grootste ijver betoond wordt door lieden , die nog moeten leerera,
dat zijn doopnaam hem een rijmwoord op „sien" was , en dat zijne
tij dgenootcn de y uit zijn' geslachtsnaam eenvoudig weglieten. In
afwachting van alle deze dingen , nemen wij dit dichtwerk ter hand,
om na te gaan , wat tot het samenstellen aanleiding gaf van een
vrij uitgebreid gekout in dichtmaat , dat hij in de „papierkassa op
Hofwyck" nederlegde, om het als handschrift na te laten.
De aanleiding tot het schrijven van het Cluyswerck was het vertrek van den jongen Constantin met vrouw en kind naar hunne
woning ; deze verhuizing had den 29 Juni 1680 plaats. Vier dagen
later ging onze dichter zijne jaarlijksche ambtsreis doen, voornamelijk om de domeintienden te verpachten , en bleef omtrent drie
weken weg. Hij leert ons, dat hij 84 jaren telt en dit kon hij
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eerst na den, bekenden geboortedag zeggen. Den 16den dierzelfde
Septembermaand reisde de Prins naar Duitschland , en kwam eerst
den 11 November terug. In dien rusttijd --- ook de jonge Huygens
vergezelde zijn meester -- zal dit dichtstuk ontstaan zijn. Naar
de manieren der poëten als tot een' vriend sprekende , zal hij eens
wat van zijne eenzaamheid zeggen. Opmerkelijk is het begin en
het slot zijner 608 alexandrijnen. In vs. 3 luidt de v r a a g:
En waerom ick myn huys van kind'ren en kindskind
T'ontruymen heb bestaen , en haer schier als ontmint:
En vs. 607 geeft tot antwoord:
soo veel is vryheit waerd ,
En stilt' en 't hoogh gesagh in als , en eigen haerd.
--

—

--

--

;

Hij zal ons eens verhalen , hoe dat toegegaan is ; dát zal alvast
voorgaan aan het antwoord , dat met den vijfden regel kon beginnen. Heeft hij dat zoo omtrent verteld , dan zal hij eens uitleggen,
hoe 't geweest is , en als hij daarmede zoo goed als gereed is , dan
doet hij zich eene nieuwe vraag : hoe hij 't nu wel heeft, en deze
beantwoordt hij zooals een praatzieke oudeheer dat doen kan , tot
hij zijne afdwaling bemerkt , maar dan toch nog dit enkele woord
er bij wil voegen , -- versta de kleinigheid van 103 verzen , en
dan schrijft hij wat wij van 607 opgaven , en voeght er 't punctum
toe. Het is dus eerst noodig na te gaan , wat hij ons mededeelt,
daarna samen te trekken , wat hij nu eigenlijk ter zake heeft gesproken , om eindelijk tot ons wezenlijk onderzoek uit te vorschen,
waar Huygens „In een see van woorden Een droppeltje bescheyt"
gelieft te hebben ; zoo moeten wij - scherper toekijken op personen
en toestanden , die hij zoo goed als onvermeld laat.
Iedereen kan weten , dat Huygens in 1637 weduwnaar werd cn
vier kinderen had , van welke het oudste negen jaar telde en het
jongste met het leven zijner Stella betaald was. Zijn oudste zoon,
zijn naamgenoot , was in het gezegde jaar 1680 een man van 52
jaar , diens vrouw Suzanna Ryckaert , sedert twaalf jaar getrouwd
en zes jaar voor den tijd , waarvan wij spreken , moeder van den
kleinen Constantin , bij verkorting van zijn doopnaam , naar de
toenmalige uitspraak , Tien geheeten. Christiaan is meer een beroemd dan een gelukkig mensch geweest , en hij kwam eerst een
vol jaar later uit Frankrijk terug , niet als een verjaagd protestant,
maar als een versleten man van 52 jaar , die nog menige ellende
door te worstelen had , eer zijn beroemde naam werd geschreven
in het graf boek der Sint-Jakobskerk. Met Lodewijk was het nog
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jammerlijker gesteld : als drost van Gorkum is hij letterlijk uit zijn
ambt verdreven , en wat zijn vader hem tot dank wil zeggen voor
zijne zorgen ten aanzien der heerlijkheid van Zuilichem, kan hij
in geen zachtere woorden in zijn testament beschrijven dan door
melding te maken van „onse rampsalighe Geldersche Goederen";
gelukkig heeft Huygens het deerlijk uiteinde dezer beide zonen niet

moeten beleven. Een was hem vroeg ontvallen : Philips , die als
jong edelman van een gezantschap te Marienburg in Pruisen stierf,
nu 23 jaren geleden , en toen even zooveel jaren levens tellend.
Zijne Suzanna , twintig jaar vroeger Mevrouw Doublet van SintAnnaland geworden , woonde in het Lange Voorhout — wij zouden
zeggen tusschen de Kazernestraat en de Bibliotheek — met kinderen van 15 , 8 en 6 jaar. De grootmoeder dezer kinderen , de
oude Mevrouw van Sint.Annaland , was den 4 Juni , altijd van
'tzelfde jaar, 1680 gestorven ; de lieve vertrouweling zijner jonge
jaren , ons uit beider briefwisseling bekend : Geertruyt ; ze telde
trouwens een en tachtig.
Twaalf jaar had Constanter zijn huis gedeeld ' met zijn' oudsten
zoon en diens gade , sinds zes jaar was hun een zoontje geboren,
en nu moest de grijsaard in het gedenkboek van zijn innerlijk
leven opteekenen :
29 Juni , 1680. Migrat a me familia primogenitii mei.
Was dit eene ongevoelige vermelding ?
Zeker niet meer of minder dan wat wij lezen:
29 September, 1668. Uxorum domum ducit Constantinus mens.
De werkelijkheid was dus , dat op den voorlaatsten dag der Zomermaand 1680 de grijze heer van Zuilichem, eens de vereerder
zijner Stella en die op het schilderstuk van Van Dijck onder de
beeltenissen van zijn kroost nederschreef, dat zij hem het erfdeel
des Heeren waren , alleen zou achterblijven in de statige woning,
die lang de thans misvormde zijde van het Plein beroemd heeft
gemaakt , „ende den aghe daermede niet ontciert" was, zooals
'S mans testament luidt.
Alleen voor de schaarsche beoefenaars van de geschiedenis der
Hofplaats is het iets waard te weten , waar het jongere gezin zich
vestigde. Naar den wensch van den vader betrok de oudste zoon
eerst als erfgenaam het Huys bij uitnemendheid. Tien jaar later
legde hij in dezelfde woning het sterfelijke af , na bittere dagen
beleefd te hebben , door den liederljken Tien hem aangebracht,
den eens zoo hoopvollen knaap , die korte dagen voor zijnen vader
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zijne weinige en kwade levensdagen eindigde , 21 jaren oud , in
't najaar van 1697.
Wij hoorden de vraag naar de oorzaak der scheiding ; gaarne
vernemen wij het antwoord van Huygens zelf. Peinzend zit hij
neder en ontwijkt de stellige opheldering , hoe hij dat had kunnen
toelaten. Het was niet van hem uitgegaan , maar van de jongere
familie , en zoo iets kon hij aan zoo iemand niet weigeren. Hij
zal u dit zeggen. De verhouding tusschen de huisgenooten was
best. De ruim zesjarige kleinzoon was de gunsteling van grootvader. Hij gaat na , of hij aanleiding kon gegeven hebben , die
eene breuk in het altijd eendrachtig gezin kon veroorzaken.. Dan
hij vond , dat hij geen der gebreken van den ouderdom had ; hij
was .niet suf', niet knorrig, niet gemelijk na gedronken te hebben;
want sommige oudelieden proeven niet zoo meer , wat ze zoo drinken , en drinken dan maar toe , waardoor ze te veel krijgen ; zoo
iets doet hij niet. Hij was gemakkelijk aan tafel te voldoen, en
verlangde daar alleen conversatie. Daar gaf hij zijne levenservaringen ten beste , en betoogt hiervan de noodzakelijkheid ; het nut,
dat zijn eigen wijze vader hem aldus bewezen had , was ongemeen
groot , en dien eigen wijzen vader had hij dertig jaar bezeten.
Ook was er muziek : grootvader speelde wel eens voor 't gezelschap; of ze hadden eene kunstbeschouwing ; ook hadden ze altijd
wat te lezen , en er was altijd wat te zien in den tuin , of na te
gaan in den stal.
En toch k w a m de scheiding. Niet door z ij n toedoen ; volstrekt niet:
Den jongeren nochtans quam die gesintheit aen.
Evenwel werd de voorslag met voorbeeldige kieschheid gedaan. De
kinderen zouden vader even dankbaar zijn voor hunne vrijheid , als
voor de genoten vriendschap. Wederkeerig wordt van het aanbod en
de aangename toekomst met geen enkel woord melding gemaakt.
De vader -kon dat niet weigeren ; nooit had hij vrienden of gasten
geweld aangedaan , en wat hij nooit had aangedaan aan vreemden ,
zou hij dat wel aan kinderen doen ? Ze zochten immers hunne
vrijheid ; ze waren lang meerderjarig -- 't was billijk.
Maar hij verzet zich tegen elke gedachte , dat die kinderen den
tijd niet konden afwachten, om van hun afgeleefden vader te scheiden. 't Beteekende immers niets ; ze waren eene halve straat van
elkaar af ; -- naar de Parij sche begrippen moesten ze malkaars
naaste buren heeten.
En hoe bekomt het mij?
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Op die vraag aan zichzelf zal Huygens den denkbeeldigen vriend
antwoorden, — ook al is zijn antwoord ontwijkend.
Wel , hij is immer gewoon zich in alles te schikken ; dat leert
men zoo in 't leger en aan het hof. Hoor eens , hoe hij den tijd
doorbrengt ! Hij begint den dag met een gebed, en eindigt daarmede. Slapen doet hij zoo weinig mogelijk ; de tijd is daartoe te
kostbaar ; hij droomt ook altijd , en is daardoor vermoeid. Maar
slapen kan hij als hij wil en ontwaken op 't verlangde oogenblik.
's Morgens heeft hij ambtszaken. Eerst komt een gehoor, zoowel van armen als van rijken ; dat eischt twee uren voor het middagmaal en even zooveel daarna. Als dan de Prins in den domeinraad komt, dan eerst blijkt Zijner Hoogheids vlugheid in zaken.
Als hij thuis komt , eischt hij daar rust en stilte. Swyghen is
hem een lust en balsem voor d' ooren. Bedienden moeten niet
veel praten, dat strijdt tegen zijne begrippen van gezag : geen gemeenzaamheid van dienstvolk , noch minder tegenspraak. Ze mogen
wel eens praten, maar slechts als hij 't verlangt , en dat mag soms
gebeuren : 't zijn toch ook menschen en hij kon worden, wat zij zijn.
Hoe hij zich bezig houdt ?
Hij heeft een' knecht , die wel een taal of anderhalf redelijk kan
voorlezen en die mag dat doen , terwijl hij dineert. Dat middagmaal bestaat uit 1 van zes porties en wat hij daarbij drinkt is
van 1 drank , zooals een gewoon mensch nuttigt ; somma juist de
helft van hetgeen een ander noodig heeft. Zoo eenvoudig en zoo
weinig geniet hij , dat geen gastheer er pleizier van heeft en hij
heeft geen genot daarvan, zoodat de beleefdheid over en weer slecht
besteed is. Toch gaat hij weleens uit eten , om niet onbeleefd te
zijn door aanhoudend te weigeren. Drank moet men hem evenwel
niet opdringen ; hij vertrouwt de vriendschap niet , die wel gul is,
maar zelf het meeste meedoet , en om dezelfde reden houdt hij niet
van toosten.
Dits langh getafelpraet. Waar blijft nu de vraag, hoe hij zijn'
tijd doorbrengt , waarvan zooveel overschiet. Gij zoudt verwonderd
zijn te weten , hoe gauw de dagen en avonden omgaan , die zelfs
tot middernacht uitgestrekt worden. Daar staan zijne boeken immers ; als hij er de wollen gordijnen voorschuift , dan is alles zoo
bijzonder netjes. Nog is hij even gaarne bij die boeken , al had
hij er zijn leven lang naar gevast. Wel heeft hij vroeger ook veel
gelezen , zoodat hij een man kon wezen , die heel wat wist , echter
moet hij zich een ouden weetniet noemen. Als altijd leest hij veel
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maar hij moet maat houden ; hij moet toch wat rusten : zijne oogen
zijn nu 84 jaar. Ja , die oogen ! Reeds lang — wie weet hoelang
al — is het rechter 't meest ontsteld. En zijn gehoor is hem voor
de helft reeds van jongs af ontvallen. Immers in 1617 schrijft hij
in zijn dagboek : a u r i s s u r d a. Gaat het lezen niet meer , dan
maakt hij wat muziek. Als vijfjarig kind leerde hij van zijne
ouders de psalmen zingen; toen hij 21 jaar telde, zong hij de Tien
Geboden reeds ; vroeg leerde hij muziek en dansen ; dat zingen is
goed om geen wanorde in de kerk te brengen ; daar schreeuwen
immers alleen de onkundigen; hoe gauw en hoe tijdig leerde hij
dat alles ; zoo ook de luit met allengs sterker en strakker snaren,
naarmate zijne hand meer kracht kreeg. Klavier en orgel leerde
hij , en wat niet al meer. Dan begon hij te componeeren : hij had
wel 900 stukken geschreven ! En dat was niet alles. Bij de zestig
jaar lang verrichtte hij den hofdienst , en nog gaat dit dagelijks
zoo. Wat zal hij zeggen van zijn dichtwerken ? Dertig boeken
Nederlandsch , nog niet eens alle gedrukt , met een overvloed van
Latijnsche poëzy , van overlangh in 't licht. Dat is wat anders
dan die straatslijpers in 't Voorhout.
Waer ben ick ? Uyt myn pat,
dats een van myn gebreken",
zoo valt hij zichzelf in de reden , en waarlijk niet zonder grond.
Maar ge moet toch eens hooren wat er zooal in zijn ambt omgaat;
iets , dat wij al gehoord hebben. Toch wil hij dat herhalen en
komt dadelijk op zijn dreef. Soms komt er iemand hem bezoeken,
en die leert hem dan weer iets. Menschen , die er verstand van
hebben, noodigt hij dan, als hij eene zijner nieuwe composities ten
gehoore zal brengen. Vreemd vindt hij het , dat zoovelen -- zelfs
onder de bekwaamste en staatkundigste menschen — maar geen
muzikaal gehoor bezitten , en dat is nu iets , dat boven zijn begrip
gaat , hoe dat wel zou komen.
Wat nog wel zoo aardig is , als een vreemde bij hem komt , en
hij zoo 't een of ander laat zien , dan valt hem wat in handen,
dat hij nauwelijks meer wist te bezitten , en dan wordt het weer
nieuw voor hem. Zoo kwam de oude draaibank opnieuw te voorschijn met „de verroeste beitelen en gudsen en formooren." Hij toont
de stukken gereedschap nog uit elkaar te kunnen houden ; draaien
kan hij nog goed , zoo verzekert hij , en daarom verbaast het ons
niet zoo , dat hij de instrumenten weet te onderscheiden.
Nog was er te wandelen en met de koets te gaan rijden , buiten
Den Haag , naar alle kanten ; niet het minst langs z j n' weg , de
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Zeestraat , maar het liefst naar Hofwyck , door hem gesticht , toen
hij , naar zijne vrij juiste voorspelling, de helft zijner levensbaan
had afgelegd.
Wij hebben thans 596 zijner rijmregelen doorgeloopen. Nog een
paar om u te overtuigen , dat eenzaamheid geen armoede is , en
een verzoek om ook over zijn lot tevreden te zijn , gelijk hij het is.
Daarop volgen de opmerkelijke slotverzen , reeds hierboven medegedeeld : bijna alles wat tusschen den aanvang en het einde van
het dichtwerk te lezen staat , is meer belangrijk voor onze wetenschap , meer leerzaam voor onze bescheidene wereld- en menschenkennis, meer geschikt voor eene bijdrage tot onze taal- en letterkunde , dan eene oplossing van het biographische raadsel. Wij
waren geneigd het waarom te vernemen ; wij klappen in de handen,
omdat wij een fraai gedicht gehoord hebben, maar blijven even
wijs , als voorheen.

Het dichterlijke paard van Constanter is zoodanig „lijn toomen
ontholt", dat wij nogmaals moeten nalezen , wat ons verteld is , om
ons de vraag uit het hoofd te brengen , en te doen vergeten , dat
wij een antwoord moesten krijgen.
Huygens toont aan , hoe toegevend en inschikkelijk hij is in het
huiselijk leven ; hij is niet veeleischend in eten en drinken; het
weinige , dat hij drinkt , maakt hem niet prikkelbaar ; met het zesjarige kind is hij zeer ingenomen; met den zoon had hij van diens
jongelingsjaren als ambtgenoot omgegaan , en gedurende de twaalf
jaren van diens huwelijk waren zij elkaars huisgenooten gebleven.
Die vader leefde rustelyck met het jongere gezin ; de vader daarvan was 52, de vrouw merkbaar jonger, het eenig - jongske een
aardig en blijkbaar toen reeds bedorven kind, over wiep later heel
wat geschreven is. Aan de middagtafel mocht grootvader zoo verhalen doen uit de rijke ervaring van zijn lang leven ; zoo had zin
vader ook gedaan , dien hij bijna dertig jaar mocht bezitten, en
die mededeelingen waren het nuttigste , dat hij hun schenken kon.
Daarna gingen ze wat musiceeren , of juister gezegd, de oudeheer
haalde zijne wellicht door hemzelven gemaakte citers voor den dag
en onthaalde het drietal op zijne eigene composities. Soms was er
kunstbeschouwing , dan weer kwamen de oude en nieuwe schrijvers
ter tafel en verder deed ieder , waartoe hij voor zich den grootsten
lust gevoelde : arbeiden , rusten , een gang in den tuin , waar de'
een de vruchtboomen, de ander de bloemen , een derde een stil
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hoekje opzocht , en de beide heeren een oog des meesters sloegen
op hetgeen in stal en koetshuis gedaan en gelaten werd.
De jonge Constantin was zoodanige idyllische leefwijze van zijne
kindsheid af gewoon geweest ; zijn kleine naamgenoot zal onder al
die wijsheid wel een wijs kind zijn geworden ; beide hofbeambten
stapten zoo 's morgens naar hun bureau , gelijk men dat in Den
Haag nog vaak kan zien : vader en zoon naast elkander , in niets
verschillende dan in rang ; hier de een naar 't Prinsenkwartier -in fraaien stijl het Hof genoemd — de ander naar de Domeinkamer. Of de Mevrouw van het huis met die leefwijze gediend was,
dat was iets anders. Al had haar schoonvader de goedheid van
te zeggen:
Soo hiel ick my als gast van mijn geliefste vrienden,
hij was inderdaad het hoofd van het gezin , heer en eigenaar der
woning op het Plein en van Hofwyck met alles , wat er in was.
Verder was hij een man van orde en nauwgezetheid in alle dingen , en uit zijne eigene aanteekeningen blijkt , dat hij op zijn recht
stond in wereldsche zaken tot op de grenzen der hardheid toe. Ook
op het stuk van persoonlijk gezag dacht hij als iemand , die van
zijne eerste jaren met zijne meerderen had omgegaan en personen
van aanzien had gediend , ook door hen te vertegenwoordigen , en
zoo zag hij zijne minderen verschijnen in steeds aangroeiend getal.
Tehuis gekomen uit zijne werkzaamheden in den hofkring , eischte
hij rust en stilte ; niemand sprak met hem , als de meester hem
niet gevraagd had ; tegenspraak duldde hij niet ; met andere woorden : tegenover zijne minderen was hij de man, die geleerd had,
waar de grensljn is tusschen welwillendheid en gemeenzaamheid.
De man , die door zijn ambt gewoon was ieder oogenblik gereed
te staan om aan het Hof te verschonen , waar hij eiken dag eenige
malen kon ontboden worden buiten zijne diensturen, en die eveneer gewoon was te voldoen aan zijne persoonlijke geneigdheid tot
werkzaamheid , kon geen huisgenoot zijn , die dorstte naar het gezellige leven. Immers zijne middelen en zijn rang veroorloofden
hem al de gegevens in zijn huis te doen aanwezig zijn om mee te
doen met de Haagsche groote wereld dier dagen. Uitgaan deed
Constanter niet ; daartoe at hij te weinig en de kelder-sorgh had
hem nooit gedeerd. Altijd , en vooral in zijn vroegtjjdigen weduwnaarsstaat, had hij op de kleinste zaken het oog gehad ; op Hofwyck en bijzonder in jongere jaren was hij een gul gastheer geweest en daar was hij een vrij man , ontslagen van staatszorgen;

langzamerhand waren zijne tij dgenooten hem ontvallen , onlan5
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nog de laatste van zijn vaderlijk huis, zijne zuster Doublet ; nog
hield hij zijn ambt aan en reisde de domeinen af , en boven alles,
hij zette zijne nasporingen voort in wetenschappelijke zaken en beoefende de letteren en kunsten met het vuur der jongere jaren.
Was het wonder, dat hij in zijn huis rust en stilte begeerde en,
met al zijne eigene inschikkelijkheid zelfs , den gang der samenleving stoorde , dien zijne huisgenooten behoorden te volgen , gelijk
hunne aanverwanten en die hun gelijk waren in rang en in fortuin?
Schoon de nalatenschap van Suzanna van Baerle in het bezit
van haar' echtgenoot gebleven was en dus het moederlijk erfdeel
nog niet door de kinderen van Constanter genoten werd , was dit
niet zoo met de jonge Mevrouw Huygens. Haar vader was reeds
den 11 September 1673 in de Haagsche Kloosterkerk begraven;
den 14 November 1674 overleed zijne ongetrouwde dochter Constantia, maar door het afsterven zijner weduwe, 30 April 1679,
kwam de rijke erfenis in de handen der kinderen. Van toen af
konden de jonge Huygens en zijne vrouw over groote middelen
beschikken en verlangden nu eene eigene huishouding te hebben.
Zuilichem vond dit verlangen naar hunne zelfstandigheid volkomen
billijk. Naar zijne gewoonte om aan het slot eener lange redeneering het resultaat uit te drukken, zegt hij aan 't einde van zijn
hier besproken gedicht :
soo veel is vryheit waerd ,
En stilt' en 't hoogh gesagh in als , en eigen haerd.
— —i —

Wie de verwantschap der familie Huygens wil nagaan , moet
zich met eenig gemak kunnen bewegen onder de Zuidnederlandsche
geslachten der zestiende eeuw. De oudste zoon van Constanter had
niet alleen zijne grootmoeder en zijne moeder uit die gedurende
langen tijd van ons vervreemde oorden, maar ook zijne vrouw was
vandaar herkomstig. Haar familienaam luidde Ryckaart en was in
den zuiver taalkundigen zin letterlijk op te vatten ; de gewoonte
om den vaderlijken naam in den vorm van een' genitief te gebruiken had ook hier , zooals vrij algemeen doorging , de s daarachter
gevoegd , terwijl het spraakgebruik steeds Rikert bleef handhaven,
zelfs in onderteekeningen. David Ryckaert was , nog kort vóór den
overgang van Antwerpen , aldaar brouwer in den Ketel. Andries
Ryckaert vinden wij tegen 't einde der zestiende eeuw te Amster.
sterdam , waar hij aangeduid wordt als kruidenier. Bij Six van
Chandelier is dat een plantenkenner , bij ons beteekent het een
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minder wetenschappelijk bedrijf; bij Andries Ryckaert wijst het op
zijn groothandel in specerijen , waardoor hij zijne bezittingen tot
een zeer groot vermogen zag aangroeien. Hij had eene talrijke
familie , en een zijner zonen, Jacob of Jacobus , huwde , 37 jaar
oud , Constantia Bartolotti ; dat was in October 1638 , het eerste
jaar van Huygens' weduwnaarschap. Zooals later algemeen plaats
heeft, was deze zoon naar zijn oordeel rijk genoeg om zich buiten
de zaken te kunnen onderhouden : de groote geslachten trouwen
onderling , tot wanhoop der genealogen en tot verzwakking en uitroeiing van hunne nakomelingschap , zoodat men spoedig den laatsten afstammeling vroeg en kinderloos ziet wegsterven. Weelde en
ledigheid wijzigen hunne zeden tot eene schrille tegenstelling met
de bewonderenswaardige geestkracht van hun vermaard voorgeslacht. Jacob Ryckaert en zijne vrouw vestigden zich in de hofplaats. Haar oudste broeder stierf vroeg en zijne 35-jarige weduwe
werd de beroemde gade van Hooft in zijn tweede huwelijk. Haar
nichtje Jacoba sloot in 1686 het bekende rampzalig huwelijk met
Van Beuningen. Van haar' broeder vernemen wij weinig , maar
hare zuster Margriete was beter bekend onder de toenmalige verspreiders van schandalen. Zelve was zij verre van onbesproken
geweest. In de tweede uitgaaf van den Herstelden Apollo's harp,
wordt ze als Santje Ryckert niet onaardig vermeld wegens eene
betrekking met Capiteyn Droste --• niet de held van Prof. Fruin's
uitstekend boek — maar diens oom , en wie er meer van weten
wil , behoeft zich maar op de Haagsche zaken van dien tijd toe
te leggen. Zuster Margriet werd de vrouw van Adriaan Pauw,
zoon van Reinier en heer van Nieuwerkerk. Die heerlijkheid is
een gesplitst leengoed van Heemstede en Bennebroek , bijna geheel
weggespoeld door de wateren van het Haarlemmermeer en daarom
in dien tijd niet veel meer waard dan om als achtervoegsel van een
naam te dienen. De heer en mevrouw van Nieuwerkerk zijn, met
hun zoontje Reinier, ons onderzoek niet erg waard. Van den laatsten weten wij met zekerheid , dat zijne moeder den 22 Februari
1696 door het Hof van Holland gemachtigd werd tot het zuiveren
van den boedel haars zoons , den gemelden Reinier. Wil men meer
vara hem weten , dan zal oom Huygens in zijn Journael daarvan
sneer dan genoeg vertellen. Met papa is het moeilijker. Zijne vrouw
slaagde er in om hem de Bree Veertien over te krijgen en zoo ging
hij naar het groote rasphuis van ons dierbaar vaderland, de Oost.
Hij moet het dus niet zoo heel goed gemaakt hebben , al gingen er
zoovelen naar het Peperland. Tot zijne verdediging diende , dat
mevrouw hem zoodanig onder den duim hield , dat hij daardoor
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aan den „dronck" geraakt was , en zich nog bezig hield met daaraan verwante middelen om de „linnen te versetter". Een zijner
vrienden , die hem in dichtmaat beklaagt , doet niettemin deze hulde
aan den plicht van te hooren en wederhooren , dat Pauw het dan
toch maar beestachtig had laten „legghen". Den 29 Maart 1669
wordt het leengoed Nieuwerkerk verheven „by dode Adriaan Pauw".
Eer dat sterfgeval van den waardigen leenman hier bekend kon zin,
moest een geruime tijd verloopen. Het is noodig. dit tijdstip eenigszins te kennen, omdat Constantin Huygens de jonge zes maanden
vroeger trouwde met de zuster van de Vrouwe van Nieuwerkerk.
Verder zullen we niet eens gaan ; we keeren niet terug tot haar
mama , die in zulke dingen den naam van Bartolotti niet zonder
verdienste droeg , niet tot haar eigen droeven weduwstaat , die niet
zonder eenige leniging was vanwege den heer van Ellemeet , zooals
zwager Huygens dat tot onze leering opteekent. Ieder , die zich
kan bewegen in het Haagsche leven dier tijden , vraagt of Suzanna
Ryckaert als schoondochter den ouden Constantin Huygens voegde,
en of 't haar geene verlossing moet geweest zijn , nu zij de handen
vrij had , en een nieuwe en minder philosophische wereld zich
opende , dan op den hoek van 't Plein en de Lange Pooten.
De gedenkschriften van den jongerenHuygens gaven iederen opmerkzamen lezer een' minder gunstiger indruk van het karakter
des schrijvers, en deze meening vond bevestiging in het oordeel ,
dat Prof. Fruin daarover uitsprak bij de aankondiging van het
Journael. Ons leert dit niet oorspronkelijk voor openbaarmaking
bestemde boek veel kennen van de huiselijke dingen der drie voormalige huisgenooten van Constanter. Tien is eerst later geworden,
wat grootvader gelukkig slechts voor een gedeelte heeft moeten beleven. 1)e secretaris van Willem den Derden heeft zeker eerst later
de ervaringen gehad, die zijn gemoedsleven zoo pijnlijk aandeden
en zijne beschouwingen van menschen en zaken zoo wijzigden , zoo
deden verschillen van de blijde levensopvattingen van den ouden
heer van Zuilichem , zoo klaar aantoonden , dat hij in eene wereld
van veel erger waarnemingen verkeerde dan zijn vader. De schoondochter, die wij reeds uit deze geschriften leeren kennen vol eenigermate verschoonbaren wereldzin , wie het niet aan ijdelheid ontbrak
en die veranderljk en eigenzinnig moet geweest zijn , was van eene
andere natuur, , dan om overeen te stemmen met den 84-jarigen
denker en dichter , hoveling en patriarch , met z jj ne geneigdheid
tot eenvoud , rust en ernst.
Zoo scheidden zij , toen dit zonder be2waar voor den ouden tnati
J Qn seschieden , omdat zij nu onbekrompen konden leven zonder
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zijn steun. Zeven jaar later konden zij het ledig geworden huis
weder betrekken. Tien jaar verder , diep in 't najaar van den
Rijswijkschen
ks chen vrede , werd eerst het lijk van den jonkman daaruit
gedragen , die als kind de oogappel van „Groote Papa" geweest
was. Weinig later stierf de echtgenoot van Santje Ryckert , die
zelve nog vijftien jaar leefde. Geen van het drietal liet sporen na,
tenzij wat de nakomelingschap waardeert als eene bron harer
nauwere bekendheid met Constanter.
Zeker had de zanger van Hofwyck de gave der profetie niet.
Maar als hij de gewone scherpzinnigheid van zijnen geest aangewend heeft om voor de zijnen eenen blik te werpen in de toekomst,
moet het hem vreemd te moede geworden zijn onder het schrijven
van zijn Cluyswerck.
Amsterdam.
J. G. FREDERIKS.

cCatIL')
Zoo ergens , dan gelden bij de beoordeeling van M u 1 t a t u 1 i's
arbeid , die zoo innig met zijn persoon verbonden was, de regels:
Il n'avait mérite
Ni cet excès d' honneur ni cette indignité.
Dat motto zou ook bij Heine passen en inderdaad Multatuli had
veel karaktertrekken met Heine gemeen.
Even als Heine had hij Weltschmerz , de innige overtuiging , dat
hij niet gelukkig kon zijn , zoolang zoovele anderen ongelukkig
waren , een gevoel van onuitsprekelijk leed, zoolang zoovele anderen
leden , de grootst mogelijke ontevredenheid , dat hem de macht
ontbrak , handelend op te treden , ten einde Gods rechtvaardigheid
weder op aarde te brengen.
Dat, wat zijn hart betreft.
En waar het studie en wetenschap aangaat, daar zien we dezelfde
tweeslachtigheid, zijne halve wetenschap brengt hem er toe, uit.
spraken te doen , die niemand kan beamen : zijn pseudoniem bewijst
't reeds: Multatuli had Mult a p a t i o r moeten heeten: die
halve wetenschap was het , die hem op een toon van meesterschap
deed spreken bij voorkeur over staathuishoudkunde en over taal') Overgenomen uit De Portefeuille Kunst- en Letterbode VIII. 48.
Amst. Olivier en Schalekamp,
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kunde, terwijl de deskundige moest verbaasd staan over de 'onvol.
doende kennis en de verbazende stoutheid des sprekers.
Die wetenschappelijke halfheid pastte volkomen bij het karakter
en ze komt vooral voor , bij allen , die optraden om , met voorbijgang
van hun eigen persoonlijken welvaart , tegen de gebreken der maatschappij op te treden : Heine werd van de universiteit te Göttingen
verwijderd, Swift werd herhaaldelijk voor het examen afgewezen
en de meeste groote Engelsche dichters , die de maatschappelijke
kwalen poogden te kennen , zoo mogelijk te genezen , hebben een
treurig figuur gemaakt in de wereld der wetenschap , waar hun die
volgens recept in bepaalde hoeveelheden werd voorgediend en zoo
mogelijk ingegeven.
Zoo natuurlijk als den vogel het zingen , zoo natuurlijk was aan
Multatuli het spreken of schrijven over maatschappelijke kwalen en
vooroordeelen , en wat ik in 1865 in het Rederij kers Weekblad
schreef kan ik thans gerust hier herhalen, nl. dat zijn afkeurend
oordeel over onze maatschappelijke toestanden zeer gegrond is , maar
dat het hem hooger aanspraken op onze dankbaarheid zou geven,
als hij ons deed zien, hoe Multatuli de maatschappij dan wèl ingericht wilde hebben.
Zoover is hij nooit gegaan!

Aanvankelijk voor predikant bestemd , bezocht hij eenigen tod
het gymnasium , waar hij het beetje Latijn leerde , waarvan hij
zich zoo gaarne bediende , maar reeds op 17jarigen leeftijd had hij
en het gymnasium én het kantoor , dat hij daarna eene wijle bezocht, verlaten en vertrok hij met zijn vader naar Indië.
Zijn onbevangenheid, zijn levendige geest , zijn frischheid en
oorspronkelijkheid van gedachte trokken op Batavia spoedig de aandacht , nog meer op Sumatra, waarheen hij spoedig daarna vertrok
en van nu af aan wekt zijn optreden meer bewondering , maakt de
bewondering hem voor zichzelven tot een godheid en verwondert hij
zich , dat zijn woord niet als dat van een godheid wonderen schept.
want handelend trad hij niet op ,
1W ce t excès d'honneur
kon hij niet optreden , zoomin als een der helden van de pen , hoe
grimmig zij zich tegenover de verstoorders van mensohengeluk ook
mochten vertoonen,
Multatuli is bewonderd , vereerd, aangebeden. Schoone VroUWeii
hebben * om zijne gunsten gebeden, rijken hunne schatkist voor
hem geopend, geheele bevolkingen hebben geleefd in den tooverkring van bewondering, die zijn stoute taal, zijn frisch en geestig
woord deed ontstaan , waar hij zich vertoonde.
£n hij had dat alles wellicht afgewezen, als hij niet 't eerst was
;
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opgetreden onder menschen veel kleiner dan hij en later in eene
maatschappij met zoo weinig veerkracht en zoo weinig wereldkritiek als de Indische.
Ni cet excès d'honneur ; want, te goeder trouw wellicht, had hij
als Bellac of Trissotin alle neiging om van zijn roem te leven, alweer gelijk Heine , die het jaargeld dat de Fransche regeering hem
gaf, verachtelijk een aalmoes noemde , dewijl het hem te gering
voor kwam.
Maar vooral en bovenal ni cette indignité.
De brave huisvaders , die een dubbeltje driemaal omkeeren voor
ze 't uitgeven en die openhartig zeggen, dat ze zich met geen
maatschappelijke vraagstukken inlaten, omdat ze genoeg aan hun
eigen zaken hebben ; de eerzame huismoeders , die geen hooger
streven kennen dan dat keuken , kelder , zolder en linnenkast keurig
netjes in orde zijn , die met vader samen zorgen , dat de kinderen
behoorlijk gewasschen en gekamd naar school gaan , zindelijk zijn
en op straat de menschen groeten, deze zijn zeer verdienstelijke en
nuttige burgers in de maatschappij. Maar ze moeten zich onthouden Multatuli of Heine of Keats of Browning te beoordeelen , die
mannen behooren tot eene andere wereld , die hun eeuwig gesloten
moet blijven. Als de schimmen dier groote mannen voor hen opstegen ze zouden tot hen zeggen als de „(-eist" tot Faust : Du
gleichst dem (eist, den du begreifst , nicht mir!
Het is voor de Droogstoppels en de Hallemannetjes eene uitgemaakte zaak , dat de waarde van den mensch afhangt van twee
zaken , nl. of hij schulden maakt of niet en of hij eene vrouw of
de vrouw bemint.
Dronkenschap vindt men verachtelijk, maar acht die toch verschoonbaar , als ze niet door jenever wordt veroorzaakt.
Maar het is een schrale verdienste geprezen te worden , omdat men
vele dingen heeft gelaten, als er geen woord van lof kan bijkomen,
voor hetgeen men heeft gedaan of tot stand gebracht.
Naar dien eenvoudigen maatstaf kan men den man beoordeelen ,
wiens werkkring niet verder strekt dan zijn binnenkamer , maar
hij , die zich geheel de wereld tot arbeidsveld heeft gekozen moet
anders beoordeeld worden. Wat beteekent het , of Napoleon half
Europa heeft gebrandschat en een oceaan van bloed heeft doen vergieten , tegenover de weldadige hervormingen , waarvan we thans
de zegenrijke vruchten plukken ? Wat beteekenen de schulden, die
een inderdaad groot man nalaat tegenover de niet te betalen schuld,
die de natie eeuwig aan hem blijft hebben.

Multatuli heeft 't zoo luide verkondigd : „Elke deugd heeft on-
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echte zusters , die de familie schande aandoen" en hij zelf had vele
deugden.
Hij had geregeld moeten werken , hij had eene vaste plaats moeten
innemen in de geordende maatschappij , hij had niet 't genoegen
moeten verstoren van hen , die zoo eerzaam knoeiden, zoo regie-.
mentair stalen , zoo diplomatisch komedie speelden
Zeker, en dan zou hij vleiers gehad hebben , die hem om gunsten of geld , kwamen bedelen ; nu vond hij bewonderaars , die persoonlijk en stoffelijk niets van hem verwierven.
Onwaar is het, dat hij in Indië buit" zocht te maken , onwaar,
dat hij zich aan sterken drank te buiten ging, onwaar , dat hij in
den slechtsten zin van het * woord , zedeloos leefde, onwaar, dat hij
zijne vrouw niet lief had of haar verdriet deed , onwaar dat hij
laagheden deed om „aan geld te komen."
Als Fancy verhalen wilde, wat ze weet, ze zou een verrassend
licht doen opgaan over den zwakken , maar niet slechten man. Zij
zou U verhalen van eerre, die haar geheele fortuin aan Multatuli
gaf en 't nooit terug kreeg, hoewel 't haar beloofd was. Maar zij
zou er bij verhalen , dat hij 't dacht weer te geven , hoopte het te
kunnen weergeven , er stellig op rekende dat te doen , maar —
onverschillig voor geld , eerst de waarde besefte , wanneer hij het
miste.
De eer van Nederland moest , zoo meende hij in 't jaar 1849
worden opgehouden , toen de Bayonnaise onder het bevel van den
toenmaliger commandant Jurrien de la Graviére , op de reede van
Menado komen zou ; hij was het , die den état major onthaalde en
het geheele eiland rondvoorde en die feesten kostten f 30,000.—,
die hij , de Secretaris der Residentie , leende ; die hij aan niemand
in rekening bracht en ook niet konde brengen ; maar die hij nooit
heeft terug gegeven.
Wanneer zone zwakheden en afdwalingen worden gesteld tegenover het goede , dat hij heeft gewrocht , dat blijft ons tegenover
hem een groote schuld van dankbaarheid , die vele geslachten opvolgens zullen dragen.
Als Indië zal verloren zijn , deels door wanbeheer , deels door
binnenlandschen krijg, deels door annexatie , dan zal men bedenken , dat Multatuli als eene andere Cassandra een profeet was , op
wiep de vloek rustte , dat men hem niet geloofde.
In September 1872 schreef Multatuli aan den Koning , dat de
Gouverneur-Generaal op 't punt stond onder gezochte voorwendsels
den oorlog te verklaren aan den Sultan van Atjin ; hij waarschuwde
daartegen en vijf maanden daarna begon de oorlog , die tot op den
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huidigen dag . voortduurt en den grond legde tot Neérlands verarming. In 1875 voorspelt hij de annexatie van Nieuw Guinea , in
1883 wordt zijne voorspelling bewaarheid.
Maar waar zijn invloed werkte , dat was in de maatschappij
rondom ons!
Wat heeft het jongere geslacht in de laatste vijf en twintig jaren
nieuws bedacht , wat niet in de Ideën te lezen staat?
Strijdend tegen laagheid onder welken vorm dan ook , tegen
sleurgang in gedachten en daden , tegen kleingeestigheid en conventie heeft hij zijn scherp woord gericht en veel , zeer veel van
de wijziging in ons denken en oordeelen is aan Multatuli toe te
schrijven.
Niet zijn zonderlinge spelling , niet zijn vreemdsoortige (soms
echter teekenachtig gekozen) woorden , niet zijn bestudeerde nonchalance is te prijzen , maar de gedachte zelve , de waarheid uitgesproken , die anderen niet durfden uitspreken.
Vraag naar de hooge waarde zijner letterkundige kunst als gij de
Sainte Vierge of Woutertje hebt gelezen ; spreek over zijn talent
van typeeren , zoo vaak hij een schadelijk insect te bestrijden heeft
en leer van hem de eeuwige les , dat kunst 't wedergeven is van
de natuur , dat is van de waarheid , de natuur-waarheid, die altijd
humoristisch is , „een lach en een traan."
Zijn grootste misdaad in 't oog der eerzame Nederlanders was,
dat hij „pedant" was , d. i. dat hij , als God °na de schepping,
scheppingsvreugde gevoelde en dat hij geloofde aan zin eigen
waarde en aan zijn eigen kracht.
Wee hem , die dat in Nederland durft doen , die niet diplomatisch genoeg is de fouten der machthebbenden te roemen , maar
openlijk durft verklaren , dat men gelooft aan zichzelven , vertrouwen heeft in zichzelven!
Hij had zeer vele vijanden ! Geen wonder ! Hij die 't goede
wil , heeft die , en ziet ze als pestvliegen bij den dag toenemen.
Maar zijne vijanden zwegen over hem , lazen hem althans niet; zij
zijn het niet in de eerste plaats , die hem geschaad hebben.
Wat schande bracht over zijn naam , dat waren de Multatulinarren , gelijk Van Vloten ze noemde , die zeer oppervlakkig met
zijne werken bekend waren en zich vastklemden aan zijn naam
om met hem en door hem beroemd te worden ; 't waren die lage
naturen , die intrigeerend en combineerend en kruipend , bij gebrek
aan zwaarte omhoog gevallen zijn en zich verkneuterden bij 't lezen
van de harde woorden , die Multatuli richtte tot mannen , die zij
niet konden naderen ;. kwajongens , die zich voor groot hielden om-
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dat ze aardig vonden dat groote mannen werden. geëxecuteerd ;
ontevreden naturen , die wat geld en wat naam verwierven en aan
de maatschappij verweten , dat ze hen niet met open armen ont-

ving , hoewel hun opvoeding en hun levensrichting te veel kleinheid verried , te klein om eene gelegenheid te laten voorbijgaan
om ' „relatiën te maken" of voordeel te trekken van „gecombineerden invloed."
Dat de Multatuli-narren niet onderdoen in dwaasheid voor de
naam-Christenen, dat ze den naam zoeken en prijzen, maar niet den
mensch zoeken te kennen of in den geest zijner werken door te
dringen , spreekt van zelf,
Alles wat verandering heeft gewild , alles wat onder lag en omwenteling verlangde om boven te komen , heeft vergaderd en geredevoerd en getweedekamerd in den naam van Multatuli.
Liberaal , radicaal , algemeen stemrecht , algemeene weerplicht ,
cooperatie , lijkverbranding , enz. , enz. , enz. , 't heette alles met
Multatuli's denkbeelden overeen te komen.
Niets is minder waar!
Laagheid en conventie haatte hij met volkomen innigheid , autoriteiten erkende hij alleen , wanneer kennis en verdienste hen dat
maakten , maar dat was hem geen reden om te zeggen:
Alles was besteht,
Ist vert , dass es zu Grunde geht.
„Het uit de veranderingen in '48 voortgevloeid allemans-meekakelen werkt , ook in Indië , desorganiseerend."
Aldus in eene noot bij den Havelaar!
Voor hen , die lezen kunnen , en Multatuli klaagt steeds , dat
er zoo weinigen waren , die dat kunnen , blijkt op elke bladzijde,
dat Multatuli in alle opzichten aristokratisch dacht en niet het
nieuwe wilde omdat het oude zou verdwijnen , maar alleen het
nieuwe wilde om het bestaande beter te maken.
Multatuli is niet meer!
De lijkoven te Gotha heeft zijn stoffelijk overschot opgenomen
en in zeer korten tijd is hij , die stof was , tot stof wedergekeerd.
Men zal thans wellicht spoedig nog eens weder Multatuli's werken ter hand nemen en ze kalmer en met meer overleg wikken
en wegen.
Den persoon des schrijvers kan men niet meer aanranden , wellicht, dat men eindelijk de zaken zal overwegen en zich zal afvragen of inderdaad niet zeer veel van wat hij veranderd wenscht
te zien , verandering behoeft ; of de parlementaire debating-clubs
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en de diplomatische goochel-soirées niet moesten plaats maken voor
samenkomsten van eerlijke , karaktervolle mannen, die werken konden en wilden en wellicht zal men onder den drang van het oogenblik in de Ideën en den Max Havelaar , in de Millioenen-Studiën
en de Specialiteiten stof vinden voor rijp beraad , verstandig overleg en aanleiding tot handelend optreden.
Is dat het geval , dan zal met Multatuli geschieden , wat met
Napoleon en Rousseau , met Vondel en Voltaire , met Lessing en
zoovele anderen geschiedde : bij 't leven gesmaad , lang na den
dood begrepen , en daarna tot arbeid aanzettend , vooral ná den
dood ten zegen.
Als dat geschiedt , zal het Nederland welgaan : heeft Multatuli
niet onvoorwaardelijk de Nederlanders bemind , in allen gevalle
had hij Nederland van ganscher harte lief. Dat Nederland zal hij,
nog na zijn dood , ten weldoener wezen.
TACO H. DE BEER.

(EDUARD DOUWES DEKKER.)

Eduard Douwes Dekker werd in Maart 1820 te Amsterdam geboren , van waar hij zeventien jaren later , in Juni '37 , naar Java
vertrok , om aldaar volgens den wensch zijns vader , als civiel ambtenaar te worden . opgeleid. Slechts weinige bizonderheden zijn bekend , omtrent zijne huiselijke omgeving en de opvoeding , die hij
genoot , voor dat de ambtenaarsloopbaan werd aangevangen. Zijn
vader was koopvaardij-kapitein en zoo ook twee zijner broeders
terwijl een derde bestemd was , voor doopsgezind predikant. Zijne
moeder , die hij tot het einde met kinderlijke vereering aanhing,
en zijne eenige zuster verloor hij tijdens zijn verblijf in Indië.
Van de Amsterdamsche school , door hem bezocht , weten wij
slechts dat de naam van zijn onderwijzer M e s k e n d o r f f was en,
ofschoon geen enkel officieel gegeven voorhanden is , mogen wij
aannemen , dat deze buitengewone bekwaamheden bezat. Dekker's
getuigenis is hier zeker afdoend genoeg , steeds sprak hij met groote
achting en genegenheid van zijn leermeester en kende hem ongewone
verdiensten toe. Waarom de schitterende aanleg , dien Dekker bezat,
niet reeds te Amsterdam langs den gewonen weg verder is ontwikkeld , is raadselachtig. Er blijkt sleehts , dat zijn vader hem
eerst voor den handel bestemde en » een koopmanskantoor zijn prak-
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tische Hoogere Burgerschool is geweest". De hechte vriendschap
tusschen hem en den talentvollen A b r a h a m d e s A m o r i e
v a n. d e r Ho e v e n J r. , toen student bij bet Seminarie der Remonstranten , die reeds op zeven en twintigjarigen leeftijd overleed,
heeft ongetwijfeld invloed op zijne vorming gehad.
Intusschen scheen de handel te Amsterdam niet de gewenschte
vooruitzichten te openen ; de vader besloot ten minste zijn zoon
Eduard naar Indië mede te nemen , teneinde hem daar de kundigheden te doen verkrijgen , die voor den Indischen landsdienst noodig
zijn. Want in 1838 bestond de Delftsche Akademie nog niet en
was de eenige weg , om zich voor Indisch Ambtenaar te bekwamen,
zich in Indië zelf op de studie der inlandsche talen toe te leggen.
Daarvoor was eene aanstelling bij het binnenlandsch bestuur noodig,
liefst ver van de hoofdplaats. Dekker begon echter te Batavia, als
commies bij het departement van financien , waaraan gewoon Europeesch kantoorwerk verbonden was. Eerst later werd hij bij het
binnenlandsch bestuur geplaatst.
Het algemeen oordeel over den jeugdigen ambtenaar luidde, dat
hij bekwaamheden bezat , die hem boven allen deden uitblinken.
De hartelijke welwillendheid , waarmede hij zijn kennissen van dienst
was , wanneer zij zijn hulp bij een of andere gelegenheid noodig
hadden , maakte hem bovendien zeer gezien , als vriend. Toen
reeds had hij veel geschreven of in schets gebracht , hetgeen hij
echter zorgvuldig verborgen hield. Tusschen de jaren 1843 --45
schreef hij een verhaal , dat ten titel droeg : Jongelingsdroomen,
losse bladen uit het dagboek van een oud man , waarin geschetst
wordt , hoe de mensch , met geestdrift in het hart , met heerlijke
idealen voor oogen , het leven aanvangt , zich tot het verrichten
van iets grootsch voorbestemd gelooft en hoe weinig de uitkomsten
daaraan beantwoorden , hoe die droomen der jeugd in den dagelijkschen sleur van het leven , langzamerhand verflauwen en in de
platste proza-wenschen verkeeren.
Multatuli zegt in eene noot : „Dit is geschreven in een oogenblik
van bittere moedeloosheid ; en al beweert de verzamelaar der Losse
Bladen [hijzelf] dat het g e e n paskwil is op den ouden man, ik
D e k k e r , die den ouden man toch ook gekend heb, ik geloof
dat het wèl een paskwil is." Toen hij deze aanteekening maakte,
was hij zijn een-en-dertigste jaar reeds ingetreden en achtte hij
dan ook den tijd gekomen , om zijn vleugels uit te slaan.
Omstreeks dezen tijd werd hij voor de eerste maal buiten Java
aangesteld en wel in Juli 1842 , door den gouverneur-generaal
Merkus , als controleur 2de klasse , ter Westkust van Sumatra en
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daarna door den generaal Michiels , toen civiel gouverneur van dat
gewest , te Natal geplaatst. Herhaaldelijk werd hij overgeplaatst,
zoo , in het begin van 1845 , weder naar Batavia en in 1846 naar

Poerworedjo , in Bagelen. De zeer gunstige gezindheid van den
resident van Bagelen , dank zij de uitgebreide kennis en de aangename omgangsvormen , die Dekker bezat , bezorgde hem in 1851,
nadat hij twee jaren secretaris van Menado was geweest , de aanstelling tot assistent-resident te Amboina , tevens magistraat en
kommandant der schutterij. Multatuli bleef tot in het begin van
1852 deze betrekking bekleeden , en keerde toen met tweejarig
verlof , voor de eerste maal naar Nederland terug.
In 1855 bevond hij zich weder op Java en een jaar later werd
hem de functie van assistent-resident in Bantam , afdeeling Lebak,
opgedragen. Zes weken na deze benoeming vraagt hij , om de
redenen , die hij in zijn Max Havelaar zal aangeven , zijn ontslag
uit 's lands dienst , keert thans voor goed naar Europa terug en
wordt in Nederland de geniale. strijder voor de rechten van den
Javaan. Al was het tijdvak, dat hij in Indië doorbracht, be-

trekkelijk kort , in de zeer afwisselende betrekkingen , die hij vervulde , had hij ruimschoots gelegenheid , de ondervinding en de
kundigheden toe te passen verzameld op Java en elders.
Busken Huet zegt in zijn uitmuntende levensschets van Multatuli,
omtrent diens verblijf in de tropen o. a. het volgende:
„In sterke mate , dit spreekt , moest het leven in zulk eerre
aziatische omgeving , het waarnemen van zulke toestanden , het
bekleeden van zulke - ambten , de zelfbewustheid gaan bepalen van
een jong Hollander met genialen aanleg , vol denkbeelden , ongemeen weetgierig , maar dien de omstandigheden tot een onvrijwillig
autodidakt gevormd hadden , en dien men van zijn geboortegrond
had losgemaakt op een leeftijd , waarop voor zijne jonge evenknieën in het moederland het hooger en het hoogste onderwijs
nog aanvangen moest."
Herhaaldelijk hield Dekker in het buitenland verblijf. Zoo heeft
hij eenigen tijd te Brussel als dagbladschrjver doorgebracht, waar
hij o. a. aan de Indépendance Bel je medewerkte. In den zomer
van 1866 vertoefde hij , bij het uitbreken van den PruissischOostenrijkschen oorlog te Keulen en te Koblentz , van waar hij in
de Haarlemsche Courant , toenmaals onder redactie van Busken
Huet , de indrukken , die hij ontving en hetgeen hij daar in de
gelegenheid was , met eigen oogen te aanschouwen , meedeelde. De
objectiviteit , die het Haarlemsche blad voor zijn buitenlandsch
nieuws gewoon was streng in het oog te houden , en die het dus
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ook van zijn partikulicren verslaggever eischte, kon hij onmogelijk
steeds in acht nemen , zooals voor iemand van zijn karakter zeer
natuurlijk was. Wel deed hij getrouw verslag van al de beschouwingen eis mededeelingen omtrent den oorlog , die de Xolnische-,
de Vossische-, de I reuz- en de Frank furter-Postzeitung bevatte,
maar soms werd het hem te machtig en dan bracht hij den

Mainzer-Beobachter zijner vinding te pas , die , zooals Huet in zijn
Levensschets zegt, voor den ziedenden stoomketel zijner subjektiviteit eene geschikte veiligheidsklep bood.
Zijne laatste levensjaren bracht hij te Nieder-Ingelheim door,
waar hij in betrekkelijke afzondering leefde. Jaren lang leed hij
aan een kwaal , die in den laatsten tijd veel verergerde en hem in
zes-en-en-zestig jarigen leeftijd het moede hoofd deed neerleggen.
De vreeseljke aanvallen van benauwdheid en de hoestbuien,
waaraan hij leed , herhaalden zich in de laatste dagen voor zijn
dood met groote hevigheid , en toch had men niet verwacht , dat
het einde zoo spoedig zou komen.
Het lijk is naar Gotha vervoerd en daar , volgens de ,,wilsbeschikking" van den gestorvene , verbrand.
Terwijl het courantengeschreeuw luider dan ooit weerklonk, waan-

en wanpoëten onzinnige liedjes aanhieven en het hersenloos deel
des volks, dat steeds gretig het oor leent aan hen , die het hardst
schetteren , met zijn valsche juichtonen ons trommelvlies onaangenaam aandeed , sloeg de laatste ure van een der weinige waarlijk
groote dichters en staatburgers , die de 19e eeuw voor Nederland
heeft opgeleverd. Door den een verguisd , door den ander vergood,
en door slechts weinigen begrepen , deelde hij het lot van eiken
wegbereider voor hem. Jezus werd gekruisigd , en elk , die „in
geest en in waarheid" diens taak heeft willen voortzetten , was
den marteldood beschoren. Multatuli vierendeelde men op negentiende-eeuwsche manier. Zoo ging het met eiken grooten geest,
met eiken strijder voor waarheid en recht , die den moed had , de
leugens van zijn tijd aan te' tasten of tegen de ongerechtigheden
der machthebbende op te komen.
De zaaier , die zich Multatuli noemde , moet veel geleden hebben,
nergens het zaad door hem uitgestrooid , te zien ontkiemen. Maar
eenmaal zal het zeker vrucht dragen en er een tijd komen , dat
men met minachtend medelijden _over de verdwaasdheid van het
vroegere geslacht zal spreken , waar het Multatuli betreft. Een
standbeeld zal dan voor hem worden opgericht , wellicht met het
opschrift : „ hij was een der beste der burgers", om intusschen den
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reformator, die dan zijn stem zal verheffen , als er in de toekomst
nog hervormers van die kracht in ons land zullen opstaan, met een
„steenigt hem" te begroeten.
En dat is volkomen begrijpelijk. De gedenkwaardige woorden
van Mr. V' o s m a e r aan Multatuli luiden:
„De zongod Samson vond het ezelskaakbeen,
Waarmede hij 't Filistijnenheir versloeg. -Er zijn maar weinig Samsons ; des te grooter
't Getal van ezels en van Filistijnen,
Oneindig vruchtbaar beiden ; maar men vindt
Geen ezels dood meer langs den weg , wier kaak
Een nieuwen Samson 't wapen geeft ; zij leven
En staan hem in den weg ; — men klaag dus niet
Als deze om 't Filistijnendom te vellen,
Eerst , om hun kaak , soms ezels dood moet slaan."
HENRI A. LESTURGEON.

De voornaamste werken van Multatuli zijn:
1860 , Max Havelaar of de Koffieveilingen der Nederlandsche Handelmaatschappij , (waarvan in 1881 bij de Uitgevers-maatschappij „Elsevier" een
vijfde druk is verschenen). —1861, Minnebrieven, (zevende druk). — 1862
Over vrijen arbeid in Nederlandsch-Indië en de tegenwoordige Koloniale agitatie,
(vierde druk); Ideeën, 1e bundel, (zesde druk). — 1864, De bruid daarboven, Tooneelspel in vijf bedrijven , (vijfde druk) ; Ideeën, 2e bundel (zesde
druk). — 1870, Ideeën , Nieuwe bundel, (3e deel). -- 1871, Duizend en
Benige hoofdstukken over specialiteiten. --- 1872, Ideeën, 4e bundel, (tweede
en derde druk) ; Millioenen studiën. — 1873 , Ideeën , 5e bundel , (tweede
druk); idem 6e bundel, (tweede druk). - 1874 , Ideeën, 7e bundel (tweede
druk). -- 1875, Vorstenschool, Drama, (overgedrukt uit Ideeën, bundel IV)
tweede druk.

slopen zijn.

In het onlangs verschenen zesde deel van Jonckbloet's geschiedenis

`der Vaderlandsche letterkunde wordt over den grooten dichter Bilderdijk eene belangrijke bijdrage geleverd.
Daarop maakte ik eenige aanteekeningen , welke ik hieronder laat
volgen , in de hoop , dat zij de goedkeuring van de beoefenaars
onzer letterkunde mogen wegdragen.
Jonckbloet ; t. a. p. bl. 4. Het verwondert mij , dat J. geen
nota heeft genomen , van hetgeen over B's afkomst werd meegedeeld in den Spectator (jaarg. 1881 bl. 288 en jaarg. 1884, bl. 346
en bl. 411). De kennisneming van het aldaar verhandelde zou J.
behoed hebben voor eenige onjuistheden , welke in z jjn werk ge slopen zijn.
id. t. a. p. bl. 6. „Dr. Wap legt hem nog deze woorden in den
mond , die ik echtèr niet weet t'huis te brengen :" J. — De bedoelde
woorden heeft Dr. Wap met eene geringe wijziging aan B's levensbeschrijving ontleend , geplaatst in de Mengelingen en Fragmenten,
nagelaten door . lr. W. Bilderdijk, Amsterdam 1834.
Aldaar heet het op bl. 3:
„Deze had niet dan ééne dochter , die aan den vermaarden predikant Jacobus Laurentius huwde , uit wien mijne moederlijke familie
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is , en wiens grafstede in de Nieuwe of Oude Kerk te Amsterdam,
door een laurierboom op den zerk kennelijk , ons eigen gebleven is,
en waarin ik mij altijd voorstelde bijgezet te zullen worden."
id. t. a. p. bl. 13. „De Beschouwing der vijf tafereelen van
Josephs leven , in 1770 uitgegeven , maar een paar jaar vroeger
geschreven ..." J.
Dit is onjuist. Het gedicht , door B. op 14-jarigen leeftijd vervaardigd , werd niet in 1770 , maar in 1771 uitgegeven.
Zoo leest men, in den catalogus van B's nagelaten werken (op
bl. 70) :
„912. Beschouwing der vijf tafereelen van Josephs leven , uitgegeven in 1771. Leiden 1830. 9 exempl."
Ook Klinkert geeft dit jaartal op in zijne Lijst der Werken van
B. en zijne vrouwe ; bl. 5 , kol. 2:
„Beschouwing der vijf Tafereelen van Josephs Leven , afgebeeld
door den schilder J. v. D.... 1 ) en uitgegeven in 1771 in de:

Algem. Vaderl. Letteroefen. 1 772 , 2de stuk , bl. 32. Herdr. te
Leyden. L. Herdingh en zoon 1839 gr. 80."
id. t. a. p. bl. 15 , noot 1.
Of is er werkelijk reeds een druk
van 1779 , zooals Dr., De Jager zegt?"
Deze vraag kan met een volmondig ja beantwoord worden.
Op bl. 13 van Klinkert's bovengenoemde lijst wordt een druk
van 1779 vermeld en nauwkeurig beschreven.
Mr. J. Pan handelt er breedvoerig over ; hij zegt er van 2 ) :
„De heer Glinderman vermeldde reeds in zijne Lijst eene vroegere
uitgave der Verlustiging in zamengevoegde losse blaadjes , en alleen
voor vrienden gedrukt. In onze aanteekeningen op die List merkten wij aan , dat B. in de Brieven , I , 141 $) van een vroegeren
onvolledigen druk gewaagde, welke ook voorkwam op den Catalogus
der boeken van den heer Ameshoff in 1842 te Amsterdam verkocht.
Deze is door den heer Klinkert in zijne Lijst nauwkeurig omschreven , en bevat , volgens zijne opgave , vier stukjes , die in de vol-

J. Van Drecht , een leermeester van B.
Zie op bl. 24 van zijne Nalezing op de aanwijzing der
oude en nieuwe dichters door Mr, W. Bilderdijk en
vrouwe K. W. Bilderdijk overgebragt of nagevolgd
Buiten den handel.
3 ) Aldaar : ,Hoe veel fraaier zijn niet dezelfde vignetten in de Verlustiging bij Hoogeveen gedrukt, dan in den onvolledigen vroegeren druk."
1)

s)

-
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ledige uitgave van 1781 niet voorkomen ; als : lo. A nacreontiscii
zangstukje , later in de Bloemptjens bl. 101 opgenomen. 2o De
Zwaluw. 3o De Wijn , en 4o Op de Zinnebeeldige Teekening van den
invloed der Dichtkunst op het Staatsbestuur. Bovendien wordt in
enkele exemplaren ook nog een stukje met het opschrift Vergenoegen
aangetroffen , in de Lijst bij den heer Klinkert afzonderlijk in v.
vermeld. Hij bericht mij , drie exemplaren dezer vroegere uitgave
te hebben vergeleken , welke onderling verschilden ; een bewijs te
meer , dat deze uit losse blaadjes is zamengesteld , waarvoor ook
het ontbreken der cijfers op de bladzijden pleit"
id. t. a. p. bl. 26 , noot 3. Fingal , naar Ossiaan , verscheen in
twee deelen.
Zie o. a. Klinkert's Lijst , bl. 7 en die van Glinderman , bl. 8.
id. t. a p. bl. 34 , noot 7. De eerste druk van de Verhandeling
over de geslachten der naamwoorden is van 1805. Zie Klinkert's
Lijst bi. 13 , kol 2 en die van Glinderman bl. 8 ; ook Cat. van
B's nagelaten werken , onder nommer 952.
id. t. a. p. bl. 35 , noot 3. Uitzicht op min dood verscheen
voor het eerst in 1829. Zie Klinkert's Lijst , bl. 13 kol. 1 en die
van Glinderman , bl. 24 ; ook Cat. van B's nagelaten werken,
onder nommer '1074.

Zut fen, 30 Dec. '86.

JOH. G1MBERG.
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INLEIDING-.
Wanneer de letterkunde den godsdienst , de zeden , de geschiedenis
eens volks trouw afspiegelt , zijne idealen en fantasieën belichaamt,
is zij nationaal.
Is de kunstenaar één met zijn volk; doet hij niets, dan uitdrukking en vorm geven aan het geheele leven zijner natie , dan moet
zijne kunst ook noodwendig nationaal worden.
Heeft dus eene natie een geheel eigen stoffelijk en geestelijk leven,
hare eigen idealen ; ook hare eigen middelen van uitdrukking', dan
zal het onderscheid tusschen hare kunst en die van andere des te
scherper zijn.
Toch zal er ook dan nog eenheid zijn door de eenheid der menschelijke natuur en harer wetten van ontwikkeling. Evenmin als
de andere Europeesche volken heeft het Nederlandsche zich afzonderlijk ontwikkeld. Ten opzichte van godsdienst, zeden, wetenschap
en idealen is het één met verscheidene andere volken.
Die éénheid vindt men terug in de letterkunde; in dien zin is
de kunst internationaal.
Zoo kan het dus gebeuren bij volken, zoo nauw verwant als de
Duitschers en Nederlanders , dat er schrijvers optreden die a. h. w.
voor beide volken schrijven ; men behoeft ze slechts over te planten
d. i. te vertalen en het blijkt, dat de grond even geschikt voor hen is.
Nergens misschien openbaart zich dat verschijnsel zoo duidelijk,
als bij de Duitsche ten opzichte van de Nederlandsche letterkunde
en wel voornamelijk in twee tijdperken : de Middeleeuwen en de
achttiende eeuw; met de volkspoëzie en met de godsdienstig-zedelijke werken der 18de-eeuwsche schrijvers.
De Nederlandsche schrijvers speelden vaak de rol van bemiddeDe ,bibliotheek Y.
5
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laars tusschen den Duitschen schrijver en het Hollandsch publiek.
Bewonderaars van den een of anderen Duitschen schrijver, trachtten ze diens werk door vertalingen ook hier te doen genieten.
Anderen poogden Hollandsche werken te scheppen in den geest
van een Hoogduitsch kunstenaar.
Ook waren er enkelen , die zonder bepaald te vertalen of na te
volgen, zooveel bestanddeelen van den geest der Duitsche klassieke
schrijvers in zich hadden opgenomen , dat die vaak uit hunne wer-.
ken spreekt.
Letterlijke vertalingen behooren alleen door het Hollandsch, waarin
ze geschreven zijn, tot onze letterkunde.
Wat de lezer , die Duitsch verstaat , haast onbewust , al lezende,
verricht , is hier door den vertaler gedaan.
Worden ze in Nederland veel gelezen , dan zijn ze een richtsnoer
ter bepaling van den geest en den smaak des tijds.
Die vertalingen mogen dus den invloed van den Duitschen schrijver op zijn' vertaler bewijzen ; de graagte , waarmee ze gelezen
worden, des schrijvers invloed op het Nederlandsch publiek — zij
zelve kunnen nog niet ten bewijze strekken van invloed der Duitsche letterkunde op de Nederlandsche. Kan men spreken van invloed van het oorspronkelijke op de vertaling?
Wat de eigenaardige veranderingen betreft , die de Nederlandsche
vertalers zich dikwerf ten opzichte van het Duitsche oorspronkelijke
werk veroorloofden , vooral in de M. e. , deze komen voort uit den
Nederlandschen geest en toonen dus diens werking op de vertalers.
Toch zijn al die vertalingen van hoog belang ter bepaling van
den invloed der Duitsche letteren op de onze.
Zij maken het publiek met de werken der Duitsche schrijvers bekend en zoo wordt het ontvankelijker voor oorspronkelijke geschriften in hunnen geest ; ook aan de verrijking der dichterlijke taal en
vooral aan den versbouw hebben ze dikwijls meêgewerkt
Dit ter kenschetsing van het verband , waarin de vertalingen tot
het onderwerp dezer studie beschouwd worden. — Onder invloed
staan van een ander kan niet gebeuren , zonder dat deze krachtiger is.
Het Duitsche volkslied in de M. e. was rijker dan het onze; en
eerst als Duitschland letterkundigen voortbrengt , die de onze in
denzelfden tijd overtreffen , zooals tegen het einde der achttiende eeuw,
oefent zijne letterkunde eene langdurige werking op de Nederlandsche.
De overige invloeden staan meer op zich zelve ; ze zijn meer het
gevolg van onderlinge • gelijkheid in zedelijke en godsdienstige begrippen en zouden nog vaker over en weer plaats hebben , als onze
taal geen beperkter gebied had.
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In den bloeitijd onzer letterkunde, de 1 7de eeuw , is de werking
der Nederlandsche op de Duitsche letterkunde bepaald grooter.
Van vele Duitsche schrijvers mag gezegd worden, dat ze ten
slotte op de veredeling onzer letteren hebben gewerkt, zonder dat
ooit de Nederlandsche volksgeest geheel werd uitgedoofd.

MIDDELEEUWEN.
Er bestaat veel overeenkomst tusschen de middelnederlandsche en
de middelhoogduitsche letterkunde. Zij komt voort uit de oor
spronkelijke stamgemeenschap der beide volken en uit de omstandigheid , dat de Fransche schrijvers in beide landen zooveel invloed
hadden; daarbij putten de Duitsche en de Nederlandsche dichters
vaak uit dezelfde Latijnsche bronnen.
De oorspronkelijke eenheid hunner mythologie en hunne vermenging ten tijde der volksverhuizing hebben in onze letterkunde, voor
zoover ze bekend is , slechts enkele flauwe sporen achtergelaten in
het volkslied en in de epische en dramatische poëzie; nevelachtige
beelden uit den heldentijd.
Het handelsverkeer , als van de Hansa , zal wel op de verbreiding
der volkspoëzie gewerkt hebben.
Verder moet men niet vergeten , dat in de Middeleeuwen onze
voorvaderen dichter bij de Duitschers stonden dan wij ; dat het taalkundig verschil tusschen middelnederlandsch en middelneérduitseh
gering was en men de grenslanden , vooral Gelderland , gedurende
de M.e. niet van Duitschiand kan scheiden.
Die nauwe taalverwantschap maakte het vertalen wel licht, maar
overbodig ; vooral in de oostelijke gewesten van ons land. Wel
zullen soms Limburgsche en Kleefsche edelen , evenals hunne taal , bemiddelaars zijn geweest tusschen de mhd. dichters en die van Brabant,
Vlaanderen en Holland.
Toen W. de Clercq schreef : „er is soms overeenkomst , die aan
navolging doet denken , terwijl die aan den algemeenen geest der
eeuw moet worden toegeschreven" 1 ) , had hij die woorden gerust
op onze mnl. letteren kunnen toepassen.
De meeste onzer uit het Fransch vertaalde epische gedichten vinden we in het mhd. terug, al verschilt de wijze van bewerking
soms veel.
') W. de Clercq in zijne bekende Verhandeling over den iinvieèd der
vreemde letterkunde op de onze (1824).

68

DE BIBLIOTHEEK#

Maerlant vindt men in Hugo van Trimberg en Rudolf van Ems
terug , of liever in beiden Petrus Comestor en andere mlat. veelweters.
In de tweede helft der 14de eeuw vertoonen 1 ) de Lassbergische
liedersaal evenals het handschrift der Hátzlerin veel overeenkomst
met de dichtsoort van de ,,sprekers" Willem van Delft, Augustynken
van Dordt en Willem van Hillegaersberch.
Gottfried van Strassburg in zijn „Tristan en Isolde" (das glühende
Eisen) verhaalt hetzelfde als Potter in Der Minnen Loep" (de geschiedenis van Paulina en Romanelle) .
Dit zijn maar enkele grepen uit eene groote menigte overeenkomstige verschijnselen in de gedichten van twee volken , die eerst in de
16de eeuw na de hervorming geheel afzonderlijke wegen zouden
uitgaan.

I. EPISCHE POËZIE.

Niets kan beter dienen om het gewestelijke onzer vroegste mnl.
dichtkunst en de nauwe verwantschap tusschen deze en de mhd. in
't oog te doen springen dan eene korte beschouwing van Hendrik
van Veldeke.
Deze, een leek van edelen bloede , doch waarschijnlijk geen ridder , schreef in den Maastrichtschen tongval omstreeks 1170 de St.
&rvaeslegende , tusschen 1175-1185 de Eneit.
Door het laatste werk , waarbij hij voor 't eerst zuivere rijmen
gebruikte in plaats van de vrije assoneerende rijmen , waarvan zich
de geestelijke mhd. dichtkunst der 11 de eeuw bediende , werd hij
de bemiddelaar tusschen de noordfransche epische en de middelhoogduitsche dichters.
Hartmann von Aue staat op zijne schouders, Wolfram von Eschenbach noemt hem zijn' meester.
Van invloed der hd, letterkunde op de onze is hierbij geen
sprake ; ook schijnt geen zijner werken op de dichtkunst in Brabant
en Vlaanderen te hebben gewerkt.
Merkwaardig alleen is het , dat Limburg , voor 't overige van zoo
weinig beteekenis voor onze letterkunde , dezen voorlooper der mnl.
en mhd. wereldlijke poëzie heeft voortgebracht. Al is Veldeke's
tekst verloren en de overgebleven redactie van de „Eneit" eene
middelhoogduitsche bewerking , men kan gerust aannemen , dat het
a) Volgens Dr. E. Martin. Zie Noord en Zuid, 111 bl. 339.

DE BIBLIOTHEEK.

69

taalverschil tusschen zijn dialect en het mnl. te gering was , om
algemeene verbreiding te beletten.
Trouwens , de ridders van den Nederrijn en uit de Belgische
streken golden voor de beschaafdste in Duitschland ; in Oostenrijk mengde men Vlaamsche uitdrukkingen in het gesprek, om
zich een waas van voornaamheid te geven en Vlaemen , Sahse ,
Brabant waren in de 13de eeuw in Duitschland namen, die het
ideaal van beschaafde taal en fijne vormen uitdrukten.
St. Brandaen. De middelhoogduitsche geestelijke poëzie is ouder
en rijker dan de onze. In den Sint Brandaen , eene monniksOdyssee met heidensche en kristeljke gronddenkbeelden , omstreeks
1200 geschreven, bezitten we eene vertaling van een middeihoogduitsch
origineel. E. Verwijs heeft aangetoond , dat ons gedicht geene navolging is , van het bekende gelijknamige mhd. , maar dat aan
beide eene oudere mhd. bewerking ten grondslag moet hebben gelegen.
De Sint Brandaen wordt tot de oudste Nederlandsche dichtwerken gerekend ; het behoort tot die kloosterlegenden , welke,
reeds in de 10de eeuw en vroeger in 't Latijn verhaald , in het
middelfransch en daarna in de mhd. en de mnl. talen werden naverteld , De vertaler is onbekend en zijn werk wordt niet geroemd.
De avontuurlijke zwerftochten van den Ierschen monnik gaven
voedsel aan den trek naar het wonderbare en moesten tevens het
geloof des volks aan de ontwijfelbaarheid der kerkelijke wonderverhalen bevestigen.
Heldensage. Jammer genoeg zijn ons van de Mni. vertaling van
het Duitsche Nibelungen-lied slechts twee brokken overgebleven.
Naar welke redactie van het epos ze bewerkt zijn , is onzeker.
Ze vormen een gedeelte der 16de en een der 17de Aventiure, te
zamen 144 verzen.
Het eerste fragment verhaalt den strijd van Zegevrijt (Siegfried)
met den beer en hoe deze , nadat Zegevrijt hem „ontbant" onder
het volk van Gunther verwarring aanrichtte en de spij sschotels in
de keuken omgooide , tot eindelijk zijn sterke temmer hem doodde.
Het tweede beschrijft Crimeldes (Chrimhilde's) smart bij het lijk
van Zegevrijt , hare bittere verwijten aan Gunther en Hagen , de
pogingen van Geernoet en Ghiseleer om haar te troosten en de
begrafenis.
De vertaling is „vrij slecht , onbeholpen en stijf." ' )
Evenals in die van het Hildebrandslied (waarover later) is er
1) Dr. G. Kalff in zijne uitg. der mnl. Epische Fragmenten , Gron, 1885,
bl. 1.
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een godsdi enstiger toon in aangeslagen dan in het oorspronkelijke.
De Nederlandsche bewerking dagtekent waarschijnlijk van het
begin der 13de eeuw.
De Duitsche heldensage was hier te lande bekend in de 12de ,
13de en 14de eeuw.
Maerlant spreekt van Diederik van Bern ; de regel , voorkomende
in Jan Boendale's Brabantsche Yeesten „hi soude wel enen bere binden" herinnert aan Siegfried ; van Veldeke zegt in den Sint-Servaes:
„Soe mochte dich wale myne gheysel slaen
Sprach Attila die Bodelinghes son."
De oude zeldzame namen der Duitsche heldensage uit de Goedroen
treft men merkwaardigerwijze aan in de Kinderen van Limborch"
( 1320) van Hein van Aken : Het (swerd) smeede Wilant , Ende
is Mimminc ghenant , Het voerde Wedege die coene." In dienzelfden roman ontmoet Echiles drie echt Duitsche „meerwijven" en
Venus heeft er geheel het karakter van de Germaansche Holda.
Toch kwam, volgens Müllenhoff e. a. de bekendheid met de Duitsche
heldensage in de Nederlanden niet voort uit imheemsche bronnen.
Veeleer waren het nederrijnsche en nederduitsche liederen , die zich
nog in de 13de eeuw en later met andere volksliederen en lid.
gedichten daarheen verbreidden , evenals naar het Noorden."
Uit den naam Wedege voor Wittich, die in den Limborch voorkomt , leidt v. d. Bergh af, dat er eene Nederlandsche bewerking
der sage bestaan heeft , waarin Wittich de held is.
Behalve deze op zich zelf staande regels , zijn er twee mnl. gedichten, die de vrucht zijn van vertrouwdheid met de Duitsche heldenverhalen ni. Van den bere Wisselau en Vier heeren u•enschen.
Een fragment van het eerstgenoemde gedicht werd te Gent in
zeer gehavenden toestand gevonden en is eerst door Serrure , later
door G. Kalff uitgegeven en , voorzooverre het kon , geëmendeerd.
Prof. Jonckbloet geeft er het volgende overzicht van ) :
„Koning Karel is met zijn gevolg in het land van den reuzenkoning Espriaen gedrongen, dien hij noodzaakt hem op zijne burcht
te ontvangen. De overwinning is hem hoofdzakelijk bezorgd door
Wislau, den beer, een monster , dat aan zekeren Geernout , die
het ten onder gebracht had , gehoorzaamt ; om den reuzen schrik
in te boezemen , gelast deze den beer , met wiep hij in eene onbekende taal in de gargoensche tale" spreekt , om zoodra zij in het
kasteel zijn , Espriaans kok in den ziedenden soepketel te werpen

J=
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Gesch. der Ned. Lett. 3e druk, 1, 162.

DE BIBLIOTHEEI s

71

dan den ketel in de eetzaal te brengen en ten aanzien van allen
de verbrande overblijfselen van den kok op te peuzelen. Dat dit
de reuzen met schrik vervult , zal men begrijpen. Om hun ook
ontzag in te prenten voor zijne makkers , die zij als dwergen beschouwen en minachten, begon Geernout een worstelstrijd met den
beer , dien hij echter vooraf gelast had zich te laten overwinnen,
zooals ook geschiedde".
De reus Espriaan of Aspriaan komt ook voor in het mhd, gedicht
van „Kónig Rother", dat waarschijnlijk ± 1135 door een Beiersch
dichter gemaakt is , wien met zijn „Kónig Rother" de beroemde
Normandische graaf Roger de Sicile van oogen zweefde. Tusschen
het verhaal van diens tochten is eene oud-Germaansche heldensage
van Espriaan en Widolf mit der Stange geschoven. Ook in de
IJslandsche Vilthenna- sage komt Espriaan voor onder het gevolg van
koning Rother. Daarin laat zich Wildifer in eene berenhuid naaien
en wordt door zijn' makker Isung , den harpspeler , Vizleo (Wisselau) genoemd.
Bovendien komt de wijze , waarop Geernout met den beer omgaat,
veel overeen met Siegfrieds binden en ontbinden van den beer in
de „Nibelungen" en Wisselau richt op Espriaans burcht dezelfde
verwarring aan in de keuken als Siegfrieds beer aan het hof van
koning Gunther.
Van invloed der IJslandsche sage op ons gedicht kan geen sprake
zijn , daar die sage niet van vroeger dagteekening is; beide bevatten overblijfselen van oude Duitsche heldensagen. Zoowel de
reuzen als de beren komen daarin herhaaldelijk voor en een strijd
met deze wilde dieren was in dien tijd een gewoon jachtavontuur.
In de „Jeruzalemsche Kronijk" van Albertus Aquensis wordt
verhaald , hoe Gotfried van Bouillon een luid brullenden beer pakte
en doodde.
Aangezien de dichter van den „Wisselau" de „Nevelingen" schijnt
gekend te hebben en daar Jacob van Maerlant later „van bere
Wiselauwe die snodelhede" vermeldt in zijn „Spieghel Historiael",
moet men het tijdstip der vervaardiging tusschen 1220 en 1280
stellen.
Ook koning Karel komt in het Nederlandsche gedicht voor, doch
ook in „König Rother" en wel als diens kleinzoon.
De „Wisselau" schijnt in 't Zuiden van ons land geschreven door
een volksdichter.
„ Vier heeren -wenschen" ') is denkelijk in de 14de eeuw gedicht.
') Zie Jhr. Blommaert, Oudvlaemsche Gedichten II (Gent 1841) bl.
114-416.

72

DE BIBLIOTHEEK.

Het is hoogstwaarschijnlijk , evenals Van den Bere Wisselau niet
vertaald :
„Het saten heren viere
In eenre salen . wijt
Bi enen seonen viere
Ende corten haren tyt."
Die vier heeren zijn : Haghen , Geernoet , de milde Rudegeer ne
Gontier , allen hoofdpersonen uit het Nibelungen-epos. Ieder van
hen spreekt een wensch uit ; de dichters vraagt des lezers oordele
over den besten wensch. Zijne sympathie is blijkbaar voor Hagen.
„Nu willic aen wenschen
Sprac Hagen , die degen fijn,
Ie woude Scimmine Nimminc
Beide waren mijn.
Scimmine het paard en Nimminc het zwaard van Wittich komen
evenmin als hijzelf in de „Nibelungen" voor , wel in de Volksliederen van Wittich en in Dietrichs Flucht.
Wittich wordt ook in den „Rosengarten" eenmaal onder de gezellen van Diderik van Bern genoemd.
Mone , in zijne Quellen und Forschungen (bl. 148) betoogt op die
gronden bekendheid van andere Germaansche sagen in ons land,
zooals de bovengenoemde.
De Vlaamsche hekeldichter Boudewijn van der Lore heeft ± 1380
ook een wenschgedicht gedicht geschreven , maar in vermakelijken
trant , getiteld „Achte personen wenschen".
In dit gedicht heeft hij het vooral op de geestelijken voorzien
en steekt den draak met hunne gehuichelde vroomheid en hun
zin voor vleeschelijke genietingen.
Achte personen saten
Op enen lichten dach
Ende si dronken wel ende aten
In een vri gelach.
Een ridder wel gheheer.
Een maghet van hooger connen
Een clere van wiser leer
Bene frissche nonne , een moene met eenre baghine , een pape en
een gehuwet wij f.
Ook zij spreken allen een wensch uit. De clerc wenscht niets
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liever dan zijne studie te laten varen en met het nonneken zijn
goed te verteren ; de non wil daarvoor gaarne het heele convent en
de abdis er bij in den steek laten.
Als de monnik spijs , wijn en vrouwen het hoogst prijst om er
altoos syn „delyt mee te driven" begint het bagijntje te lachen en
wenscht „grau abyt ende doeke wit om tsondaghes enen maeltyt
ghelyc hi es dit ende met allen cloesteneren wel te sine ghemint;
myn sonden hem verslaren ende doen al haar bevel: Dus woudie
mine jare altoes leven wel".
Eindelijk wenscht de „prochipape" om hooge posten , een vette
keuken en volle schuren en „het ghehuwet wyf", volkomen in overeenstemming met de gehuwde vrouwen in de mnl. boerden en sotternieën , wenscht Albecut" haren man onder die monde" en met
goeden papen vet te hebben compaengie". Zoo loopt de stroom van
herinneringen der Duitsche heldensage in een Vlaamsch kreupeldicht dood.
Andere wensehdichten zijn : De vijf vrouwen Wenschen en
de Vijf Heren Wenschen. In het handschrift no. 192 der Bibliotheca Hulthemiana komen ze voor, na de gedichten van Boudewijn
van der Lore. Blommaert schrijft ze hem toe , doch bewijst die opvatting niet.
Ze zijn ongeveer even oud als de besproken gedichten ; en vol
Grieksche namen Ecuba , Elina , Pollexena , Adromica , IJsaude
in het eerste ; Menelaus , Hector, Pars, Troylus en Pallidamas
in het tweede. De toon is volstrekt niet hekelend. De personen
staan allen in den dienst der Min en meenen het goed. Boudewijn
van der Lore heeft ze zeker niet gedicht.

II. EPISCHE VOLKSPOËZIE.

In verscheidene middelnederlandsche liederen herinneren de stof
en de toon aan de oude heldensagen.
Ze zijn meest alle uit het Duitsch vertaald of naar Duitsche voorbeelden bewerkt.
Het nederduitsch was meestal de bemiddelende taal ; daaruit worden de liederen zoowel in 't Nederlandsch , als een enkele maal
(zooals bij „Het daghet in den Oosten") omgekeerd in 't hoogduitsch vertaald.
Er bestond in de M. e. geen scherpe scheiding tusscheu ons en
de overige Nederduitschers.
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Al weet men uit welken tijd de bewaard gebleven redactie van
zulk een romance of ballade afkomstig is , die kennis is niet voldoende om te bepalen , wanneer het lied werkelijk ontstaan en het
eerst algemeen verbreid en gezongen is.
Hoe verder men teruggaat, des te inniger is de betrekking tusschen Nederlanders en Nederduitschers ; zoo zijn verscheidene oudgermaansche sagen gemeenschappelijk eigendom; mcn vindt ze ook
in Deensche en Zweedsche liederen terug.
Met Duitsche sagen hangen samen:
a. Bet lied van den ouden Hildebrand , uit het nederduitsch vertaald 1 ) , waarschijnlijk is het laatst der 15de eeuw. Het hd. lied
echter bestond reeds in de 13de eeuw en het verhaal zal hier al
lang voor de 15de eeuw bekend zijn geweest." (Kalff.)
Het lied van Hildebrand leefde in Vlaanderen tot de zeventiende
eeuw voort ; in Noord-Nederland werd de stof voor 't tooneel verwerkt ; en Pels rijmde tegen het einde dier zelfde eeuw:
„En daaglijks zingt men , op den ouden bardentrant
„Nog liedekens van de oude en jonge Hillebrand."
b. De Jager uit Grieken , waarschijnlijk uit de 14de eeuw, maar

ook weer met een inhoud , die veel hooger opklimt , samenhangend
met de sage van Wolfdietrich.
c. Mi Adel en Hir d.lewjn , waarin Dr. Kalff sporen van de
Gudrunsage meent ontdekt te hebben. „Dit lied zal tot ons gekomen zijn in den tijd , toen de afzonderlijke liederen nog niet samenverbonden waren tot een geheel ; of misschien nog voortleefden in
den mond des volks , terwijl ze reeds door een middelhoogduitsch
dichter tot een epos waren verwerkt. "z )
d. _J)anielken, dat waarschijnlijk eene samensmelting is van een
afzonderlijk lied , waarin een heer Daniel de held was en het Tannhauser-lied. Ons lied werd in het laatst der 15de eeuw gedicht.
e. Van den Hertog van Brunswij 1c , waarschijnlijk in de 15de
eeuw door een' rederijker bewerkt , bevat herinneringen aan het
verhaal van Hilde , de inleiding tot de Gudrun.
In dit lied zijn twee Duitsche sagen vereenigd nl. die van Hertog Ernst en van Hendrik den Leeuw.
Al deze liederen in epischen trant zijn van Duitsche herkomst.

;) Vgl. Kalff. Lied in de M. E. Leiden 1884 bl. 88.
Vgl. Kalff. Lied in de M. E. bl. 96.
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Nog talrijker zijn de romancen die, meest door mondelinge overdracht , uit het Duitsch zijn nagevolgd.
Liefde en avonturen zijn de stof dezer vaak aandoenlijke ` en wonderljke verhalende liederen. Juist ' die groote aandoenljkheid en
die trek tot het geheimzinnige en belangwekkende zijn nadere bewijzen voor hunnen Duitschen oorsprong en vormen aan den anderen kant hunne bekoring voor het volk , dat zeer ontvankelijk is
voor dergelijke stemmingen.
Tegelijk vormen zij , door de wijze van behandeling, een overgang tot de zuivere lyriek.
De volgende romancen behooren hiertoe:
Ic stont op hoghen bergen , in de 15de eeuw tot een echt Nederlandsch lied verwerkt , dat nog niet is uitgestorven ;
Van het wereldsche wijf, ontstaan uit twee Duitsche liederen,
tamelijk onbeholpen , waarschijnlijk door de mondelinge overdracht;
Twee liederen van Brunenborch, het eene waarschijnlijk uit de
15de ; het tweede uit de 16de eeuw ; oorspronkelijk Fransch zijn
ze door het Duitsch heen tot ons gekomen.
Van vrouw van Lu tsenborch , in Thuringen en Zwitserland als
het lied van „Hans Steutlinger", aan den Rijn als dat van „Frau
von Löwenburg" bekend ; eene andere redactie , die „Frau zur Weissenburg" heeft aan het Nederlandsche tot voorbeeld gediend. Weissenburg werd Lutsenborch , Ludwig , Frederik ; Thuringerland , het
Guliksche. Het is in de 15de eeuw vertaald.
Lied No. 34 van Hor. Belg. II „ Die Edel f rau und der Schreiber"
en No. 35 „Die Burggrá fin und der Zimmermann" zijn beide bewerkingen van een zelfde Duitsch lied , in de 15de of 16de eeuw
ontstaan.
Thans volgen eenige liederen , waarin de klassieke sage geheel
tot een middeneeuwsch verhaal is verwerkt.
Aan de Pyramus- en Thisbe-sage herinnert het lied (Antwerpsch
Liedeboek No. 158) van eene hertoghinne , die den wachter overhaalt de poort te ontsluiten voor haren geliefden ,,ridder".
Zoo komt Virgilius in zijne middeneeuwsche gedaante van toovenaar in verschillende liederen voor , waaraan ons „Van Hansje
de Backer" herinnert.
Zoo is de sage van Hero en Leander terug te vinden in het
schoone volkslied van de twee koningskinderen ; de geschiedenis van
„Orpheus en Eurydice" is ook misschien reeds in de 16de eeuw in
onze liederenpoëzie overgegaan.
Van het Pyramus- en Thisbe-lied , om het zoo eens te noemen , kan
men aantoonen , dat het in de 15de eeuw uit het Duitsch vertaald is.
-
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De andere behooren tot die volksdichten, welke als gemeenschap-

pelij k eigendom der Germaansche volken misschien onafhankelijk
zijn bewerkt.
Hetzelfde is het geval met het lied , getiteld „het Vriesleen"
(waarschijnlijk uit de 14de eeuw).
Eene dergelijke overeenstemming bestaat tusschen het Nederlandsche lied door Hoffmann von Fallersleben „Liebesprobe" betiteld en
het Deensche Herr Peders Forrnaninger", waarbij van vertaling
geen sprake is.
Vooral in het Beiersche tijdvak is de taal der liederen soms half
Duitsch , hetgeen het trekken van scherpe grenzen op dit gebied
zeer bemoeielijkt.
Nog zijn in de 16 de eeuw waarschijnlijkk naar Duitsche liederen
bewerkt Van de Koningin van elf Jaren en De onschuldige Knaap;
het laatste is zelfs vrij letterlijk vertaald.
Het lied, getiteld „De Koningsdochter" is gemeenschappelijk eigendom geweest , maar ook , in drie romancen zelfs , op verschillende
wijzen naar het Duitsch bewerkt.
Verscheidene liederen (zegt Kalff) n.l. „van den graeve van
Romen", van den Heer van Valkenstein", van den zeeroover Stortebeker , van den Lindenschmidt en andere , hoewel tot nu toe niet
in 't Nederlandsch gevonden, moeten hier bestaan hebben en bestonden ook in 't Hoogduitsch en in 't Nederduitsch.
Wat de wijze van vertalen aangaat, is reeds opgemerkt, dat de
slordigheid in dezen vaak het gevolg was van mondelinge voortplanting ; daaraan moet men ook voor een goed . deel de veranderingen toeschrijven , die het gedicht bij de bewerking in volgorde der
gedachten en bijzonderheden onderging.
Dit geldt ook voor de later te bespreken liederen.
Toch blijkt het soms klaar, dat de vertaler het Duitsch niet goed
begreep , dikwijls stoplappen gebruikte en zoo alles behalve eer van
zijn werk heeft,
Als de vertaler, zooals van die van het Nibelungenlied en het
Hildebrantslied ondersteld wordt , een geestelijke was , is het godsdienstig element versterkt en zijn soms ruwe trekken , maar die juist
eigenaardig in die epische stof thuis hooren , weggelaten of verzacht.
Daar de dichters er naar streefden nationaal te zijn , werden de
vreemd klinkende namen vaak eenvoudig veranderd en onherkenbaar. (Vgl. het lied van vrouw van Lutsenborch).
Kenmerkend voor den geest der eeuw en des volks zijn soms de
kleine wijzigingen, die een vertaald lied onderging.
Zoo is „Ic stont op hoghe berghen" in de 16de eeuw reeds zoo
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veranderd , dat als drijfveer voor 's ridders terugkeer het overlijden
van 's meisjes vader wordt opgegeven, waardoor zij de rijkste erfdochter van het land zal worden 1) 2)
!

III. LYRIEK.
Om het overzicht gemakkelijker te maken , onderscheiden we $ )
voor de middelnederlandsche lyrische poëzie drie tijdperken:
') Zie J. Te Winkel , Tijdspiegel Oct. 1881 blz. 197.
') Enkele Duitsche liederen, die aan de oude heldensagen herinnerden,
hebben ten grondslag gediend aan eenige der vele proza-romans, de zoogenaamde „volksboeken", die daar evenals in Nederland, gedurende de
16de en 17de eeuw vooral, eene talrijke en algemeen verbreide literatuur
vormden. Het Siegfriedslied of de ,hi rnen Seifried" (16de eeuw) zinspeelt
op - deelen der Nibelungensage : op den schat, op Siegfrieds dood door
Hagen , op den grooten moord bij de Hunnen. Hans Sachs heeft er een
treurspel van gemaakt. Den volksroman , die dezelfde stof bevatte , vinden
we in een Nederlandsch volksboek terug , in 1641 gedrukt, verhalende van
den „Reus Gileas, die des groot Coninex wonderschoone dochter van
't Eyland Helyce" 's nachts door een' geest laat ontvoeren en haar in
ketenen geboeid houdt, tot de smidsknecht Sicvreedt hem overwint , het
meisje bevrijt en huwt. (In de aloude Siegfriedsage wordt de held door
dwergen in het smeden onderricht).
Er bestaat ook eene Antwerpsche uitgave van „het kortswylich lezen
van Tyel Ulenspiegel", gedrukt bij Michiel van Hoochstraten. Deze schijnt
het voorbeeld te zijn geweest voor de drie Fransche uitgaven. De dertien
uitgaven, die van den „Eulenspiegel" tusschen 1515 en 1510 bekend zijn,
waaronder dus ook de Antwerpsche, zijn door Scherer vergeleken.')
Waarschijnlijk heeft in de 14de eeuw een man van dien naam geleefd,
die te Kneitlingen bij Brunswijk geboren en in Mölln begraven werd. De
geschiedenis van Till Eulenspiegel is eerst in 1483 opgeschreven en omstreeks 1500 voor 't eerst gedrukt. In het volksboek is hij een boersche
vagebond, die handwerkslieden , vorsten , edellieden, geestelijken en geleerden met schijnbaar onnoozele boerenslimheid bedriegt en voor den
mal houdt ; tevens door ruwheid en volkomen verachting van ,fatsoen"
de lieden overbluft.
In 1498 kwam te Lubeck eene Nederduitsche bewerking uit van den
Nederlandschen Reinaert van 1380. Als in ruil daarvoor kregen wij kort
daarop 'den oorspronkelijk in 't Nedersaksisch geschreven Uilenspiegel;
ongetwijfeld leverde Nederland hier fijnere waar.
Tot in onze eeuw zijn er nieuwe , vaak sterk 'gewijzigde , drukken van
den ,,Tijl Uilenspiegel" verschenen.
a) Met Dr. J. Te Winkel , Tijdspiegel Oct. I884 blz. 202,
1

) Zie Quellen und Forschungen %VI,
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a. in de 12de en 13de eeuw : het ridderlied;
b. in de 14de eeuw : de liederen der menestreelen en rondreizende zangers;
e. in de 15de en 16de eeuw ruiters- en rederjkersliederen.
De eerst- en laatstgenoemde , ridderlied en rederij kerslied, behooren
niet tot de volkspoëzie en hunne dichters staan onder Franschen
invloed.
In het laatst der 12de eeuw heeft Van Veldeke, schrijver van
den „St. Servaes" en de „Eneit" , verscheiden liederen gedicht in
Provencaalschen trant. Dr. Otto Behaghel, uitgever van de „Eneit"
heeft bewezen , dat deze liederen ook , voor een deel zeker , oorspronkelijk in den Limburgschen tongval geschreven zijn.
Evenmin als de „Eneit" schijnen ze op onze letterkunde invloed
geoefend te hebben.
Dr. J. te Winkel acht het mogelijk , dat ook van Veldeke's tijdgenoot en geestverwant Frederik van Husen liederen geschreven
heeft in dienzelfden tongval.
Zoo zou dan Van Veldeke en misschien ook van Husen als lierdichter de bemiddelaar geweest zijn tusschen de Provencaalsche poëzie
en de middelhoogduitsche ; Van Veldeke bovendien als episch dichter
tusschen de noordfransche en de middelhoogduitsche dichtkunst.
Wat de bekende 9 liedjes van Jan I van Brabant betreft ; hoewel ze in eene middelhoogduitsche redactie tot ons gekomen zijn,
werden ze waarschijnlijk het eerst in 't Nederlandsch gedicht en
wel onder Franschen invloed ; hun vorm komt overeen met dien der
Fransche minnezangen.
Verschillende minneliederen , waaraan de Duitsche letterkunde in
de 13de eeuw , den bloeitijd harer lyrische poëzie in de M. e.,
zoo rijk was , zijn in de 14de eeuw hierheen overgebracht door
Duitsche menestreelen en zangers.
Van den tijd af, waarop Beiersche vorsten over Holland begonnen te regeeren , dus na 1349 , werd ons land druk bezocht door
Duitsche menestreelen , sprooksprekers , segghers of hoe men ze ook
noeme. Uit de lijst der uitgaven van het hof der graven van Holland blijkt, dat tijdens het bestuur van Hertog Albrecht sprekers
uit Westphalen en Heidelberg optraden. Reeds Graaf Willem IV
(1- 1345) wordt in een halfhoogduitsch treurlied bezongen. Ook
ten hove van den graaf van Blois te Bergen in Henegouwen , in
Den Haag , te Yselstein , Heusden , Schoonhoven , kwamen Duitsche
„sprekers" uit Pruisen , Kleef , Gulik , Keulen , Beieren , Straatsburg , Trier , Brunswijk. Toon- en dichtkunst gingen hier samen.

ar wordt gesproken van pij pers uit „O verlant ," van iemand die
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Bene rote , een soort van viool , bespeelde . enz. Geen wonder,
dat gedurende het Beiersche tijdvak onze schrijftaal veel Hoogduitsche woorden opnam en er heel wat liederen en waarschijnlijk ook „sproken" en allegorische gedichten vertaald werden.
De taal van de sprooksprekers Willem van Hildegaersberch en
Augustijnken van Dordt is reeds Hoogduitsch gekleurd; die van
Dirc Potter in Der Minnen Loep" nog erger ; het sterkst echter
blijkt de invloed van het Duitsch in de zoogenaamde „Oudvlaemsehe
liederen" (uitgegeven door de Vlaamsche Bibliophilen 2e Serie No. 9)
en in vele gedichten uit de beide Haagsche Hss. , waarvan Julius
Zacher ') verslag gaf in het lste deel van Haupts' „Zeitschrift."
Ze zijn in een mengelmoes van Duitsch en Nederlandsch geschreven;
onder die van het groote Haagsche Hs. komen ook zuiver Duitsche
liederen voor o.a. van Walther von der Vogelweide. In den geest
der Duitsche „Minnesinger" gedicht , voor een groot deel misschien
letterlijk overgenomen, behooren deze liederen niet tot de eigenlijke
volkspoëzie. Deze immers hoort naar ontstaan en verbreiding in
de eigenlijke volksklasse thuis en indien , wat meestal niet zoo is,

hare dichters bekend zijn , moeten deze aan beschaving niet van
de groote massa verschillen , hare toestanden , zeden en denkwijze
trouw afspiegelen.
Deze meest Duitsch getinte liederen echter zijn in de eerste plaats
hoofsch van toon ; de „kerels" worden er veracht en bespot ; de
minnaar is de dienaar , de lijfeigene van zijne „koninginne ," „keizerinne" of „godinne ," wier hart hij meestal vergelijkt bij een
schat , in een juweelkistje (zin hart) trouw bewaard. Geheel de
trant der „Minnesinger." In een gedichtje, getiteld : „Een notabel
van den elementen" wordt met allerlei gezochte redeneeringen aangetoond , dat eene vrouw meer is dan water , aarde , vuur en lucht.
In Mijn vriendelic lieff" noemt de dichter , zijne geliefde aansprekend , twee punten , waarmee ze „haer waerde lijf" moet bewaren;
,,weldoen" en „vroolic syn in harten".
Men ziet uit deze laatste ,voorbeelden dat bespiegeling en leering
vaak in de plaats kwamen voor gevoel en hartstocht.
Zeer weinige dier 14de-eeuwsche liederen staan op den naam van
bepaalde dichters. Misschien zijn er Limburgsche en Kleefsche
edelen onder ; men zou het uit de taal afleiden. Ze kunnen echter
ook best onmiddellijk van de overlandsche zangers en sprekers zijn
overgenomen.
1 ) De inhoud van het eene Ils. is uitg. door Dr. 2. Verwijs. "Van Vrouwen en van Minne. Gron. 1871,
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Van de 145 „Oudvlaemschel' liederen zijn er ongeveer 40 in
zuiver Vlaamsch gedicht en door den uitgever Blommaert aan Jan
van Hulst toegeschreven.
Jan van Hulst , vermoedelijk kerkelijk koorzanger en lid eener
kapel , dichtte in de laatste helft der 14de eeuw. Zijn auteurschap
is echter maar voor een paar glossendichten bewijsbaar.
Daar de aan hem toegeschreven liederen in vorm en inhoud overeenkomen met de besproken halfduitsche , kan men er uit besluiten,
dat ze onder invloed der Duitsche Minnesinger en van de overbrenging hunner zangen door Duitsche menestreelen gedicht zijn.
De in de 15de en 16de eeuw levende „ruiterliederen", waren gezangen , waarin dikwijls oorspronkelijk een edelman de hoofdpersoon
was ; later werd het lied op ruiters en lansknechten toepasselijk
gemaakt.
Onder de Bourgondische i hertogen en vooral onder Maximiliaan
en Karel V waren hier veel Duitsche huurtroepen in huurtroepen
ingekwartierd; deze brachten hunne liedjes uit Duitschland meê.
Deze liederen behooren weer tot de eigenlijke volkspoëzie. Meestal
door mondelinge overdracht werden ze in ons land bekend en nagevolgd.
Behalve de eigenlijke „ruiterliederen", die in zekeren zin verburgerlfikte ridderromancen zijn en dus ten deele bij de epische liederen
thuis hooren , leefden er in den mond van het Nederlandsche volk
der 15de en 16de eeuw nog eene menigte andere gedichten, die óf
uit het Duitsch zijn vertaald óf onder Duitschen invloed zijn ontstaan.
Zoo zijn verscheidene zoogenaamde „dagheliederen" of » wachterliederen" vaak gebrekkige vertalingen van Duitsche voorbeelden,
die in die taal reeds in de 13de eeuw door de burgerlijke dichters
in omloop gebracht werden.
De enkele wachterliederen , die misschien oorspronkelijk in onze
taal werden gedicht , zijn toch navolgingen der Duitsche.
Ook wij hebben onze lofliederen ter eere van de Meimaand (reeds
in de 15de eeuw) ; onze wulpsche molenaarsliederen; onze „Schamperlieder", waarin visschers , kuipers , boeren enz. optreden ; ook
onze minneklachten , amoureuse liedekens , vaak in Duitsch-Nederlandsche basterdtaal opgeschreven , meerendeels uit het Duitsch
vertaald.
Al is er niet altijd bewijs van vertaling , toch bestaat er groote
overeenstemming tusschen de minneliederen uit de 15de en de 16de
eeuw hier en in Duitschland.
In de 16de eeuw evenwel neemt de Duitsche invloed af en begint
de Fransche te overheerschen ; tevens maakt het eigenlijke volks-
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lied plaats voor de liederen der rederijkers , die door hunne taal
dichter bij het Fransch en door hunne vernuftige kunstenari*en en
galante benamingen ook dichter bij het Nederlandsche , vooral het
Zuid-Nederlandsche volkskarakter staan.
De grondstoffen der Duitsche en Nederlandsche volksliederen uit
dien tijd komen overeen : zingen en drinken , dansen , volksspelen,
meiplanten , de lindeboom , rozen en wijn , muskaat en nagel , berg
en toren (zinnebeeld der maagdelijkheid).
Ook in onze gedichten worden „rozen gelezen en geprezen", prijkt
op des minnaars graf de eglantier , wordt „koele wijn gedronken"
en het gezang van nachtegaal, leeuwerik en koekoek in het voordeel van den minnaar uitgelegd.
Als oud erfgoed der Germaansche stammen hebben onze raadsel-,
leugen- en wenschliederen veel met de Duitsche gemeen.
Ook bij ons werden de geestelijke liederen in de 15de eeuw vaak
met geringe verandering van bestaande wereldlijke, vooral minnedichten , gevormd.
Heinrich von Laufenberg deed o. a. hetzelfde in Duitschland.
In beide landen leidde de volkspoëzie verder een kwijnend bestaan. De burgers leerden de kunstpoëzie beter kennen ; slechts
de „Gassenhauer", bij ons de deuntjes" en „samenspraken" vertoonen nog het karakter der oude volkszangen.
In beide landen kreeg na het geestelijk het wereldlijk veelstemmig
gezang zichtbare uitbreiding en werd een geliefd vermaak in burgerkringen. Die liedjes, meest met Fransche en Italiaansche melodieën:
Madrigalen , canzonetten , motetten enz. waren in de 17de eeuw
internationaal.

IV. DIDACmISC]3E POËZIE.
De „sproken" uit het Beiersche tijdvak behooren ten halve tot
deze dichtsoort door hare vaak leerende strekking. Reeds is opgemerkt , dat in dien tijd zeker ook die gedichten Duitschen invloed
hebben ondergaan. Dit vermoeden is echter nog niet door een opzettelijk onderzoek bevestigd.
Dat de Middelnederlandsche spreukpoëzie aan de Duitsche verplichting heeft, blijkt uit eene spreukenverzameling, in het groote
Hulthemsche Hs. als No. 148a voorkomende en uit een anderen
spreukenbundel in het Haagsche Hs. van Willem van Hildegaersberch. Nadat Dr. Franz Sandvoss er in 1885 op gewezen had , dat
er vertaalde rijmspreuken van Freidank in het laatste voorkwamen,
De Bibliotheek V.
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hebben Dr. W. H. D. Suringar ') en J. te Winkel 2 ) een nader
onderzoek ingesteld en ook in het andere handschrift de vertalingen
van Freidank aangewezen. Van de 836 verzen zijn daarin 317 als
van Freidank gevonden.
„Meister Freidrank" was de populairste leerdichter der 13de eeuw;
in 1229 bevond hij zich in het leger van Frederik II en gaf in
korte spreuken zijn oordeel over de door hem aanschouwde toestanden. Evenals Waither von der Vogelweide was hij een warm
aanhanger van het keizerschap en een vijand der vorsten; den paus
ging hij vaak scherp te lijf. Deze Zwabische aristocraat , niet van
geboorte maar in zijn strijd tegen de opkomende burgerij , heeft eene
„Bescheidenheit" (d. i. levenswijsheid) geschreven, in den vorm van
spreuken op rijm.
De overschrijver van het Nederlandsche Hs. heeft waarschijnlijk
naar eene verkorte „Bescheidenheit" vertaald ; wanneer , is niet met
zekerheid te zeggen ; in de laatste helft der 14de eeuw waarschijnlijk.
Ook in de gedichten van Willem van Hildegaersberch zijn gedachten en regels uit Vridanes Bescheidenheit.

V. DRAMATISCHE POËZIE.
Hierbij is in de M. E. van bepaald Duitschen invloed geen sprake.
Wel is er groote overeenstemming tusschen onze mysteriën en mirakelspelen en die der Duitschers. Daar de Latijnsche feesttekst,
de apocryfe evangeliën, de Heiligen-legenden en kerkelijke hymnen
aan die stukken ten grondslag lagen , komen trouwens niet alleen
de Duitsche , maar evengoed de Fransche , Engelsche en Italiaansche
stukken van kerkelijk karakter met de onze overeen. Een fragment
van een Maastrichtsch Paaschspel 3) , omstreeks 1350 geschreven,
vertoont wel sporen van Franschen , niet van Duitschen invloed.

NEDERLAND EN DUITSCHLAND NA DE
HERVORMING,.
De verbreiding der humanistische denkbeelden , de hervorming en
de renaissance gaven in de 15de , 1 Ode en 17de eeuw nieuw voedsel
en nieuwe vormen aan de kunst , hier en in Duitschland.
1) Zie: de Hand, der Med. v. d. M. d. N. L. te Leiden 1885 bl. 1-56 en
1886 bl. 185-281.
2) Zie : Tijdschrift voor Ned. taal en lett. V (Leiden 1885) bl, 31O-33O.

$) Zie Moltzer Dr. H. E., Mnl. dram. poëzie, lnl, XXV.
,
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De vereeniging van de Broeders des gemeenen levens", te Deventer door Geert Groete gesticht , oefende veel invloed op de ontwikkeling van het humanisme in beide landen.
De studie van het Latijn en van het Grieksch leidde tot wijsgeerige beoefening van de poëzie en ook van de volkstaal.
De eerste Duitsche grammatici : Fabian Frangk, Oelinger, Johannes
Clajus voltooiden achtereenvolgens in 1531, 1573 en 1578 hunne spraakkunsten ; hier verscheen in 1550 de „Nederlantsche Spellinghe" van
Joos Lambrecht , in 157 6 de „Orthographia Linguae Belgicae" -v an
Anton Tsestich , in 1581 de „Nederduitsche Ortographie" van Pontus de Heuiter , in 1584 de „Tweespraack" van Spieghel , Fallet
en Visscher.
Evenals in Nederland werd in Duitschland de letterkunde na 1517
geheel beheerscht door de Hervorming. Bij ons baanden Coornhert,
Spieghel , Visscher e. a. den weg voor de groote dichters der 17de
eeuw ; in Duitschland heeft de opwekking van het geestelijk leven
ook eene literatuur , maar niet zulk een groote en rijke , voortgebracht.
Hollandsche schoolmannen bewerkten „schooldrama's" voor de
gymnasiën , waartoe ze onder den invloed der Hervorming bijbelstoffen kozen : Gnapheus in Den Haag den „Joseph" in 1529 , Cornelius Crocus te Amsterdam den Verloren Zoon" in 1535 , beide
in 't Latijn.
Seneca werd in Latijnsche , Duitsche en Hollandsche drama's met
eenheid van tijd en plaats het veel gevolgd model.
Wat in onze taal gedurende de 16de en 1 7de eeuw uit het Duitsch
vertaald is , stond geheel op zich zelf en heeft op de richting onzer
letterkunde geen invloed gehad. Sebastian Brand's „Narrenschiff,"
dat door vorm en inhoud nog half tot de Middeleeuwen behoort,
werd in 1635 als de „Affghebeelde Narren Speel-schuyt van Seb.
Brandt" „getrouwelijk overgheset" door A. B. en met dezelfde
houtsneden versierd , die reeds in de Antwerpscho uitgave van 1584
voorkomen. Reeds de groote ruimte tusschen het jaar der vervaardiging (1494) en dat der vertaling bewijst , dat hier van invloed
niet kan gesproken worden.
De theosophische werken van Jacob Bóhme werden in 1682 te
Amsterdam in 't Hgd. gedrukt en ook in 't Nederlandsch vertaald.
Zijne mystieke philosophie schijnt hier nog al bewonderaars te
hebben gevonden.
Eindelijk vermelden we nog de vertaling van Gryphius' Leo Arminius (1646) door A. Leeuw (in 1659). Dezelfde Leeuw vertaalde
ook in 1669 Gryphius' „Absurda Comica oder Herr Peter Squenz" in de
Klucht van Pyramus en Thisbe, ofte boertig Treurspel", waaibij hij de
6*
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twee eerste tooneelen wegliet en soms ergerlijke germanismen gebruikte.
De stof van het laatstgenoemde tooneelstuk van Gryphius was
het tusschenspel uit Shakespeare's „Midsummer-nights Dream ," dat
ook door M. Gramsbergen tot de „Kluchtige Tragoedie of den
Hartog van Pierlepon" in 1650 verwerkt is en waarschijnlijk door
de opvoering van Engelsche komedianten in Nederland en Duitschland bekend was geworden.
Zoo heeft Isaak Vos met sijn zinnespel „Iemant en Niemant" en
waarschijnlijk ook in de „Singende Klucht van Pekelharing in de
Kist" (het eerste eerre navolging van het Engelsche „Nobody and
Somebody etc" , het laatste van the Humours of Simpkin") gebruikt
gemaakt van de Duitsche bewerking dier stukken , opgenomen in eene
verzameling „Englische Comedien und Tragedien ," uitgekomen in
1620 en 162&(')
Indien het vermoeden van Dr. G. Kalff ( 2 ) juist is , heeft Breero
den opzet van zijne „Klucht van de Koe" (1612) ontleend aan een
Fastnachtspel van Hans Sachs , dat hij voor 't overige geheel zelfstandig bewerkte.
Veel grooter is het aantal werken , in de 16de en de 17de eeuw,
van onze taal in 't Duitsch overgebracht of nagevolgd. In 1579
vertaalde J. Fischart Marnix' Byencorf onder den titel : „Binenkorb

des heyl. Römischen Imenschwarms , seiner Humelszellen (oder Himmelszellen) Hurrnauszniister , Br mengeschwurm und Wspengetósz
Christlingen 1579." Reeds in 1581 werd die Duitsche vertaling
herdrukt , waarbij de schrijver zich „Jesuwald Piekhart" noemde.
Marnix' bijtende spot vond dus weerklank in de harten der Duitsche
calvinisten.
Scaligers Poetiek (1561) en de Fransche dichters De Bartas,
Ronsard , Garnier , Jodelle , de werken van Junius , G. J. Vossius
en Daniel Heinsius hebben op de Duitsche en de Nederlandsche
dichters veel invloed gehad.
Martin Opitz vertaalde Heinsius' „Hyrmnus ofte Lofsanck van
Bacchus" en „Lofsanck van Jezus Christus" (1616) ; naar die modellen heeft hij in Duitschland den alexandrijn ingevoerd , evenals
hij vermoedelijk het sonnet door bemiddeling van Hooft leerde kennen
en beoefende i Hoofts „Leitsterren van mijn hoop , planeten van
mijn jeucht" is door Opitz in 't Hgd. vertaald 8 ). Hij sprak ook
evenals de Hollanders van klinkgedicht.
1) Zie A. S. Kok in de Amsterdammer van Juli 1$gg,
l-) Zie » Tijdschrift" Ede jaargang , III en IV bl. 304.

a Bijlage II der uitg. van Hoofts Ged, door P. Leendertsz Wz.
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Ook vertaalde • hij Hugo Grotius' „Bewijs van den waren godsdienst" in hoogduitsche rijmen. (1631.)
Andreas Gryphius stemt in den vorm zijner treurspelen (in de
verdeeling van bedrijven , de reien , de eenheden van plaats , tijden
handeling , het gebruik van geesten en „sinnekens" enz.) volkomen
met Hooft en Vondel overeen.
Alleen is zijn behandeling iets vrijer, ook in de versmaat 1 ) en
hangt in zijne treurspelen het laatste bedrijf gewoonlijk meer samen
met de voorgaande.
„Die Gibeoniter", een der oudste zijner bewaard gebleven drama's
is eene vertaling van Vondels „Gebroeders" (1639) ; Catharina von
Georgien (1647) vertoont in aanleg en enkele regels veel overeenkomst met Vondels „Maeghden" (1639) ; Ermordete Majestát oder
Carolus Stuard us (1649) is gedicht onder den invloed van Vondels
„Maria Stuart of gemartelde Majesteit" (1646.)
Vondels „Palamedes" (1625) stemt in enkele punten overeen met
het . treurspel „Grossmuthiger Rechtsbelehrter oder sterbender Papinianus" (1659).
Eindelijk bevat Gryphius' „Die geliebte Dornrose" elementen van
van de „Leeuwendalers."
De invloed der Hollandsche tooneelschrijvers en komedianten schijnt
gedurende de 17de eeuw in Duitschland nog al groot te zijn geweest. Althans de „Medea" van Vos is woord voor woord in
't Duitsch vertaald in proza : „Die rasende Medea mit Arlequin
einem verzagten Soldaten." Ook Vos' „Aran en Titus" en Blasius'
„Malle wedding" zijn waarschijnlijk in 't Duitsch nagevolgd. )
Cats is ook verhoogduitscht ; zijn „Spiegel van den ouden en den
Nieuwen tijdt" reeds in 1654 door C. Chr. Dedekinden ; ook Opitz
volgde hem na.
In de Sinnreiche Wercke und Gedichte , aus dem Niederl. ubers.
1710-12 in 4 dln. staan ook verschillende gedichten der grootste
Nederlandsche poëten uit de 17de eeuw.
Eigenaardig is hierbij de omstandigheid , dat de groote dichters
en schrijvers der Hollandsche renaissance en de groote Hollandsche
humanisten voor de Duitschers veelbewonderde voorbeelden zijn geweest; bij de tweede herleving der klassieke studien en daaruit voortvloeiende diepere opvatting, vooral van de Grieksche kunst , tegen
het einde der achttiende eeuw, waren de Duitschers ons ver vooruit.
,

1) Zie R. A. Kollewijn , Ueber der Einflusz des Hol!. Drama's auf A.
Grypliius bl. 88.
2) Zie de artik. van Dr. J. A. Worp in den Spectator van 2 en 9 Oct. 1886.
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INLEIDING.
„Het ligt niet aan Vondel , maar aan het onvermogen dergenen , die na hem gekomen zijn , indien te onzent op zijn
„Jeftha" of „Noach" niet een andere „Cid" gevolgd is of eene
andere „Andromaque". Deze uitspraak van B. Huet in zijn „Land
van Rembrandt" ten opzichte van het oorspronkelijke Nederlandsche
treurspel zou ook waar zijn geweest, lindien hij ze op de lyrische
poëzie had toegepast. Vondels eenige grootheid als lyrisch dichter
verzachte het oordeel over zijne navolgers ; achteruitgang is niet te
miskennen. De gelegenheidspoëzie , bij Vondel steeds gedragen door
dichterlijke taal en reine stemming, zonk terug in den bodem van
alledaagschheid , waarboven hij haar zweven deed , ja , werd voor
klinkende munt tot flikflooiende rjmelarij verlaagd.
De slaperige eentonigheid der alexandrijnen , door Vondel overwonnen , drong zich op 't voetspoor van Cats en door Franschen
invloed weer in bij de Hollanders der 18de eeuw onder den naam
van „gladden versbouw."
Op Vondels voorbeeld en in overeenstemming met den godsdienstigen geest des tijds bleven sommige dichters voor hunne werken de stof putten uit de Bijbelsche Geschiedenis ; het heldendicht
of liever het beschrjvend gedicht werd nu de gelief koosde vorm.
Op het tooneel was na de klassiek-romantische periode van Vondel,
Hooft en Vos de Fransche bastaard-klassieke gevolgd , voor zooverre
het treurspel betreft. Men vertaalde vlijtig de Fransche modellen
in deftige verzen.
Wel verloochende zich bij Poot, de Van Harens, Arnold Hoogvliet
e. a. de ingeboren dichterlijke natuur niet geheel; dikwijls , in
oogenblikken van vrije vlucht, uitte zij zich in klanken, wier poëtische stemmingen ook nu nog gevoeld en genoten worden ; toch
wikkelde zich geen dier dichters geheel los uit de windselen van
het conventioneele ; Poot gebruikte nog steeds den verroesten wapenvoorraad van mythologische namen en beelden ; de Van Harens
lieten hunne gedichten soms door onwaardige handen navijlen en
met vergelijkingen doorschieten; Hoogvliet trachtte te vergeefs, door
gebrekkig begrip van de eischen van zijn gekozen dichttrant, uit
lange beschrijvingen een heldendicht samen te stellen.
Nieuw leven ! In de staatkunde openbaarde het zich in de patriottische beginselen , die tot de omwenteling leidden. In godsdienst
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en wijsbegeerte zocht men bevrijding van doode orthodoxie en rationalisme , formuleerde Kant de wetten van het denken. Het wezen
der schoonheid en der poëzie werd een voorwerp van studie ; weer
dolf men schatten op uit den bodem der klassieke wereld , maar
bracht er thans inniger begrip en kennis van de Grieksche kunst
van mede. De rechten van het individu werden uitgebreid ; het
werd losser van allerlei banden , die het beknelden en belemmerden,
ook in de kunst.
Dit nieuwe leven , zichtbaar ook in onze letterkunde , is daar,
evenals in andere uitingen van het geestesleven , niet in eens , maar
langzamerhand gewekt , het openbaart zich ook niet in een , maar
in verschillende vormen.
Zaden van allerlei natuur : van geloof en twijfel , van geestdrift
en spot, van gevoeligheid, waarheid , kennis en critiek woeien van
de naburige landen naar onzen bodem over ; er waren Nederlanders,
die door studie en neiging met één voet op vreemden grond stonden;
zij hielpen de zaden strooien of bereidden den grond.
Niet overal was de bodem bereid en niet voor alle zaden. Sommige schoten diep wortel en uit hen ontwikkelde zich een boom,
die rijpe vruchten voortbracht. Andere ontkiemden langzamer, maar
beloofden niet minder rijken oogst. Weer andere stierven door gebrek aan voedsel.
Zoo ook de gedachten en vormen , die de letterkunde uitmaken
en, met betrekking tot ons onderwerp , die, welke bij ons te lande
zich door Duitschen invloed ontwikkelden.
Nog in de achttiende eeuw zijn er veel overeenkomende verschijnselen hier en in Duitschland.
Ook daar heerschte in voorname kringen de Fransche smaak;
het piëtisme van Spener en Zinzendorff vond ook hier aanhangers,
het gelegenheidsdicht zonk in Duitschland nog dieper dan hier.
Voltaire had in beide landen vurige bewonderaars en vinnige haters.
Eindelijk wekten de Engelsche schrijvers in beide landen, evenals
de Fransche , tot navolging. Het aantal „Spectatoriale geschriften"
was in de 18e eeuw in Duitschland nog grooter dan in het vaderland van Van Effen ; later schreven Hermes , Nicolai enz. romans
in den geest van Richardson , gelijk Elisabeth Wolf ze in gezelschap harer vriendin Aagje Deken voltooide, doch veel oorspronkelijker en daardoor van veel hooger waarde voor onze letterkunde
dan gene voor de Duitsche.
Het proza is in de achttiende eeuw rijker en natuurlijker geworden. De briefvorm in romans en ook in wetenschappelijke vertoogen droeg daartoe veel bij.
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Met het vertalen van Duitsche proza-werken begint in de tweede
helft der 18de eeuw de invloed der Hoogd. letterkunde op de
onze ; het kerkgezang alleen ondervond reeds eer een blijvenden
invloed. Onder dien invloed is de reactie tegen de Fransche
tooneelwetten in 't leven geroepen , tegen den Franschen alexandrijn van Feitama verhaast , zich openbarende in beoefening van
rijmlooze en metrische verzen ; de poëzie is met enkele nieuwe
vormen verrijkt , de godsdienstige lyriek ontwaakte onder dien invloed tot nieuw leven ; de aesthetica werd een vak van wetenschap.
Gedeeltelijk zeker zijn onder dien invloed balladen en romancen
gedicht , is de belangstelling in het volkslied en de Middeleeuwsche
letterkunde toegenomen en daardoor de grond gelegd voor de nieuwere
taalwetenschap; niet minder groot zijn de verplichtingen der letterkundige geschiedschrijving en der critiek aan Duitsche schrijvers.
Ofschoon niet al dat nieuwe gebleven is , omdat het zich niet verder
kon ontwikkelen op onzen grond of uit zich zelve levensvatbaarheid
miste , is een onderzoek naar wat er nagevolgd of overgenomen is
en waarvandaan van veel belang. Hier echter geldt ook tot op
zekere hoogte Goethe's woord : „Die Frage : Woher hat 's der
Dichter ? geht auch nur aufs Was , vom Wie erfáhrt dabei Niemand
etwas."

I. GODSDIENSTIGE EN ZEDELIJKE LITERATUUR.

Er bestaat een nauw verband tusschen godsdienst en kunst. In
hare verhevenste uitingen viert de kunst evenals de godsdienst den
triomf van het goddelijke, dat mensch geworden en op de aarde gebleven is. Van zulk eene kunst geldt Goethe's woord , dat wie haar
met de wetenschap bezit , ook godsdienst heeft.
Bij ons te lande heeft het godsdienstig gevoel veel invloed gehad
op voortbrengselen van den geest. Het gemoedelijke en godsdienstige,"
zegt W. de Clercq waren steeds onderscheiden trekken van de
Nederlandsche dichters." De troost van den godsdienst , het verhevene van het plichtbesef spiegelen zich met de geestdrift der vaderlandsliefde en de onschatbare genoegens van het huiselijk leven af
in hunne poëzie.
Geen wonder , dat de verdienstelijkste Duitsche schrijvers van
godsdienstige en zedelijke werken van algemeen nut in de 18de
eeuw , hier veel in 't oorspronkelijke gelezen en ook vertaald werden.
Sommige Duitsche theologen hadden het denkbeeld opgevat om
den invloed van den godsdienst meer tot een zedelijk doel te doen
strekken ; het christendom , als stelsel van dogma's , dat tot doode
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orthodoxie of huichelarj leidde , werd door hen verlichter opgevat;
in het weglaten of betwijfelen van sommige leerstukken zagen ze
geen bezwaar ; alles kwam bij hen meer aan op waar godsdienstig
gevoel en zedeljke beginselen ; een gepast genot van al het schoonti,
dat de aarde oplevert , was overeenkomstig Gods wil.
Deze denkbeelden vonden in Nederland ingang in vele harten;
ze leidden in de kerk tot het „Reveil" ') ; bij het groote publiek
tot blijmoediger levensbeschouwing ; het kerkgezang werd met moderner gedichten verrijkt , de geestelijke welsprekendheid werd er
door gebaat.
Mosheim , Jerusalem , Zollikofer , Reimarus , Gellert , Lavater, ,
allen populaire schrijvers over godsdienst , wijsbegeerte en zedenleeer,
werden met liefde gelezen en vertaald. Ongetwijfeld hebben hunne
werken , evenals de satirieke geschriften van Rabener en de lichte
spot in humoristischen toon van Claudius' prozawerken , er veel toe
bijgedragen, , dat de zedelijke zin voor waarneming verfijnd en de
psychologische blik gescherpt werd. Sedert 1769 verscheen te
Utrecht bij gedeelten „de Zedeleer der H. Schrift , in de Hgd. taal

beschreven door Johan Laurens van Mosheim." Ook het uittreksel,
door J. P. Miller uit Mosheim's Sittenlehre gemaakt als „kort begrip" werd in 1771 vertaald uitgegeven.
Reimarus' „Waarheden van den natuurlaken Godsdienst" verscheen
in 1758 in Nederlandsch gewaad.
Zoo ook : „Spaldung. De bestemming van den mensch ," J. G.
Sulzer. „Voortreffelijkheid en schoonheid der natuur" enz. , alle
werken , dienende (zooals het in Gellerts zedekundige lessen heet)
„om ons tot de kennis en verheerlijking van God , uit de Natuur ,
op te leiden."
Zollikofers leerredenen vonden evenals Michaelis' werken bewonderaars en overplanters in den Hollandschen hof , die van Michaelis
minder onder het groote publiek.
Ver strekte zich Gellerts invloed uit. Evenals Cats dankte hij
dien voornamelijk aan de voorliefde van ons volk tot werken van
leerende strekking.
Er was dan ook nog geen populaire vorm van wetenschap en
buiten zuiver stichtelijke liederen waren er weinige , die onderwerpen van geloof en moraal en het zieleleven goed behandelden.
De dorst naar onderrichting en leiding in weten en handelen , denken
en gelooven was algemeener ontwaakt en meer dan thans heerschte
de meening , dat de dichters de wetenschappelijke en zedelijke waar') Zie A. Pierson. Oudere Tijdgenooten. Gids 1882.
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heden moesten helpen verbreiden. Lessing heeft in Duitschland
gewaarschuwd tegen eene schadelijke verwisseling van godsdienst
en poëzie en hen , die volstrekt zedelijke strekking wilden , op de
fabel gewezen , als gemeenschappelijk gebied van poëzie en moraal.
Vooral Johannes Lubbink de Jonge (1736-1816) heeft veel van
Gellert vertaald ; van 1781--85 verschenen de „Fabelen en Vertelsels , met De Bosch e. a. , in Nederd. vaerzen gevolgd" ; in 1785
Gellerts Zedekuudige lessen , die reeds in 1788 eene derde uitgave
beleefden.
Gellert wijst er op in de voorrede tot zijne „Geistliehe Oden und
Lieder" (1754) , dat het een plicht des dichters is , de kracht der
poëzie voornamelijk aan de waarheden en gevoelens van den godsdienst te wijden. Vandaar ook in de zijne in leerenden en moraliseerenden toon de uitdrukking van christelijke geloofswaarheden
en vrome gevoelens.
Verschillende zijner liederen zijn vertaald door Van Alphen e. a.
Zij behooren tot die 18de eeuwsche geestelijke lyriek , die onder
invloed van Young's gezangen en Klopstock's Messias steeds won
aan dichterlijk gehalte , doch later door de wereldlijke werd overvleugeld.
Reeds veel vroeger waren de Psalmen en Liederen" van Luther
in de Antwerpsche gemeente tot kerkelijk gebruik ingevoerd. In
1586 verscheen in de Noordelijke gewesten , op kosten der Staten
van Friesland een zangbundel , waarin vele liederen van Luther en
andere Duitsche dichters van dien tijd voorkwamen. Vooral Paul
Gerhardt (+ 1676) heeft na Luther vele prachtige kerkgezangen
gedicht o. a. de bekende navolging van het kerklied van Bernard
van Clairvaux : „0 Haupt voll Blut und Wunden." Verscheidene
zijner gezangen zijn in 't Hollandsch vertaald. Duitschland verdient
het ware moederland der geestelijke liederen-poëzie genoemd te
worden s ).
De geest der Zwitsersche Hervorming was echter voor het geestelijke en kerkelijke gezang niet gunstig. Uit zucht om zich zoo
ver mogelijk van het kerkgenootschap , dat men gemeend had te
moeten verlaten, te verwijderen, openbaarde zich bij hare aanhangers in het begin der 17de eeuw , zekere vooringenomenheid,
niet enkel tegen de orgelmuziek , maar ook tegen godsdienstige
liederen. Bij de Remonstranten evenwel niet. De verandering in
godsdienstige opvattingen , in de 18de eeuw vooral door Duitsche
') Zie : Stigtelijke Mengelpoëzie van v. Alphen en van de Kasteele.
} Zie B. ter Haar. Welken invloed heeft het Christendom gehad op
de poëzie ? 1843.
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theologen gewekt, ging daardoor natuurlijker wijze samen met
eene herleving van het kerkgezang , eveneens op het voetspoor der
Duitschers.
Klopstock zocht het kerkgezang te verbeteren door een aantal
bestaande kerkliederen sterk te veranderen en door zijne eigen geestelijke liederen.
Hem volgde de Zürichsche predikant en patriot Lavater met zijne
uitgelezen psalmen Davids, zijne Ode aan God; zijne 50 Christetel ke liederen enz.
Sommige dier liederen zijn in 't Nederlandsch vertaald ; het bekendst echter werd Lavater door zijne prozawerken, die in ons land
verbazenden opgang maakten en tot ver in de 19de eeuw in vele
huisgezinnen geliefde lectuur bleven. Nog in 1859 vertaalde J. J. L.
ten Kate Lavaters „Brieven over den staat der ziel na den dood
en over de zelf beproeving."
Lavaters Geheim Dagboek" verscheen in 1780 te Amsterdam in
2 deelen. Bernardus Bosch gaf in 1791 het uitgelezenste van
J. C. Lavaters werken. Het Leven van Jan Kasper Lavater door
deszelfs schoonzoon George Gessner" werd natuurlijk ook vertaald
in 1802. (Mej. E. M. Post wijdde aan de echtgenoote van Lavater
zelfs een afzonderlijk werk : Het beeld van eene stille in den lande).
Vooral zijne ,,Physognomische Fragmente" (1775 —78) maakten veel
opgang. Zij waren gewijd aan zijne pogingen om de karakters der
menschen uit hun gezicht te liezen ; hij heeft daardoor den zin tot
zelfbeschouwing aangewakkerd en de poëtische kunst der karakteristiek
tot wedijver geprikkeld.
Lavaters echt godsdienstige ziel streefde steeds naar innige gemeenschap met God ; hij haatte zoowel de theologen , die door dorre
verstandelijke redeneering het goddelijke wilden bewijzen, als hen
die in weeke gevoeligheid wegkwijnden. Hij zocht eene ziel , die
Christus waarlijk kende en smeekte God dikwijls in zijne eenzaamheid om eene openbaring , om gemeenschap. Zijn onbevredigd
verlangen schreef hij toe aan de omstandigheid , dat God slechts
gehoor gaf aan de smeekingen van een eenvoudig , warm gevoelend
mensch. Daarom bezocht hij alle wonderdoeners van zijn' tijd
(Stark , Schrepfer , Pater Gassner , Cagliostro) om te beproeven of
ze werkelijk apostels waren.
Geprikkeld door. Winckelmann's beschrijvingen van den Apollo
en de Torso van Herkules ging Lavater in zijne physionomische
studiën van de overtuiging uit , dat het uiterlijk aan het innerlijk
moet beantwoorden , het schoone gelaat aan de schoone ziel. Met
een scherp waarnemingsvermogen begaafd, meende hij zijne waar-
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nemingen tot vaste wetten terug te leiden en Tederen trek te kunnen

verklaren als eene uiting van den geest.
Zoowel in Duitschland als hier te lande heeft hij voor zijne denkbeelden talrijke apostels gevonden.
De orakeltoon , dien Lavater aansloeg ; diens willekeurige regels
en eenzijdige smaak , tengevolge waarvan hij alle schoonheid met de
Grieksche maat wou meten , lokten de parodie uit van Professor
Johannes Lichtenberg uit Góttingen , een uitstekend satiricus.
Het moest Lichtenberg , die eenigszins vergroeid was , dan ook
wel verdrieten , als men op grond van zijn gebrekkig lichaam
weigerde aan de schoonheid zijner ziel te gelooven.
Lichtenberg vond in Nederland een geestverwant in Arend Fokke
Simonsz , die in zijne Verhandeling over de algemeene gelaatkunde
van den mensch" Lavaters denkbeelden belachelijk trachtte voor te
stellen en in 1810 „de Prognosticatie van Johannes Lichtenberg
met aanmerkingen" uitgaf.
Van Effens Spectator en de vele spectatoriale geszhriften, die er op
volgden , bewijzen het welgevallen van ons volk aan satirieke geschriften , dat zich in de gansche Nederlandsche letterkunde openbaart , van de fijne satire in den Reinaert , de scherpgepunte in den
Byencorf , tot in de leerende van den Spectator.
Van de Duitsche hekelschrijvers uit de 18de eeuw werd Rabener
hier het meest gelezen. Ook in Duitschland genoot hij veel aanzien
en roem , ofschoon de latere historieschrijvers , Schlosser en Koberstein bij voorbeeld , hem aan scherpte en diepte van opvatting en
aan geest en humor in de behandeling beneden verschillende zijner
navolgens (als Hamann en Michaelis) stellen. Hij schreef zijne
satiren van 1740-1754 , was beambte bij de belastingen te Dresden
en werd in zin genre zeer beperkt door de strenge Saksische censuur ; daarom betuigt hij herhaaldelijk , dat de karakters zijner
personen zoo algemeen mogelijk zijn , zoekt onschuldige gekken op
en voert ze in gansche galerijen ten tooneele. Van 1763-67 verscheen eene Hollandsche vertaling zijner hekelschriften in 4 deelen,
die reeds in 1777 voor de derde maal gedrukt werd.
In Jean Pauls „Vorschule der Aesthetik" wordt omtrent Rabener
opgemerkt , dat hij in zijne schriften enkel eenige tijdgenooten in
Keurhessen op het oog had en zich daardoor tot een subjectief gezichtspunt beperkte. Hoe dit zij , de gretigheid , waarmee ze hier
gelezen werden , bewijst , dat men ze objectief wist te schatten.
Matthias Claudius droeg van Hamburg uit als vrij schrijver veel
bij tot de nieuwe opwekking van het geloof. Zijne „Sammtliche
Werke des Wandsbecker Boten (1771)" werden in 1790 vertaald uit-
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gegeven met platen, van welke vertaling een groot deel der pen
van Feith ontvloeide. Reeds lang voor dien tijd werden ze in ons
land veel gelezen en nog langer werkte hun invloed voort tot op
onze dagen. In 1836 verscheen bij J. Immerzeel „Proza." Gedachten
van M. Claudius , verzameld uit zijne werken" ; J. C. v. Deventer
vertaalde De Wansbecker Bode" opnieuw en Tollens noemt hetzelfde boek in eene zijner voorredenen onder de weinige werken van
smaak , die hij bij herhaling en altijd met vernieuwd genoegen doorbladerde. Daaruit ook leerde hij ten deele Lessing en Herder kennen.
De eigenaardige verbinding van vroomheid , gevoel en humor in
Claudius' werken maakten hem bij Tollens en een groot deel van het
Hollandsch publiek geliefd. 1
Albrecht von Haller , de veelzijdige geleerde , criticus en dichter,
was in Duitschland al niet populair en werd het ook hier niet. Bij
de voortreffelijkste schrijvers der 18de eeuw stond hij echter hoog
aangeschreven. In Duitschland had hij ook vurige bewonderaars.
„Aus Reimern , deren Schwung die Erde nie eerlor , Stieg Haller
einst mit Adlerfiug empor" zong de Saks Kástner o. a.
Met de Zwitsers Bodmer en Breitinger sloot hij zich aan bij de
groote Engelsche dichters ; een karaktertrek zijner gedichten is hooge
ernst , een sombere godsdienstige en zedelijke geest woont in zijne
geschriften ; ze zijn verwant met Youngs melancholische Nachtgedachten. In het geestelijk epos erkenden deze dichters den hoogst
mogelijken vorm der poëzie. Klopstocks Messias beantwoordde aan
hunne idealen.
Hallers gedicht die Alpen" , is in 1799 in 't Nederlandsch vertaald in de oorspronkelijke maat , den alexandrijn , door B. Nieuwenhuizen.
Op den zin voor natuurschildering en waarheid van voorstelling
heeft dit schoonti gedicht zeker invloed geoefend bij zijne Nederlandsche lezers , die echter niet talrijk schijnen geweest te zin.
Althans de Clerq zegt dat „de Alpen geringen indruk maakte."
Haller dichtte het reeds in 1732.
In 1748 verschenen de 3 eerste zangen van Ilopstocks Messias,
dien hij in 1773 voltooide met den 20sten zang. Dit epos heeft
door zijne innerlijke waarde en taal- en dichtkundige schoonheden
krachtig op den ontwikkelingsgang der Duitsche literatuur gewerkt,
al duurde die werking niet lang. In 1784 verschenen de eerste
zangen in eene vertaling van Groeneveld ; Meerman had er toen
reeds eenige vervaardigd , die hij echter eerst in 1815 met de overige
)

1)

Over Claudia' Ged. later.
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uitgaf. Van Alpen bracht het in proza over. Zijne vertaling is mooier
dan die van Groeneveld. A. Corn. Schenk (die in 1805 Youngs
Nachtgedachten vertaalde) schatte haar zelfs zoo hoog , dat zijne
bewondering zich in een lofdicht „op de letterkundige verdiensten
van Mr. J. Meerman" lucht gaf (in 1819). ' )
In 1791 verscheen van Groenevelds vertaling een tweede druk.
Het belang dier vertalingen ligt vooral in hun' invloed op het
gebruik en de verbreiding van den metrischen versbouw. Naar het
stelsel van Meerman zijn de hexameters geschreven , waarin Van de
Kasteele den Fingal van Ossian vertaalde en wel naar de Duitsche
uitgave van Denis , die in hetzelfde jaar als Groenevelds „Messias" te
Weenen uitkwam (1784). Klopstocks „Messias" werd hoog gewaardeerd door de eigenlijke letterkundigen. Feith schijnt er ook aan
gedacht te hebben hem te vertolken. 2 ) De vreemde maat en de
voor gewone lezers moeielijke inhoud veroorzaakten , dat hij niet
algemeen bekend werd.
Zijn treurspel „de dood van Adam" kon in de oogen van de beoordeelaars in de Vaderlandsche Letteroefeningen geene genade vinden , omdat het te ,,hartstochtelijk", niet „zacht" genoeg was!
Zijne „geistliche Lieder", een jaar na die van Gellert verschenen,
in 1758 en zijne „Oden" (1771) behooren tot die plechtig-ernstige
lyrische poëzie , die in Duitschland na Haller tot grooten.bloei kwam.
In 1778 gaf A. v. d. Berg , predikant te Arnhem , twee deelera
„Proeven van Geestelijke Oden en Liederen", onder invloed van
Klopstock , Gellert e. a. geschreven.
P. L. van de Kasteele (1748-1810), die in 1771-72 met H.
van Alphen „Proeven van stigtelijke Mengelpoëzie" uitgaf, vertaalde
in 1798 de meeste Oden van Klopstock en Wieland.
Zoowel onder de Oden van Bellamy als in de 3 bundels „Oden
en Gedichten", door Joh. P. Kleijn vindt men verscheidene Oden
van Klopstock en Lavater terug.
Een later dichter , B. Ph. de Kanter (1805-1865), schrijver van
„Lief en leed. Hólty's liefste liederen nagezongen" (1864), volgde
Klopstock na in verschillende metrische verzen. 3 )
Onder Duitschen invloed is ons kerkgezang met vele schoone
liederen verrijkt, vertaald naar Gellert, Klopstock e. a. of op hun
spoor oorspronkelijk gedicht door v. Alphen , Van de Kasteele,

Zie verder over de vertalingen enz. Hoofdstuk ,,versbouw."
Zie Bilderdijks Brieven 1 D. bl. 38.
3 ) Zie ook Hoofdstuk ,,Versbouw."
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Feith , v. d. Berg. Duitsche componisten , vooral Bach , gaven in
hunne heerlijke kunst nog reiner de stemming aan, waaraan al deze
zangen ontvloeiden.

II. THEORISTEN.

De openlijke reactie tegen de dichtgenootschappen , de eerste belangrijke poging om den smaak door wijsgeerige bestudeering van
de schoonheidswetten te verbeteren en daardoor op te wekken tot
zelfstandiger schepppingen , dagteekent in onze schoone letteren van
het jaar 1778. Toen verscheen Theorie der schoone kunsten en
wetenschappen , grootendeel8 overgenomen uit het Hoogduitsch van
F. J. Riedel en met bijvoegselen , aanteekeningen en eene inleiding
vermeerderd , door Mr. Hieronymus Van Alphen , lste Deel."
In zijne inleiding betoogt de schrijver het noodzakelijke van eerre
wijsgeerige beoefening der schoone kunsten en wetenschappen. Hij
geeft ronduit als zijne meening- te kennen , dat de toenmalige dichters in Nederland niet bij die der Ouden of der Franschen , Engelschen en Duitschers te vergelijken zijn. Opkomende tegen buitensporige overschatting van eigen land en kunst , zoekt hij vooral de
oorzaak onzer achterlijkheid in verkeerd gebruik van gebrekkige
modellen. Men behoeft niet te zweren bij Vondel , Hooft en Poot;
het was dwaasheid, ze slaafsch na te volgen , nog wel met het gevoel ze toch nooit te zullen overtreffen ! Eene theorie is noodig,
onafhankelijk van die modellen , berustende op beginselen , uit den
aard der schoonheid en de kennis van het menschelijk hart afgeleid. De kunstenaars moeten door eigen ooggin leeren zien.
Natuurlijk behoeft het niet uit te loopera op het volgen van doode
regels; het genie staat daar boven , maar juist de gelukkige vereeniging van genie en smaak vormt den echten kunstenaar.
Ook zal de beoefening van het schoone van grooten invloed zijn
op onze begrippen van het ware en goede , dus op den godsdienst
(zegt Van Alphen D. G. Niemeijer na).
Bovendien verdubbelt eene grondige kennis van de beginselen der
schoone kunsten het vermaak , scherpt het oordeel , maakt het temperament zachter en harmonieuser , matigt daardoor het egoïsme
het laatste is niet het minste - verlost van de slaafsche
en
banden , door letterzifterij en buitensporige kieschheid op de taal
geknoopt.
Het is duidelijk dat Van Alphen met deze pleitrede niet alleen
belangstelling in zijn onderwerp wil wekken , maar ook mogeljkQ
„

--L
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bedenkingen voorkomen. Daarbij had hij het voordeel , dat hij deze
reeds in de vreemde schrijvers , die hij bestudeerd had , zoowel geopperd als weerlegd vond.
Er was werkelijk overschatting van eigen verdienste.
„Kan zij (d. i. de Aloudheid) de Eeuw , die wij beleven,
Overstreven
in vernuft en kloek verstand?
Kan zij grootscher schedels kronen?
Kan zij kloeker dichters toonen
dan mijn zangrijk vaderland ?"
Zoo zong een der dichters uit dien tijd en stond in deze overdreven loftuitingen niet alleen. Integendeel, Van Alphen stond eerst
bijna alleen met zijn oordeel over Vondel en Hooft , die hij met
Ronsard en Malherbe bij de Franschen , Chaucer bij de Engelschen,
Opitz en Canitz bij de Duitschers vergeleek , alleen ook in zijne
uitgebreide kennis van de literatuur. Alle belangrijke geschriften,
die op zijn onderwerp betrekking hadden , waren door hem geraadpleegd. Zijne vertaling wint daardoor aan degelijkheid en zelfstandigheid. Zoo is zijn hoofdstuk „Over den luim" niet van Riedel,
die hier onnauwkeurig was. Riedels hoofdstuk over de stijlfiguren

sloeg hij over, daar dit z. i. meer tot dichtkunde en welsprekendheid behoorde. Bovendien gebruikte hij vele voorbeelden uit Hollandsche dichters en schrijvers ; zijne bestrijders beweerden, alleen
om gebreken aan te wijzen.
Van Alphen aarzelde eerst tusschen de vertaling van de Elements
of Criticism van Lord Kaimes en Riedels Theorie. Uit het eerstgenoemde werk heeft Riedel ook geput. Zijne theorie is eene
samenvatting der wij sgeerige schriften van Aristoteles , Horatius ,
Quinctilianus , Longinus , Vida , Boileau , Bouhours , Du Bos , Batteux , Kramer , Gerard , Bodmer , Breitinger , Baumgarten, E. Schlegel, Ramler, Mendelssohn, Lessing, Hagedorn, Winckelmann, Mengs,
Klotz , Sulzer , Prestley , Kaimes en misschien nog meer andere.
Van Alphen heeft ook notitie genomen van de „liberale koppen"
Basedow , Lindner e. a.
Hij las , en met vrucht , de werken van Baumgarten (die in 1750
de eerste Aesthetica schreef); ook Sulzers Critiek op den Frankforter
hoogleeraar ; verder Hagedorn , Lessing (Laökoon), Schlegel , den
vertaler van „les beaus arts reduits à un principe van Batteux;
de Leipziger Bibliothek der schonen Wissenschaften und der freien
Kunste ; en nog veel meer Duitsche , Engelsche en Fransche werken.
Voor 1778 bestonden in onze taal alleen de „Digtkunst" van Ho.
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ratius en Boileau, de aanmerkingen over poëzie en schilderkunst
van Batteux , iets van Du Bos , een paar verhandelingen van M.
Mendelssohn en de Grondbeg. van de Algem. Wetten der schoonheid door „Tendimus ad coelestem patriam." Van Alphen heeft
dus met zijne bewerking eene leemte in onze toenmalige wijsgeerige
literatuur aangevuld.
De groote beteekenis van zijn boek , dat , wat het tot een daad
maakt, ligt in zijne inleiding, waar hij pleitte voor aesthetische
grondbeginselen, op de zielkunde wees en hare belangrijkheid voor
den dichter aantoonde en in verbetering van den smaak het middel
zag tot veredeling van de kunst.
We zullen uit zijne theorie slechts eenige hoofdtrekken geven:
Schoonheid is zinnelijke (sinnliche) eenheid in zinnelijke verscheidenheid. Op deze definitie teekent Van Alphen aan , dat de schoonheid
geene inwendige „inklevende" eigenschap is der voorwerpen , maar
haren grond heeft en bestaat in de som van de bijzondere werking
zijner deelen op onze gewaarwording; zij is dus van betrekkelijken
aard. Tegenover Lavater , die zegt , dat de kunst zich altijd
naar de natuur moet richten, en die de gedachte van eene schoone
denkbeeldige natuur ondragelijk vindt , beweert Van Alphen , dat
kunsten en wetenschappen zulke voortbrengsels moeten leveren, die
de schoonheden der natuur te boven gaan en het ideaal der hoogstmogelijke schoonheid nabij komen.
Dienvolgens onderscheidt hij navolgers der natuur , navolgers
der schoone natuur (waartoe hij o. a. Poot en Gessner rekent) en
scheppers , en stelt hij de kunstenaars , die eenvoudig groot zijn
door de wijze, waarop ze de natuur nabootsen, beneden hen, die
naar een ideaal werken. Riedel gaat nog verder en noemt de
laatste alleen kunstenaars.
Lessings invloed bespeurt men in zijne onderscheiding der schoone
kunsten. De Dichtkunst schildert eigenlijkk handelingen , ze bedient
zich alleen dan van beschrijvingen , wanneer zij ze volstrekt noodig
heeft tot uitvoering van haar hoofdplan. Zij schikt ze zoo , dat ze
zooveel mogelijk den aard van opeenvolging aannemen.
Zijne bepaling van poëzie luidt : de kunst en wetenschap om volkomen zinnelijke (daarmee bedoelt v. A. onder het bereik der zinnen
vallende), schoone , imaginatieve en opvolgende voortbrengselen „daar
te stellen", door middel van eene volkomen zinnelijke taal.
Hierop volgen hoofdstukken over het grootsche en verhevene;
de eenheid en verscheidenheid ; de natuur , eenvoudigheid en naïefheid ; over den luim , het grappige en het belachelijke. Alle bevatten
grondige opmerkingen en.geven Van Alphen herhaaldelijk gelegenheid
7
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critiek te oefenen op de Nederlandsche schrijvers. Zoo vraagt hij,
of onze dichters in hunne historische gedichten en heldendichten de
eenheid niet verwaarloosd hebben ; of ze niet doorgaans slechts dat
zien, wat een ander reeds lang te voren zag en daardoor schraal en
mager worden ; of zij het pathos niet met het verhevene verwarren.
Hij berispt de onnatuurlijke taal van velen.
Het wezen van den humor schijnt hij niet doorzien te hebben
of hechtte ten minste aan dat woord eene andere beteekenis dan
wij. Nadat hij uitdrukkelijk gezegd :heeft, dat hij luier bezigt ter
vertaling van humour en Laune (dat niet op 't zelfde neerkomt)
voegt hij er bij : „Niets dat den hoorder of aanschouwer ernstig
maakt of laat , is bestaanbaar met humour. De reden is dat humour
altijd doet lachen en daar men niet bij lacht , is nooit humorous."
Weiland gaf later in zijne voorrede tot de vertaling van Jean
Paul's gedachten eene betere bepaling.
Hij komt op tegen Lessings beweren (in den Laokoön) dat de
oude kunstenaars geene Furien hebben afgebeeld. „Vermoedelijk",
zegt Van Alphen , „beeft Lessing, door Junius misleid, in het Register
der oude kunstwerken onder den titel Furiën gezocht en niets gevonden. Ik sla hem op bij Eumenides en vinde , dat Scopas er
twee en Calas de derde te Athene afgebeeld heeft. Men kan het
bewijs bij Clemens Alexandrinus zelf nalezen."
Van Alphen toont daar getrouwheid aan zijn beginsel van' niet op
gezag van een ander te zweren. Als Lessing in den Laokoönzegt , dat
de ouden phantasieën noemden, hetgeen wij poëtische tafereelen
heeten en energie , wat wij de illusie of het begoochelende dezer
schilderijen noemen , haalt Van Alphen Longinus er bij en meent,
dat deze onder „phantasie" eene illudeerende schilderij , onder energie" eene zwakkere illuzie, eene enkele, levendige voorstelling verstaat.
.'

Het tweede deel der „Theorie" begint met een hoofdstuk over
licht , schaduw en koloriet , handelt daarna over welvoegelijkheid,
„welstaanlijkheid," „deftigheid" en deugd , over de genie en den
smaak en eindigt met een „Besluit," waarin Van Alphen (naar Sulzer) eenige opmerkingen over plan , uitvoering en bewerking van
een kunstwerk ten beste geeft.
Sommige termen hadden toen eene andere beteekenis dan thans.
,Deftigheid noemt Van Alphen de overeenstemming onzer handelingen
met het gevoel van eer, de hoogste trap van „welstaanlijkheid."
Evenals in 't eerste deel wijst hij hier weer op bestaande feilen,
vooral op het valsch-pathetische en te nauwkeurige droogheid en

pnaandoenlijkheid.
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Eigenaardig is zeker zijn berisping van het opwekken van „ondeugende" hartstochten ; volgens . hem zijn de vele anacreontische
dichters op dezen doolweg geraakt.
„Het zou ons aangenaam zijn` voegt hij er bij „dat zij , met
opzigt tot het zedelijke, zooveel verdienste hadden , als met betrekking tot het schoone." Deze woorden komen eer op rekening van
Riedel dan van Van Alphen ; de anacreontische dichters in Nederland zongen meest na 1778. Ten slotte is van belang, wat Van Alphen
over den smaak zegt : De natuurlijke gewaarwording van het schoone
wordt verbeterd door eene goede opvoeding , door het bestudeeren
der meesterstukken en der regelen , en door eigen oefeningen. De
goede smaak is de smaak der ouden en van zulke onder de nieuwe,
die het naast bij de ouden komen.
Voor het tweede deel verscheen (1780) had het eerste reeds openlijke bespreking en bestrijding uitgelokt. In de Vaderl. Letteroefeningen werd het gunstig beoordeeld en de revolutionaire strekking
erkend en gewaardeerd.
W. E. de Perponcher (1741-1819) sprak in 1778 in zijn „Brief

aan den Heer Mr. H. van Alphen bij gelegenheid zijner Theorie
der schoone kunsten en wetenschappen" zijne ingenomenheid uit
met van Alphens werk , die daarmee tot de vervulling meêwerkte
van den reeds in 1776 door De Perponcher uitgesproken wensch
naar eene critische beschouwing onzer oude dichters.
Hij schat van Alphens stoutheid op rechten prijs; De bijen van
den Helicon hebben scherpe angels en zijn nog ruim zoo gevaarlijk
als de andere , wanneer men ze in hunne juist niet al te vreedzame
korven stoort. Maar het zijn waarlijk al te metaphysische koppen,
die Van Alphen heeft uitgekozen. Verder bestrijdt hij diens opvatting
van het ideale ; de bouwstoffen van al onze werken zijn toch alle
aan de natuur ontnomen ; er kan alleen van vergrooting, verfraaiing,
andere samenvoeging sprake zijn. Ook wijst hij nog op schoonheden van de oude Hollandsche dichters, die Van Alphen wel wat
meer had kunnen doen uitkomen.
Zijn toon is als van een geestverwant , die het in hoofdzaak met
den schrijver eens is , maar op sommige punten aan zijn eigen
denkbeelden de voorkeur geeft.
Van Alphens antwoord op dien brief is gedrukt vóór bet tweede
deel der „Theorie". Daarin bepleit hij het gewicht der psychologie
voor den dichter en het nut der metaphysica ; „als de dichter zijne
eigen gewaarwordingen voorstelt , dan is er geen nabootsing, maar
dan hooren wij de natuur zelf" voert hij De Perponcher op diens
tweede bedenking tegemoet , maar laat er eenigszins vreemd op
7*
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volgen : vandaar , dat de nabootsing der natuur nimmer het eenig,
het algemeen grondbeginsel der poëzie zijn kan. Zijn grondbeginsel
(liefst heeft hij er geen) zou zijn : de kunstige zinnelijke voorstelling met oogmerk om te behagen.
In 1780 schreef De Perponcher een tweeden brief, „eenige bedenkingen op. zijn , aan 't hoofd des tweeden deels geplaatste ant woord op den eersten brief behelzende." Hij betreurt de felheid,
waarmeê Van Alphen is aangevallen , uit nogmaals zijne afkeuring
van te afgetrokken redeneeringen en redekavelt , als in den eersten
brief, met Van Alphen over den paradox van Mozes Mendelssohn:
„Voor God is niets schoons."
Op dezen brief schijnt V. A. het stilzwijgen bewaard te hebben.
Toen De Perponcher over felheid in de bestrijding sprak , dacht hij
ongetwijfeld aan de „vrijmoedige aanmerkingen over de Theorie van
Riedel door Van Alphen , briefswijze voorgedragen door D. E. (1779).
Uit iedere bladzijde van dit geschrift spreekt strenge af keuring
van Van Alphens minachting der vaderlandsche letteren. Gekwetste
eigenliefde doet den haat in des schrijvers hart ontvlammen. In
zijn averechtsch patriotisme voelt hij zich tot verdediger der nationale letteren geroepen en grijpt alles aan, om zijne bewijsvoering
den schijn van logica te geven.
Als motto kiest hij vier regels uit v. Alphens „Nederlandsche
Gezangen":
„Wilt ge uwe beeldtenis geschetst zien, slaat uw oogen
Op dat ondankbaar kroost,
't Geen op de borsten trapt , waaraan het heeft gezogen:
Ja ziet het vrij , maar bloost .`
Recht voor allen ! Den Heer van Alphen bevallen sommige hoofdstukken niet in Riedel; mij andere weer niet, zegt D. E. Riedel, noch
iemand anders heeft recht over de begrippen van smaak bij eenig
mensch te heerschen. Alles hangt hierbij af van eigen gevoel en
gewaarwording.
Waarvoor is dit werk noodig ? Jonge, talentvolle dichters meten
hun werk aan de goede kunstwerken en komen er van zelf. Onbeteekenende, die zich verbeelden iets goeds te hebben geleverd, dat
naar niets lijkt , zijn toch veel te dom voor al die metaphysische
redeneeringen. Wijsgeerige koppen, waarvoor het werk heet bestemd
te zijn, hebben geen' Riedel noodig om het schoone in de fraaie
kunsten te ontdekken. Zelfs gewoon ontwikkelde lieden met een
goed natuurlijk oordeel zullen er niets van begrijpen. Wat moeten

dan de domooren?
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Tot zoover de Theorie. Wat • de inleiding en aanmerkingen betreft , alles is slechts geschreven om de verachting der buitenlanders

voor onze letterkunde te rechtvaardigen en hunne uitspraken met
meer schijn van waarheid te bekleeden.
Zegt de heer Van Alphen , dat hij veel gelezen heeft , we zullen
aantoonen dat hij zeer weinig moet gelezen hebben. In den vierden
regel van zijn gedicht „Aan prins Willem den Eersten" staat duidelijk:
Hij , aan het Spaansche hof van jongs af opgetogen",
Willlem de Eerste was nota bene nooit in Spanje geweest! En
dat voor een rechtsgeleerde ! Ach ja , „het zijn allen geen koks,
die lange messen dragen" wordt ook hier weer bevestigd. Dat onze
dichters in 't buitenland onbekend zijn , ligt aan de taal ; hadden
Gessner , Milton , Klopstock Nederlandsch geschreven , ze zouden
door Van Alphen evenzoo zijn uitgemaakt als de Hollandsche dichters.
Van Alphen beloofde veel voorbeelden uit vaderlandsche dichters,
maar geeft er weinig. Op zoo'n manier kan men evengoed bewijzen dat alle andere volken verre beneden de Nederlanders te
achten zijn.
D. E. is zoo vast overtuigd van de algemeene instemming met
zijne verontwaardiging , dat hij den lof , door De Perponcher aan
van Alphen toegezwaaid , voor ironie houdt.
Al gevoelt men al het kleingeestige en onlogische in dit vinnig
betoog , men moet toch erkennen dat Van Alphen de Duitsche
dichters wel wat hoog opvijzelde en de Hollandsche dichters der
17de eeuw partijdig beoordeelde. Geen wonder, dat Bilderdijk, die
in 1810 in het Hollandsch Instituut eene lezing hield „over den
af keer onzer voorvaderen tegen het Hoogduitsch, zichtbaar in hunne
taal", volstrekt niet met van Alphen instemde op dit punt. Duidelijk genoeg is de klacht , voorkomende in zijne ,,Najaarsbladen":
Ja , beter was uw zang dan oordeel over 't zingen.
Ach ! hadt ge ons nooit vergast op Riedels mijmeringen,
Den Duitschren les noch spraak noch voorbeeld afgeleerd!
Noch met hun schoolgezwets de schoone Kunst onteerd !"
In 1780 schreef J. Macquet : „Proeven van Dichtkundige letteroefeningen over den smaak in de poezij e, over den Abraham den
Aartsvader van Arnold Hoogvliet, 1e Deel." De schrijver heeft blijkbaar met deze studiën , gevolg gevende aan De Perponcher's wensch,
eene critische beschouwing willen geven der voornaamste Holland') Van Alphens werk werd door Ypey en Hoeufft hoogelijk gewaardeerd;
door 0. Zu. v. Haren minder.
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sche dichters ; tevens een protest tegen Van Alphens voorliefde voor
uitheemsche schrijvers en dichters en diens geheele wijze van behandeling.
Met Van Alphen erkent hij , dat de jonge dichters Vondel , Poot
enz. te uitsluitend navolgen ; dat deze ook hunne gebreken hebben.
Maar alleen de zwakke plaetsen van een Dichtstuk uit te zoeken,
op deze te vitten , de schoonheden te verduisteren , over te slaera,
eenige vliegende gedagten in het wilde en zonder bewijzen over
een vers voor te dragen , is het werk van nijdige en doorgaans
onkundige menschen , die hunne oppervlakkige uitspraken als orakels
willen gehouden hebben en op zulk een meesterachtigen toon alles
beslissen , dat men zich over hunne stoutheid moet verwonderen."
Hij zal dan ook wel de gebreken aantoonen , maar vooral de
schoonheden trachten te ontvouwen. Daarbij kiest Macquet, merkwaardig genoeg , juist vreemde dichters als 't op fouten aankomt.
Om niet „op een onbekenden Oceaan van metaphysieke twijfelingen" te zwerven , dunkt hem het verstandigst , bij het onderzoek
naar de beteekenis van overdrachtelijke woorden , zooals smaak in
de poëzie , van de eigenlijke beteekenis uit te gaan.
De dichters slagen het best in zulke stukken , die naar den smaak
hunner natie zijn. „Onze smaak, de Nederlandsche verkiezing valt
op deftige , historische , zedekundige , godsdienstige stoffen. Zelfs
in boertige , vermaeklijke stoffen zoekt een Nederlander zedekunde
en stichting."
Ons temperament is niet „koudvochtig" zooals Temple zegt, maar
„bloedrak-melankoliek."
Poëzie is onze kracht niet en bovendien worden de dichters bij
ons niet zoo beschermd, gewaardeerd en betaald als in het buitenland.
Zedenpoëzie is onze ware goede smaak. Al verloren wij zeer
vele tooneelstukken , minnedichten , idyllen , herderszangen , men
zoude er voor het harte en verstand niets meer door verliezen,
dan dat er het Marssepein , de Kolombijntjes , Makaroni's en vele
andere Konfituren , die aan hunne namen toonera , van waar ze
komen en alleen versnaperingen zijn , uit de winkels wegraakten."
Hij zinspeelt ongetwijfeld op Van Alphen , waar hij schrijft: Andere liefhebbers der Dichtkunde verwonderen zich alleen over het
vreemde en twijfelen , of de beste onzer dichteren wel meer dan
verzenmakers zijn , die men bij geene Engelsche , Eransche , Italiaansche en Hoogduitsche poëten kan vergelijken. Zij zeggen ook,
dat de Nederlanders niets over de Physiologie der schoone kunsten
geschreven hebben, zij hierin veel ten achteren zijn, en alles van
de buitenlanderen moeten leeren , waarom ze zich maar toeleggen
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op - het vertalen van vreemde schriften , die zij met fraaie voorreden en bijvoegselen verbeteren dan op biet geven van eigen werk.
Batteux, Home enz. hebben uit Junius en G. J. Vossius geput,
maar die halen ze niet aan!
„Verdient het daarenboven geene opmerking ," zoo gaat hij voort,
„dat die Heeren , welke het vreemde zoo sterk beijveren , zoo aendagtig bestudeeren , in hunne werken den Nederlandschen smaek
volgen ? Velen hunner verplichten hun vaderland door hunne voortreffelijke stukken , als zij zelf iets geven. Waarom schrijven ze
niet in dien uitheemschen smaak ? Zouden ze door een enkel dichttuk , op dien hooggeroemden leest der nagebueren geschoeid , niet
meer uitwerken dan door het aanprijzen van het vreemde en ver
achten van het vaderlandsche ?" Dit klonk als eene uitdaging. Van
Alphen heeft den handschoen opgenomen. „Waarom roepen die
Heeren zoo sterk om origineele schrijvers en blijven zelf vertalers?
Schrijft origineel en Nederland , mijne Heeren, zal origineele schrijvers hebben l"
Er is veel gezonds in wat de schrijver verder zegt over het gebruik van mythologische namen , dat hij tot allegorieën en historische stukken wil beperken.
Betreffende den ,,Aartsvader" van Hoogvliet komt hij tot de
slotsom , dat diens meesterstuk , bijaldien 't een heldendicht mag
heeten, het beste in dat genre is in de Hollandsche letterkunde;
dat Hoogvliet voor Milton in scheppend vernuft , voor Voltaire in
de techniek van de dichtkunst moet wijken ; maar dat de dichter
van den „Abraham" uitmunt in het pathetische en vele ware schoonheden zijn gedicht sieren. Aan het slot wekt hij op tot bestudeering der onvergankelijke modellen : Homerus en Virgilius voor
het Heldendicht , Sophokles voor , het treurspel. „Ziet af," roept hij
zijnen landgenooten toe „van de navolging en vertaling der Fransche
en Engelsche schrijvers; maar bestudeert de Nature en de oude dichters. Dan eerst en nooit anders zult ge schoone stukken voortbrengen."
Dien raad herhaalt hij aan het slot van zijn tweede deel letteroefeningen , dat in 1783 volgde en waarin hij Vondel en Antonides'
IJstroom besprak. Koning David had vele groote helden, maar
drie , die allen overtroffen in dapperheid en kracht. In het veld
der letteren zijn de drie helden : Homerus , Sofokles en Virgilius.
Zijn oordeel over Vondel is zelfstandig en waardeerend ; in het
derde deel zijner beschouwingen, in 1786 gedrukt , koos Macquet
den Gysbrecht van Aemstel" en den „Lucifer", waarop hij eene
bespreking van Hoofts minnedichten volgen liet , die eene door-

loopendo hulde is aan het talent van den Muider Drost.
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Intusschen ging Van Alphen voort met het voordragen zijner
denkbeelden over de middelen ter verbetering der Nederlandsche
poëzie.
Reeds in 1782 verschenen zijne „Digtkundige verhandelingen"
in 2 deden (het tweede in 1783).
In een hoofdstuk over den poëtischen stijl handelt hij uitvoeriger
over Hooft en Vondel. Zijn oordeel is , dat men in het verrijken
der taal door nieuwe wendingen , het oordeelkundig overnemen van
de schoonheden van anderen , bijzonder van onze naburen, in het
melodieuse en muzikale der dichterlijke uitdrukking van Hooft ruim
zoo veel kan leeren als van Vondel.
Eerst indien er nu genieën voortkwamen , zegt Van Alphen, die,
in aanleg Hoofts en Vondels evenknieën , het gebruik maken van
hunne vorderingen en van den vooruitgang der theorie op hen
vooruit hadden , zouden deze met recht onze classieke schrijvers
worden.
Het groote middel ter verbetering der Nederlandsche dichtkunst
is volgens Van Alphen meerdere „bestemdheid" onzer prosodie. Zijne
denkbeelden aangaande den versbouw en het ram komen overeen
met die van Gessner en met die, welke Wieland in 1771 uitsprak
in het voorbericht van zijn' „Amadis". (Zie verder Hfdst. „Versbouw").
Algemeene regels leiden in de theorie al heel licht tot apodictische uitspraken en laten de kunstenaars onverschillig. Het eerste
bewees C. van Engelen met zijn bekroond antwoord op de vraag,
door de maatschappij der Nederl. letterkunde uitgeschreven: » Welke
zijn de algemeene oogmerken , die een dichter moet bedoelen?
welke zijn derhalven de eigenaartige onderwerpen voor de dichtkonst ? en welke zijn derzelver algemeene regelen P"
De groote bedoeling der poëzie is volgens den schrijver het vermaak. Hij veroordeelt dan ook onbeschroomd den Oedipus , de
Phedra , de Orestes enz. omdat ze den lezer te lang in eene akelige
gesteldheid laten zonder daarvoor eene vergoeding van zachtere
driften aan te bieden."
In treurspelen keurt hij het rijm af , evenals Van Alphen. Deze
wil echter de maat behouden , Van Engelen daarentegen ziet . in
maat noch rijm heil voor deze dichtsoort en beroept zich o. a. op
„Der Deserteur aus Kindesliebe" van Stephan den jungern.
Op de tweede vraag geeft hij ten antwoord : Alles , wat zich
aan onze verbeelding met belang laat schilderen , is geschikte stof
voor de poëzie. Ongunstig is zijn oordeel over het leerdicht. Jan
de Marre's „Bespiegelingen over Gods Wijsheid in 't bestier der
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Schepselen" schat hij in dat genre het hoogst. Ook hij ijvert tegen
het ongepast gebruik van mythologische namen. In Klopstock
keurt hij dat van bovennatuurlijke wezens af.
Zijn geschrift geeft ons van hem den indruk , als van een' man,
bij wiep het verstand overweegt; die alzoo van nature een vijand
is van groote woorden en valsche beeldspraak, maar gevaar loopt
het waarlijk grootsche en verhevene als bombast te veroordeelen.
De zachte roering , de teedere aandoeningen der ziel door het gedicht
gewekt , door uitwendige omstandigheden versterkt , ziedaar naar
zijn inzien de hoogste triomf der poëzie.
Feiths sentimenteele stemmingen zouden hem niet ongevoelig laten.
Van Alphens oordeel heeft ook Feith tot tegenspraak geprikkeld.
In 1781 verscheen zijne Verhandeling over het heldendicht," bekroond door „Kunst wordt door arbeid verkregen," het bekende
Leidsche genootschap.
Met opzet beveelt hij daarin uitsluitend Fransche werken aan
voor de studie des aesthetica om niet „in metaphysische haarkloverijen , die den smaak bederven , verward te raken."

Ook Feith verdedigt de eer der vaderlandsche dichters. Men
heeft altijd in alle landen , zegt hij , critici gehad die hunne landgenooten het laagst stelden ; ingenomen met de voortbrengselen van
eenige vreemdelingen , hebben ze niet gebloosd den billijken roem
hunner , landgenooten aan hun vooroordeel op te offeren. Ten bewijze hiervoor herinnert Feith aan het geschrift van Frederik den
Grooten „De la littérature Allemande."
„Wilde ik ," voegde hij er bij met betrekking tot zijn onderwerp,
„op het gezag van een buitenlandsch kunstrechter uitspraak over
onze heldendichten doen , ik zou den Friso van W. van Haren
voor een model opgeven moeten , dat aan Duitschland voorgesteld
werd , om zijne eerzucht te ontvlammen. En deze kunstrechter is
Klopstock ! Men kan dit getuigenis vinden in eene oratie van
Klopstock, de Carmine Epico, onlangs uitgegeven door C. F. Cramer. 1 )"
Feith verzuimt mee te deelen , dat Klopstock die redevoering
uitsprak bij het verlaten der Latijnsche school in 1745, dus op
21-jarigen leeftijd.
Voor 't overige is Feith het op vele punten met Riedel en van
Alphen eens.
Met van Alphen heeft hij ook eene groote belezenheid in de Duitsche
schrijvers gemeen. Beiden dwepen met den Messias.
Voor mannen als zij , die met volle overtuiging den christelijken
') n.l. C. F. Cramer. Klopstock, Er und über ih n.
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godsdienst beleden , was Klopstock dan ook do schepper van - het
echte „wonderbare", waarvoor de openbaring hun eenti onuitputtelijke bron was. Beiden verachtten het mythologische klatergoud,
goed voor heidenen maar niet voor Christenen.
Onder invloed van Gellert's wenken in zijn geschrift Von den
Ursachen des Vorzugs der Alten vor den Neuern in den schonen
vissenschaften , besonders in der Poesie und Beredsamkeit", waarschuwt Feith nadrukkelijker dan Van Alphen , en bepaald in strijd
met Macquet , tegen slaafsche navolging der ouden en voor de
meeping , dat ze het non plus ultra van alle mogelijke schoonheid
waren en nooit geëvenaard of overtroffen konden worden. In tegenstelling met van Alphen en van Engelen bepleit hij de aanwending
van het rijm in het heldendicht en het treurspel.
Op de bovengenoemde punten is Feith nogmaals teruggekomen
in de „Bijdragen ter bevordering der Schoone Kunsten en Wetenschappen , uitgegeven door Mr. R. Feith en J. Kantelaar", waarvan
het eerste deel in 1793 verscheen. Na drie jaren staakten ze de
uitgave.
Feiths medewerker, J. Kantelaar, een vurig patriot , had reeds
in 1791 eerre verhandeling over het herdersdicht geschreven ' en

volgde in zijne gedichten Hölty en Engel na. Op het laatst van
zijn leven bewoonde hij zijn buitengoed Landwik bij Zwolle , niet
ver van Feiths Boschwij k. Hij stierf in 1821 , Feith drie jaar
later.
Hun tijdschrift had tot oogmerk : de verbetering van den smaak
voor het schoone." Het zou de Nederlandsche nieuwste dichtwerken beoordeelen naar de aesthetische beginselen en zich niet vergenoegen , zooals tot nu toe de beoordeelende schriften , met eene
eenvoudige goed- of afkeuring zonder opgave van redenen.
Het Duitsche voorbeeld, dat ze wilden navolgen , was Wielands
„vierteljahrschrift" der Teutsche Merkur (1773-1810). Dit tijdschrift bekleedt in de journalistische letterkunde van dien tijd eene
voorname plaats, Hoewel Wieland een van de machthebbers der
vroegere literatuur was , tegen wie in Duitschland de letterkundige
omwenteling ondernomen werd (de Góttinger leden van den Hainbund verbrandden zelfs zijn portret) wist hij echter zoo juist te
prijzen -en te laken dat Goethe , de schrijver van „Gótter, Helden
und Wieland" na het lezen eener beoordeeling verbaasd uitriep:
„Besser als Wieland versteht mich keiner I"
De jaargang 17 76 bevatte reeds een gedicht van Goethe, die
weldra met Herder tot de vaste medewerkers behoorde , zoodat de
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„Merkur" het orgaan werd der Weimarsche schrijvers. Onder
Goethes invloed werd Wieland een ander mensch en de „Merkur"
een ander blad.
Zooals reeds is aangeduid , kwam Feith in de „Bijdragen" met
kracht op tegen de meeping van C. van Engelen , dat voor tooneelpoëzie maat en rijm niet passen. Hij haalt daarbij de treffendste
passages uit Fransche treurspeldichters aan , die in proza veel van
hun schoon zouden verliezen en herinnert aan Duim , Punt en
Corver , die verzen niet als proza declameerden.
In het tweede deel vertaalde hij ten overvloede nog eene samenspraak over de waarde van het rijm uit Denis' uitgave van „Ossians und Sineds Lieder." Zijn oordeel over Kotzebue, die toen
juist ook het Hollandsch schouwburgpubliek stormenderhand veroverde , luidt zeer streng. Hij trekt hier één lijn met de „Merkur"
en met Knigge , den schrijver van de „Reise nach Braunschweig."
Ook in andere maandschriften uit die dagen verschenen nu en
dan stukken , uit het Duitsch vertaald of met de strekking om de
denkbeelden der Duitsche schrijvers te verbreiden. O.a. zette Willem van Irhoven van Dam in De Recensent , waarvan het eerste
deel in 17 8 7 verscheen , Herders denkbeelden uiteen over de Ho breeuwsehe dichtmaat naar diens „Geilt der Ebrilischen Poosje",
dat ook door Van Engelen vertaald is.
In 1790 vertaalde T. van Hamelsveld Herders verhandeling „Ueber
den Ursprung der Sprache" en „Ueber die 'Ursachen des verfallnen
Geschmacks bei den verschiedenen Volkern , da er geblühet."
Geheel die beweging in onze wijsgeerige literatuur, waartoe Van
Alphen den stoot gaf , bevorderde , bewust of onbewust , de verbreiding van een voortreffelijk beginsel: de schrijvers van de overgeleverde autoriteiten te verwijderen, zelfstandig nadenken te wekken.
Een tijdlang hadden de voornaamste dier theoristen grootera invloed op de voortbrengende letterkundigen. Multatuli heeft aangetoond 1 ) hoe zelfs Bilderdijk zijne treurspelen naar het door Feith
gegeven model samenstelde. Vele der in de besproken werken voorkomende definities zijn in hoofdzaak onveranderd gebleven in de
latere aesthetica's. Veel is verouderd ;. de zielkunde is met al die
bepalingen niet veel gebaat. Men moet echter niet vergeten , dat
de eerste schrijver der Duitsche „Aesthetica," Baumgarten, een
leerling was van Wolff, het hoofd van het Duitsche rationalisme.
,

') Zie zijne Ideen Vde Bundel.
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In zekeren zin vertegenwoordigen de theoristen het rationalisme
in onze letterkunde.

VAN ALPHEN ALS DICHTER.
Behalve met de vertaling van Riedels „Theorie," zijne „Digtkundige Verhandelingen" en zijne vertaling van de beroemde verhandeling van Thomas Abtt Over de verdienste") (1777) , heeft
Van Alphen met zijne dichterlijke scheppingen de rol van bemiddelaar vervuld tusschen de Duitsche en de Nederlandsche letterkunde en wel bijzonder in de kerk- en de kinderpoëzie.
Evenals Gellert , Von Cronegk , Ramler enz. koesterde hij voor
de opwekking van het godsdienstig leven groote verwachtingen van
de samenwerking der dichtkunst met de muziek.
Zijne reeds besproken vertalingen uit Gellerts „Oden und Lieder",
waaronder de schoone Algemeene Bede" : „0 God, die in mijn
boezem ziet ! Verwerp mij van Uw aanschijn niet , Maar scheld mij
mijne schulden kwijt , 0 God , die zoo genadig zijt !" zijn alle in
dezelfde maat vertaald , waarin ze oorspronkelijk geschreven waren,
om de melodieën van Bach te behouden. De Nederlanders hadden
trouwens een recht op Bach's kerkmuziek ; immers deze was een
leerling van den te Deventer geboren Reineke, wiens leermeester
Scheideman aan den stichter der Noordduitsche organistenschool,
Jan Pietersz. Sweelinck , zijne vorming te danken had.
Van Alphen is de eerste dichter van cantaten of oratoriën in
onze taal.
In Duitschland waren de vormen der cantate en serenate reeds
meer aangewend , vooral in de wereldlijke poëzie voor gelegenheidsstukken , door Gottsched , Haller , Jacobi , Ramler en Von Gerstenberg.
Blijkens de aanmerkingen bij gelegenheid der cantaten", had
van Alphen de regels voor deze dichtsoort goed bestudeerd ; Marmontel, Du Bos, maar vooral Sulzer waren zijne wegwijzers; Ramler werd het voorbeeld , waarnaar hij werkte.
Onder diens invloed vooral dus heeft Van Alphen drie cantaten
gedicht : De Doggersbank", „De hoop der zaligheid" en „De Starrenhemel." Het laatste dichtwerk heef eene welverdiende beroemdheid verkregen.
J. Nieuwenhuijzen heeft enkele zijner cantaten op muziek gezet.
') De verdienste n.1. van den redelijken mensch en burger.
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De fout door Ramler in z g n „Tod Jesu" (1760) begaan en door
Sulzer aangewezen , heeft van Alphen in zijne cantaten vermeden:
nimmer gebruikt hij te gemeenzame of platte uitdrukkingen ; de
taal is in overeenstemming met de verhevenheid van zijn onderwerp.
Van Alphen heeft ook rij mlooze oden en gedichten geschreven en
is een der voornaamste voorstanders geweest van het gebruik der
metrische versmaat. Rijmloos zijn vele zijner gedichten aan Elize;
de Ode aan den dood ; „Jezus , de eersteling dergenen die ontslapen
zijn;" de rust in God" (1775).
Klopstock vooral was in deze richting zijn gids. „Velen mishagen mijne rjmelooze verzen", zegt Van Alphen in zijn voorbericht.
„Wat zal ik zeggen , mijne landgenooten ! ik vrees , uit hetgeen ik
„er over gehoord heb , dat . gij er nog niet rijp voor zijt."
De jonggestorven dichters , beide studenten aan de Utrechtsche
hoogeschool , Bellamy en Van der Woordt , hebben van Alphens
pogingen om het rij mlooze vers in eere te brengen, ijverig gesteund;
de eerste zelfstandiger , de laatste geheel naar Van Alphens regels
dichtende. Ook Strick van tinschoten (wiens gedichten , rij mlooze
en metrische , in 1808 verschenen) belijdt , in vele opzichten de
keurige regelen van den doorletterden H. van Alphen" te volgen. 1
)

Het aantal oorspronkelijke gedichten bij Van Alphen overtreft
verre dat zijner vertalingen ; toch mag men beweren dat , zijne
„Nederlandsche gezangen" (1779) uitgezonderd , al die kinderen van
zijn dichtgeest eenige droppelen Duitsch bloed hebben. In 1778
verschenen de twee eerste stukjes van de Kleine gedichten voor
kinderen" en Van Alphen erkent zelf in zijne voorrede dat de „Lieder
fair Kinder" van Chr. Felix Weisse en de Kleine Lieder fiir kleine
Madchen und Junglinge" van G. W. Burmann door hem met zeer
veel genoegen gelezen zijn en hem menigmaal op den weg hebben
geholpen, schoon hij er eigenlijk geen vertaald of overgenomen
heeft. Vele dier gedichtjes zijn naar W. Hey vertaald of bewerkt.
De „Kinderfreund" van C. F. Weisse, een weekschrift voor kinderen, dat deze van 1775 --'82 met veel succes uitgaf, heeft aan
een Hollandsche Kinderbibliotheek tot voorbeeld gestrekt.
Van Alphens „Proeve van Liederen en Gezangen voor den openbaren godsdienst" mag als eene vrucht zijner bekendheid met de
Duitsche kerkmuziek beschouwd worden.
1) Zie Hfdst. »Versbouw."
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Daardoor vooral werd hij aangespoord zijn dichttalent aan den
godsdienst te wijden en zijne schoone kerkliederen, waarvan vele
in den bundel Evangelische Gezangen" zijn opgenomen , bewijzen
hoe hij door innig godsdienstig gevoel en dichterlijke bezieling tot
deze taak geroepen was. Alleen Staring evenaart hem in dit opzicht.
Van Alphens invloed als theorist en dichter is van groote beteekenis. Van Kampen schrijft zelfs ') : „de geheele plooi der Neder landsche Poëzie is sedert meer Duitsch dan Fransch geworden , behalve in de voetmaat, welke nog doorgaans de berijmde Alexandrjn
bleef, en in de wetten van het Treurspel."
Frisscher, als uit een zuiveringsbekken, ontstroomden aan zijn
dichterlijken geest verheven cantaten, schoone kerkliederen en wereldberoemde kinderdichtjes; uit Duitschland vloeiden de bronnen.

HET SENTIMENTEELE.
Do mate van gevoeligheid voor de indrukken der natuur en voos
het lijden der menschen verschilt bij ieder individu. Zij kan kunstmatig verhoogd worden door de opvoeding , door roerende geschriften
en door het voeden van de neiging om zich te veel met zichzelven
bezig te houden en zijn gevoel te ontleden.
In tijden van kracht en bij gezonde personen wordt die gevoeligheid in evenwicht gehouden door de macht der stoffelijke natuur,
het gezond verstand , vruchtbaren arbeid en plastische scheppingen.
De zedenkundige schrijvers der 18de eeuw waren er vooral op uit
geweest die gevoeligheid te verhoogen. De tijd was niet rijk aan
groote daden in ons vaderland. Meer dan ooit waren de Nederlanders ontvankelijk geworden voor de neiging tot het beschouwende
godsdienstige gevoelsleven, Naast den wedijver in de wetenschap, de
kunst , het paardrijden en het theedrinken ontstond een andere : in
het gevoelen.
Eene onwillekeurige beweging der ziel werd tot eene willekeurige
gemaakt en in een harer vermogens werden de andere opgelost.
De machteloosheid , waarvan men zich bewust voelde , om geheel
in gevoel op te gaan , zocht steun bij al wat somber en teeder
was, bij graven, kerkhoven, maneschijn, wormen en rozen en gaf
zich lucht in groote woorden , uitroepingen en streepjes.
Dit was de ontaarding van eene edele eigenschap der menscheljjke
natuur , die tot mode verlaagd werd.
Onder de beroemde Duitsche schrijvers hadden voornamelijk Klop') Zie : N. G. van Kampen : Gesch. der letteren en wetenschappen in de
Nederlanden (1826). II , 370.
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stock , Gessner (wiens werken hier in 1786 vertaald werden) en
Kleist de neiging van den tijd tot dweepachtige gevoeligheid en
weekhartige roering gevoed ; Lavater had door de uitgave van zijn
„Geheimes Tagebuch von einem Beóbachter seiner selbst" (1771 en
73) 1 ) de zucht tot ontleding van eigen gevoel aangewakkerd in
uitgebreiden kring , zoowel in Duitschland als in ons vaderland. In
beide landen was het houden van een dagboek mode geworden;
de onbeteekenendste gedachten werden daaraan toevertrouwd. Gellert
had _ de Duitschers onderwezen in den briefatol en ze geleerd, hoe
ze natuurlijk en gevoelig zich moesten uitdrukken. Zijn werk is
ook in 't Hollandsch vertaald. In 1768 verscheen de uitgave van
„Ossians werken" door Macpherson ; de zwaarmoedige toon en nevelachtige beelden in die gedichten voedden de neiging tot het sombere
en tot het zoeken van overeenstemming tusschen de natuur en de
gemoedsgesteldheid.
In 1774 schreef Goethe zijn Leiden des jungen Werthers", dat
door een aldus voorbereid publiek in zijne eigenlijke strekking miskend en met zijne sentimenteele gevoelens geassimileerd werd.
In 1776 verscheen J. M. Miller's ,, SiegwarV', eine „Klostergeschichte", in T)uitschland de crisis van de gevoeligheidskoorts. Millers boek moest ook tot leerzame en wel zedelijke doeleinden strekken.
Wieland schreef in 1780 naar aanleiding van de werking van
dezen roman : „Miller is eigenlijk de ware Messias voor de lieve
Duitschers , de man , op wien ze gewacht hebben en dien , nu hij
gekomen is , iedereen naloopt , terwijl hij zoo zachtmoedig op zijne
ezelin aandraaft , palmtakken en minnebrieven strooit en Hosannah
roept." (Briefe an Merck).
In 1783 schreef Feith zijne „Julia", in 1785 „Ferdinand en Constantia", daartusschen eenig „Mengelwerk."
Deze boeken zijn sentimenteel in den ongunstigen zin van het
woord , omdat de gevoeligheid er mode wordt en de schrijver met
het gevoel koketteert.
De „Julia" is opgedragen aan Mevrouw ..... , dezelfde Sophie,
aan wie Feith zijne Brieven over Kant zou schrijven , onder een
talrijk gezelschap de eenige , die hem begrijpt.
De naam Julia herinnert aan Julie ou la Nouvelle Héloise"
(1761) van Rousseau , waarmede het slechts gemeen heeft , dat ook
bij Feith de liefde geschilderd wordt als een plotseling ontvlammende hartstocht , die het aangewezen voorwerp herkent en ook
hier de vader een anderen echtgenoot wil. Het tafereel „Afscheid"
-

1) In

't Hollandsch vertaald in 1780. Zie bl. 91 van de Bibliotheek,
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getiteld , herinnert sterk aan Werthers brief na het eerste afscheid
van Lotte in Goethes roman.
Merkwaardig is de keus van het motto van Vondel: Daer so de
liefde viel , smolt liefde ziel met ziel en hart met hart tegader" enz.
in verband met de woorden in de voorrede : „Ach ! ik gevoel het
al te wel , mijne Julia is niet voor de l8de eeuw geschikt. Een
eenvoudig tafereel van twee teedere harten , die oprecht beminnen,
zooals onze Voorouders waarvan wij de eigenschappen zoo zeer
beginnen te haten , mogeljjk voor eenige honderd jaren bemind
hebben , zie daar mijne geheele Julia !"
Er is in Feith veel meer , dat aan Martin Miller dan aan Goethe
doet denken. Men leze Millers „Beitrag zur Geschichte der ziirtlichkeit. Aus den briefen zweier Liebenden" en zal er vele van
Feiths gedachten en uitdrukkingen in terug vinden. In Millers
„Siegwart" smacht Sophie naar Siegwart ; moet zich echter tevreden
stellen , met hem als een heilige te aanbidden. Siegwart versmacht
van liefde voor Marianne , die in 't klooster van de wereld gescheiden
wordt. Naderhand sterft hij op haar graf. Ook bij Feith smelten
gevoel en godsdienst samen , wordt de liefde in hare hoogste opvatting louter „zielewellust" zonder stoffelijk genot en gaat Eduard
wonen in een gothisch gebouw met het vervallen torentje bij Julia's
graf , eene woning , „die overeenkomt met de wending van zijne
ziel."
De godsdienst van het gevoel wordt op allerlei wijze gepredikt.
In „de Ontmoeting" heet het : „Mijn gemoed verwijdde zich ; enkel
gevoel , zuiver , heilig gevoel , wierp ik mij op den stillen grond
neder. De bank van zoden ondersteunde mijne betraande handen."
In De Troost" : Daar , in de Eeuwigheid , zal alles liefde , alles
gevoel zijn , heilig , van het vuil der menschelijkheid gezuiverd gevoel zijn !" Deze laatste uitroep doet denken aan Klopstocks
. Wenn ich tot ' bin." Aan Goethe's boek doet het verhaal denken
van den rampzalige" . die aan Eduard zijne ontmoeting vertelt met
Werther die nog ongelukkiger is en op de rots verzen graveert.
In „Selinde", een der stukjes uit het „Mengelwerk" voert deze
met Melifont een gesprek , welks bedoeling is aan te toonen , dat
dat buiten godsdienst geen bestendige liefde is en dat „die van hen
beiden het meest tot volmaking van het voorwerp zijner liefde
heeft toegebracht , den roem der grootste teederheid wegdraagt,"
Er bestaan menschen , gevoeliger dan andere , die door die fijngevoeligheid dikwijls ongelukkig worden. Ziehier de Grondgedachte ,
die in Feiths romans en fragmenten dikwijls in denz elfden vorm
veraanschouwlijkt wordt. Zoo ook het motto voor J+ erdinand en
,

,
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Cons tan tia : „ Son coeur , né trop sensible , a fait tous ses malheurs.
Waar de ontleding van het * gevoel hoofdzaak is , wordt do eigenlijke intrigue voor den schrijver van ondergeschikt belang. Het
publiek verlangde echter wat meer inhoud dan de „Julia" bezat en
aan dat verlangen kwam Feith volvaardig te gemoet in „Ferdinand
en Constantia" , waarmede hij „in eene schilderij , naar zijn' smaak
geschikt , den zegen eener , van de zijde van het hart en van het
verstand gelijksoortige liefdesverbintenisse en de rampzalige gevolgen
der , eenmaal door het gebit der rede heerrollende , hartstogten"
wilde vertoonen.
Er zijn wendingen in dezen roman , die aan den „Werther" herinneren. Evenals daar , legt Feiths held , Ferdinand , zijn heele
zieleleven bloot in zijne brieven aan Willem.
Ferdinand is evenals Werther een dweepziek beminnaar van de
natuur en innig bewonderaar van groote dichters. Op zijne wandeling door het bosch loopt hij met Kleists „Lente" ; grijpt,
weenend op zijne kamer gekomen , zijn' Ossian , wiens „Aan de
Nachtvorstin" hij op het graf van Cecilia opzegt ; later wordt de
Hamlet zijn handboek. Ook Ferdinand ziet laag op de meeste
menschen neer , maar niet als Werther uit weerzin tegenover beschaving , maar omdat hij fijner gevoelt dan „de nietsbeduidende
wezens , die men menschen noemt , omdat ze er de gedaante van
hebben".
Geen spoor van ontevredenheid echter met bestaande sociale toestanden in den Hollandschen roman , geen haat tegen alle beperkingen , door verschil in stand geschapen ; Feith zou het nooit
gewaagd hebben Ferdinand op eene gehuwde vrouw te doen verlieven , al. is bij hem de liefde het vinden van twee voor elkander
geschapen harten , die de natuur „op den eigen toon stemde".
Hoe kan dit ook anders P Goethe had in den Werther geheimen
van zijn eigen zieleleven geopenbaard niet alleen , maar gebeurtenissen beschreven die in zijne eigen onmiddellijke omgeving geschied
waren. Hij schilderde naar het leven ; voor Werther stonden hijzelf
en Jerusalem , voor Albert , Kestner , voor Lotte , Charlotte Buff
model. Feith teekende meer naar de plaat dan naar de natuur;
want , voor zooverre bekend is , zou niets in zijn bijzonder leven
de hartstochtelijke taal in zijne romans en tooneelstukken verklaarbaar maken , zoo zijne lektuur er niet de noodige opheldering
van gaf.
Men kan dan ook in sommige gedeelten van zijn' roman de blijken
zien , dat er reeds lang over den Werther geredeneerd is. Zoo
bijvoorbeeld in den brief na Cecilia's dood , waar de vraag behanDe Bibliotheek F.
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deld wordt , of een teergevoelig mensch gelukkig kan zijn of niet.
„De zaak zou dan hierop neer komen" schrijft Ferdinand. „Alle
harten , die bij een hoogera trap van gevoeligheid een gelijken graad
van veranderlijkheid bezitten , zijn het best geschikt om op deze
wereld gelukkig te zijn." Deze gevolgtrekking wordt hem aan de
hand gedaan door het tweede huwelijk van Lotje , de dochter van
zijne hospita.
Zou Feith soms met Cecilia , de predikantsdochter, aan Rousseau's
„Emile" gedacht en in haar het gevaarlijke van eene al te natuur lijke en afgezonderde opvoeding hebben willen schilderen ? Men
zou het denken bij de lezing van de klachten haars vaders over
zijn onverstandig opvoedingsstelsel , waardoor hij haar te veel buiten
de maatschappij gehouden en onbekend gelaten had met het leed
en de ondeugd der menschen.
Aanhoudend stuit men bij de lezing van „Julia" en „Ferdinand
en Constantia" op valsch pathos ; de luide alleenspraak speelt er
een groote rol ; zonder haar zou Constantia Ferdinand niet op het
juiste oogenblik van zelfmoord hebben weerhouden.
„Ik voel" zegt Ferdinand , „dat ik sterven ga. Ik heb veel,
zeer veel geleden. De zon heeft gedurig haren verterenden gloed
loodrecht op mijne kruin doen nederdalen en mijne voetzolen zijn
in het brandend zand verschroeid geworden." Zijn hart is dor „als
de zandige zijde van gindschen heuvel." „Ik ware gestikt" heet
het uit denzelfden mond „als mijne oogen niet zeer spoedig in twee
springbronnen veranderd waren."
Constantia „leefde in Rozenburg van hare tranen."
Deze aan Ossian ontleende beeldspraak en die overdreven uit-drukkingen zijn duidelijke blijken van het gekunstelde in. Feiths
romans. Het was geen leven van zijn leven , dat bij schilderde,
maar h j wilde roeren tot iederen prijs en borgde daartoe bij de
schrijvers , die hem geroerd hadden. Feith ging aanhoudend zijn
gevoel na , ontleedde het en wilde bepaal, aangedaan worden.
„Als wij ons gevoel ontleden (en o deden wij dit dikwerf!) dan
ontdekken wij , dat er verscheiden voorwerpen in de natuur zijn,
die aan onze ziel , bij derzelver beschouwing , altijd een zekeren
oogenblikkeli*ken indruk geven , dien wij , buiten dezelve , door
onze uiterste gezochtste pogingen nauwelijks zouden kunnen verkrijgen.
Zoo wordt mijn ziel geheel gevoel als ik eenzaam de volle maan
aan een' ruimen en zuiveren hemel beschouw."
Deze plaats , voorkomende in zijne verhandeling over het heldendicht is nog niet zoo kenmerkend voor Feiths gevoelsleven als de
)Q9t waarin hij van zijn bezoek aan Klopstocks graftombe te
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Ottensen verhaalt. Feith , die Klopstock persoonlijk kende , was op
een morgen naar het dorpje Ottensen bij Hamburg gewandeld om
Klopstocks aanstaand graf te bezoeken. Tevergeefs hield hij zijn
gevoel de treffende gedachte voor : „hier , op deze zelfde plaats,
zal dus eens het stoffelijk overschot liggen van den grooten Klopstock" ; zijn hart bleef onbewogen. 's Avonds echter , toen geen
gewoel van bezige menschen zijn geest afleidde en de schaduwen
van den nacht de stemmingen macht gaven over zijn geest , werd
Feith diep aangedaan en verhaalt dit met de woorden : „Toen gevoelde ik alles , wat ik gevoelen moest."
Feiths romans maakten veel opgang en geen wonder : de bestaande
zucht tot overgevoeligheid vond er hare uitdrukking in. Bovendien
geldt ook van de trouwe onverbrekelijke liefde van Ferdinand en
Constantia in zekere mate Goethes woord:
;,Jeder Jüngling sehnt sich , so zu lieben,
Jedes M dchen so geliebt zu sein."
,

Feith is sentimenteel gebleven in zijne treurspelen ( 1 ) , zijne leerdichten „Het Graf" (1792) en De Ouderdom" (1802) en zone
romancen. „Het Graf" staat innerlijk nader bij de Julia enz. dan
„de Ouderdom." Langzamerhand werd voor Feith de opwekking van
het godsdienstig gevoel hoofdzaak en kwam hij daardoor dichter bij
een deel van 't publiek , dat sommige tooneelen in zijne romans nog
te hartstochtelijk en enkele zijner bespiegelingen te gevaarlijk vond.
Reeds lang voor Feiths Julia verscheen , blijkt uit enkele kleinere
gedichtjes en uit zijne verhandelingen de invloed van Goethes
roman. Zoo is bijvoorbeeld het vaarwel van . Werther aan Ismeene"
door Feith in 1779 gedicht bij de gedachte aan Werthers atscheid
van Lotte : „Ik leef -- ik aam voor U --- en midden in die weelde
Eischt rede , eischt godsdienst dat ik u vergeten zal."
Ook andere werken uit de 18de eeuw bewijzen aan den eenera
kant de ontvankelijkheid van het toen levende geslacht voor het
sentimenteele , aan den anderen kant den weerstand , dien het ontmoette bij de meer nuchtere Hollanders.
De liedboekjes uit de 18de eeuw vertoonen reeds sporen van het
fijner gevoelsleven. Liederen , waarin over de macht der natuur op
't menschelijk gemoed wordt uitgeweid , komen er veel vaker in
voor dan in de 17de eeuw. De titels zijn in dit opzicht reeds wel(1 )

Zie Hfdst. ,Tooneel".
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sprekend genoeg : „Het Graf der twee Gelieven" , „Rouwklacht bij
het graf van Werther" enz.
In de voorrede van den „Willem Leevend" (1784) heet het:
» Weinige schriften worden door jonge lieden met zo veel drifts
gezogt en doorloopen , dan zulke , die de gevoeligheid opwekken.
Hij , die alleen vervrolijkt is zo zeer hun gunsteling niet , dan hij
die traanera doet storten. En in de „Narede" : Onze sentimenteele
jonge lieden zijn maar gansch niet voldaan over de Brieven , waarin
wij ieveren tegen deze nieuwbakken zedelijke ziekte." Toch is er in dien
roman het een en ander , dat aan den Werther doet denken , n. 1. de
geschiedenis van Lotje Roulin. De 33ste Brief van Mej. Adriana
Belcour aan den Heer Jacob Bernardi , waarin Willems wanhoop beschreven wordt bij Lotjes lijk herinnert aan Werthers ontboezemingen;
evenzoo de brief van Willem Leevend aan Mej. Jacoba Veldenaar.
Trouwens , de romans van Richardson , Rousseau , Goethe , Feith
en de dames Wolff en Deken zijn van Bene maagschap. Trekt
men van ieder het conventioneele af , dan houdt men het genie van
den auteur over. In de beide Hollandsche is de leerzaamheid versterkt ; bij Feith de natuurlijkheid verdwenen , bij Elisabeth Wolff
de vroolijkheid er bij gekomen en de uitdrukking realistischer geworden. In het Leven van C. en D. J. van Lennep door Mr. J.

van Lennep" leest men (Dl. III bl. 29) : „In de zwaarmoedigheid
van D. J. v. L op dit tijdstip (1797) en in de uitdrukkingen, door
hem gebezigd om zijn zielsgesteldheid te schilderen is de weêrschijn
niet te miskennen van de overgevoelige letterkunde dier dagen. Hij
las toen veel Hoogduitsche schrijvers en was o.a. hoogelijk ingenomen met Klopstock , dien hij in een zijner brieven boven Milton
stelde , ja boven alle epische dichters van den nieuwaren tijd. De
bui van sentimentalisme was echter , bij „iemand, die zoo gezond
een brein bezat , van korten duur."
Weer een voorbeeld van den grooten invloed van Klopstocks
poëzie hier te lande en hoe die vooral tot sombere droefgeestigheid
scheen te stemmen. Daarom is dat gevoel nog niet ziekelijk; Klopstock , Claudius , Gleim en andere groote dichters trachtten de innigste stemmingen der ziel , het „onuitsprekelijke" in hunne gedichten
te vertolken en bij anderen na te doen trillen; dikwijls gelukte
hun dat en de daardoor gewekte' stemming past beter bij eenzaamheid en ernst dan bij beweging en vrool} kheid.
Niet zij hebben hunne kunst verlaagd ; maar wel de navolgers,
die hun de gebruikte beelden en woorden afzagen en zich , soms
te goeder trouw , verbeeldden met die gestolen wapenen over de

e gederen te zullen heerschen naar welgevallen.
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J. M. Millers „Briefweehsel zweier akademischer Freunde" werd
hier in 1791 vertaald in twee deelen.
In 1792 verschenen er zelfs „Sentimenteels Brieven van Smaak."
De gevoelige" Minnaars en minnaressen ; die geen oefening genoeg hadden om elkaar hun gevoel in brieven mede te deelen,
„ontmoetten hier de daartoe vereischte Voorschri f ten, behalve dat
het werkje op zich zelf een aangenaam leesboekjen bleef , voor
allen , wier gevoel fijn genoeg was , om het treffende daarvan te
kunnen beseffen."
In 't zelfde jaar verscheen „Eduard en Sophia of de Miskende
Liefde ; waarin o.a. voorkomt : „Aan de Maan ;" „Aan het Graf,"
„Sophia op het graf van Eduard" enz.
Aan tegenschriften. ontbrak het niet , waaronder ook vertalingen
uit het Duitsch , zooals : „Theobald of de Dweper , onder de spreuk:
„De beste staat is middelmaat."
Opentop sentimenteel in ongunstigen zin is weer „Heerfort en
Klaartje ," uit het Duitsch vertaald ; ook de werkjes van vaandrig
De Witte (Cephalide , enz.) en de mi.nnedichtjes van T. J. Winter
Tromp , onder den welluidenden titel „Lotje en Daphne" uitgegeven , behooren tot dit genre. Godsdienstiger getint , voor 't overige
in denzelfden stijl, is C. F. Kuypers' Gewijde Poëzie : Inval in een
Priëel , Aan de Maan , Nachtgedachten , enz.
De „Algemeens Vaderl. Letteroefeningen" hebben steeds eenzijdig
den staf gebroken over alles , wat maar sentimenteel genoemd kon
worden. Door de opneming van het „recept om iets sentimenteels
toe te maken" maakten ze zich Bellamy tot vijand , die terstond
ophield gedichtjes in te sturen en in 1785 een hatelijk antwoord „Aan
de schrij veren der Algemeene Vaderlandsche Letteroefeningen" inzond.
met een recept om „uit de maatschappije het teer gevoel te bannen."
W. E. de Perponcher gaf in zijne „Gedachten , over het sentimenteele van onzen tijd" (1786) onder de zinspreuk „Tendimus ad
Caelestem Patriam", een bezadigd oordeel over de overdrijving in
de Duitsche modeliteratuur. In het derde deel van Feiths „Brieven
over verscheide Onderwerpen" poogde deze hem te weerleggen.
Afend Fokke Simons maakte in zijne „Moderne Helicon" (1792)
de overgevoelige dichters bespottelijk ; fijner beproefde Bruno Daalberg hetzelfde in zijn roman „De Steenbergsche Familie (1808).
Ook later werd de sentimentaliteit in geschrifte nog heftig bestreden o.a. door Bakhuizen v. d. Brink in zijn opstel over Heine,
waar hij het omschrijft als „de wanhoop van het materialismus ,
dat zich zelf niet voldoen kan en het gevoel den vrijen teugel laat
om in zoete dweperij iets hoogers en beters te bereiken."
,

118

DE BIBLIOTHEEK.

Heel veel kwaad heeft de Duitsche literatuur ons in dit opzicht
niet gedaan. Als er van nadeelige werking gesproken wordt , moet
die eer aan den tijd en aan de navolgers worden toegeschreven.
Het onnatuurlijke in hunne geschriften werd spoedig als zoodanig
vervelend en daardoor machteloos. Wat er aan natuurlijk gevoel
in weergegeven is , zal zonder twijfel bijgedragen hebben tot waardeering der latere subjectieve dichters.

ANACREONTISCHE EN ODEN-POËZIE.
De lyrische poëzie had zich in Duitschland vooral in twee richtingen ontwikkeld. De eerre , van Haller uitgaande , sloot zich aan
bij den ernstigen zwaren dichttrant van Klopstock en zijne leerlingen en nam elementen van Youngs „Nachtgedachten" en Ossians
nevelenwereld in zich op ; de andere , door Hagedorn aangegeven ,
koos Anacreon tot model en bezong in vroolijke liederen den wijn
en de vrouwen. Bij de meeste dichters komen deze stemmingen
afwisselend voor.
Onze geestelijke liederen zijn vaak onder Duitschen invloed gedicht ; ') ook de wij sgeerige en patriottische Ode is door onze dichters
naar Duitsche modellen beoefend en de Duitsche Anacreontische
dichters hebben enkele Hollandsche poëten tot wedijver geprikkeld.
In Spandaw's gedicht „Op de vraag : waarom ik de vrouwen bezinge ?" (1 808) verhaalt hij van een knaapje:
.

„Hij gaf me , om 't Hoogduitsch te leeren
Een boekjen , dat zoo roerend was;
In meen , dat hij het Hölty heette
Waarin ik dikwerf schreiend las.
Door hem leerde ik u allen kennen:
Jacobi , Stolberg , Matthison ,
Met Burger , Gleim , niet Gleim-Tyrteus ,
Maar u , mijn Gleim Anakreon."
Van de dichters , die Spandaw daar noemt , waren vooral Jacobi
en Gleim , twee boezemvrienden , meesters in de Anacreontische
dichtsoort.
') Zie Hfdst. ,Godsd. en zedel. literatuur." Verder verwijs ik naar de
,naamlijst der dichters van onze Evangelische Gezangen" , die , dank zij
de welwillendheid van den heer T. H. de Beer, aan het slot dezer studie
in de ,Bibliotheek" wordt afgedrukt.
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Gleims „Versuch in scherzhaften Liedern" , reeds in 1744 geschreven , twee jaren voor den vertaalden Anacreon van Uz en
Gëtz , was , evenals het laatstgenoemde werk , ook hier te lande
bekend.
Anacreon is door Hoeufft in 1816 in Nederlandsche versmaat overgebracht en later o. a. door Ten Kate , V. d. Berg en Van Hoevell.
Evenmin als bij Bilderdijks „Mijne Verlustiging" , ook anacreontische
poëzie , moet hier echter aan navolging van Duitsche dichters gedacht worden. Wel bij Bellamy , wiens lichte en bevallige gedichtjes in dien geest bij die der Duitschers aansluiten.
Ook Oden van Klopstock heeft hij bewerkt en vertaalde hier en
daar een gedichtje uit het Duitsch , zooals een „Onweder" van Mozes
Mendelssohn , dat hij in zijn beroemd gedicht , met denzelfden titel
overtroffen heeft. Op eenige plaatsen volgde hij Claudius na.
Bellamy was een talentvol beoefenaar van rijmlooze poëzie , waarvan hij in de gedichten van Klopstock , Gleim , e. a. de modellen
bewonderde. Het tooneel uit Klopstocks „Tod Adams" , de ontmoeting van Adam en Kaïn , als de broedermoorder komt om zijn'
vader te vloeken schijnt Bellamy levendig voor den geest te hebben
gestaau, toen hij zijn' „Kain" dichtte. Zijne gedichtjes in „Dulees
ante omnia musae , eene voorzegging" ; „Een benauwde droom" en
„De Rijmers" moesten dienen om de rijmers te bespotten , die zich
inbeeldden dat met het rijm de dichtkunst stond of viel.
Als dichter van rij mlooze verzen in getelde maat heeft hij vooral
invloed gehad op Hoffham, vrouwe Overdorp, geb. Post en J. P. Kleyn.
Bellamy's gedichten zijn in 1790 in 't Duitsch vertaald.
De leden van den vriendenkring , waarvan Bellamy het middel.
puilt was , blaakten allen van belangstelling en geestdrift voor de
Duitsche schrijvers. Hinlopen hield geregelde briefwisseling met
Lavater over gelaatkunde en godsdienstige onderwerpen ; Joh. P.
Kleyn was persoonlijk bekend met Jung-Stilling en zijne reeds vermelde „Oden en Gedichten", zijne „Krijgsliederen'', de Bijdragen
voor Genie en Menschengevoel" en de Kleine prozaische en poëtische
Bijdragen" vertoo enen duidelijke s 1, oren van Duitschen invloed. Al
kende Bellamy Lavater noch Stilling persoonlijk , hunne geschriften
vormden een belangrijk deel van zijn geestelijk voedsel.
•

Ofschoon mijn oog u nimmer heeft gezien,
Mijn jeugdig hart bemint , eerbiedigt u !"
zingt hij den eersten toe , en den tweeden:
Stilling , ik heb eedle tranen
Om uw duister lot geschreid !"
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In 1779 verschenen de „Bardietj es , eene nieuwe soort van gedichtjes." Ofschoon de titel aan Klopstocks oden en drama's doet
denken , waarin hij Hermann den Cherusker verheerlijkte , behooren
die versjes inderdaad tot de Anacreontische poëzie, alleen ten behoeve van 't Hollandsch publiek en zeker ook door de angstvalligheid des (of der ?) schrijvers verzedelij kt. Het woord „bardiets e"
is hier eenvoudig in den zin van „gedichtje" genomen.
De meeste dezer rijmlooze , vaak flauwe gedichtjes zijn uit de
pen van Joh. P. Kleyn gevloeid. Ze zijn sterk Duitsch gekleurd,
enkele met geringe wijziging vertaald , zooals het „vaderlandsch
lied voor de patriotsche juffers" :
„Ik ben een Neerlandsch maagdje!
Mijn oog ziet vrij , en zoet mijn blik;
Ik heb een hart,
Een edel hart ! en fier en goed !
dat Klopstock is nagestameld.
Spandaw heeft met de aangehaalde verzen zelf bekend , wie hem
in de poëzie tot wedijver prikkelden. Het verdient opmerking dat
bije Spandaw , H. H. Klijn en andere dichters uit die dagen , de
ode uitdijt tot een lang gedicht met afdeelingen en didactische
strekking zooals bijv. „De verplichting van de schoone kunsten aan
de vrouwen" e. a.
Spandaw's ,.Vriendschapsfeest" is bepaald , in metrum en inhoud,
eene navolging van Schillers „Ode an die Freude."
Al meer en meer kwam die soort van wijsgeerige Ode" (Feith
in zijn „Voorberigt" van 1812) bij ons in den smaak „die, vroeger
hier ten eenenmale onbekend , nuttige waarheden zinnelijk voordraagt
en zich , in het bevallig en aantrekkelijk gewaad der Dichtkunst,
toegang tot het hart wist te bezorgen."
Deze dichttrant was eigenlijk eene reactie tegen de vaak onbeduidende metrische verzen , waarbij de gedachte soms gevaar liep,
door de groote zorg voor het metrum , verwaarloosd te worden.
In die leerzame lier- en lofzangen , waarin hij God , Vaderland
en Deugd bezong , heeft Feith uitgemunt ; daaraan vooral heeft, hij
zijn' roem en invloed bij zijne tijd- en landgenooten te danken en
is hij 't meest oorspronkelijk en zich zelf. 1
).

') Dat Feith iii de eerste plaats christen en christelijk dichter wilde zijn,
blijkt vooral duidelijk uit zijn » Brieven over het Minnedicht" (Feith IV
bi. 115) , waarin hij betoogt , dat het christendom het zacht dwepende en
zedelijke in de plaats stelt voor het dartele en weelderige der antieken.
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Spandaw's „In de vriendenrol van Mr. R. Feith" (1809) is het
sprekendst bewijs voor den invloed van Feith op de Hollandsche
dichters:
„U kroont het vaderland. Zijn dichteren , om strijd,
„Vereeuwigen uw' naam in vaderlandsche hangen;
„Gij mocht de hulde van Germanje zelfs ontvangen,
„En Klopstock heeft zijn hart aan 't uwe toegewijd.
„U vlocht Van Winters hand een' krans in 't jeugdig haar;
„Zijn ga heeft in dien krans een schoone bloem geweven;
„Een Pater wilde aan u zijn' laatsten dichtsnik geven ,
„En Neêrlands Sappho noemde u Nederlands Pindaar.
„De Bosch verheft uw' lof op Maro's grootschen toon;
„De Kruijff wil de achttiende eeuw naar u , mijn dichter , noemen;
„Van Hall is 't eers genoeg , mag hij u staamlend roemen,
„En Stuart dankt u 't vroegst gevoel voor 't goede en schoon.
„U zingt Wiseluis , schoon 't hart van rouw bezwijk'
„U wijden , broederlijk , de Klij ns hun zachte tonen;
„U zingen Tollens , Loots --- Apollo's troetelzonen,
„U zingt der zangren roem , de groote Bilderdijk."
Hij had er Staring bij kunnen noemen , die in 1824 „Bij het graf
van Rhijnns Feith" zijn' geliefden zanger van vaderland en godsdienst
dankbaar herdacht. '
Hoe uiteenloopend voor 't overige in den vorm , komen de gedichten van Feith en Staring dikwijls overeen in godsdienstige en
vaderlandslievende strekking en in het prijzen van een tevreden,
stil bestaan boven eerbejag en roem. Men vergelijke Starings „Genoegzaamheig" en Feiths De Eer" (178) in den smaak van
Haller."

BALLADEN -EN ROMANCEN.
Gedurende de 17de eeuw was het epische lied in de schoone
literatuur. verstomd en ook als - eigenlijk volkslied liep het gevaar
uit te sterven.
In het midden der 18de eeuw kwam de romance weer in zwang
vooral onder invloed van den Spanjaard Gongora en den Franschman Moncrif.
Gleim , die den naam „Romance" in de Duitsche literatuur in') De hier door Spandaw genoemde dichters worden thans, Tollens en
Bilderdijk uitgezonderd , niet meer gelezen, In Duitschland leest men
Klopstock nog op school, daarna niet meer.
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voerde , gaf tegelijk (1756) eenige proeven in die dichtsoort , welke
echter meer met de liedjes der Middeneeuwsche Bnkelsiinger"
overeen kwamen. Twee er van bezongen Berlijner en Leipziger
moordgeschiedenissen ; het derde de snoeverjen van een' Hollandschen zeeman.
Herder was de eerste , die de dichters met nadruk wees op de
gepaste onderwerpen en de eigenlijke natuur van het epische lied
(1773). Door zijne geschriften en door de uitgave van Percy's
„Reliques of antient English poetry" werd vooral Burger aange
vuurd , die de Duitsche letterkunde met prachtige balladen en romancen verrijkte. Met hem zijn vooral Christian en Fredrich Stolberg , Mahler Muller en Jung• Stilling beroemd geworden als
balladendichters.
In dien tijd • stond het Duitsch verleden a. h. w. op nieuw op.
Bodmer gaf reeds in 1748 proeven van de Minnezangers , het Nibelungenlied werd in 1785 geheel vertaald met verscheidene andere
epische gedichten ; Burger , Voss , Miller , Hölty e. a. dichtten minneliederen , waarin zij de oude Duitsche lyrische dichters nabootsten;
Gleim gaf in 1779 gedichten uit naar Walther von der Vogelweide.
Herder ging voort de volkspoëzie van alle Germaansche stammen
te verzamelen en bekend te maken ; Goethe putte er de stof uit
voor vele zijner liederen ; in de middeleeuwen vonden velen de
verwezenlijking hunner aesthetische idealen.
De kenmerkende bestanddeelen van de middeneeuwsche romantiek,
die , worstelend in de germaansche en romaansche heidenwereld,
voedsel en vorm kreeg van het indringend christendom en door het
samenstooten van morgen- en avondland met de kruistochten in
vollen bloei kwam, waren : groote godsdienstige geestdrift, eerbiedige
vrouwendienst (samenhangend met den kerkelijken Maria-dienst) ,
het ridder- , roovers- , monniks- en kluizenaarswezen en daarbij het
geloof aan bovenzinnelijke engelachtige of duivelsche wezens.
Romantische poëzie. noemt men die , welke die elementen der
middeleeuwsche wereld bij voorkeur in zich opneemt ; als tegenstelling met classieke poëzie onderscheidt ze zich o. a. door de keus van
avontuurlijker stoffen, naïever wereldbeschouwing, scherper contrasten
in de deelen van het dichtwerk, grooter innigheid, meer individualiteit.
Onze middelnederlandsche lyrische en epische volkspoëzie bestond,
zooals reeds is aangetoond , hoofdzakelijk uit vertalingen of navolgingen van Duitsche liederen.
Een bloeitijd , zooals de Duitsche lyrische dichtkunst in de 13de
eeuw beleefde , is bij de onze niet aan te wijzen.
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In de l8de eeuw was de Middelnederlandsche letterkunde door de
studiën van Lambert ten Kate , Huydecoper e. a. voor de dichters
wel toegankelijker geworden ; maar wat door hen is uitgegeven,
was niet van dien aard , dat het stof bood tot dichterlijke bezieling.
Deze oorzaken , , gevoegd bij het verschil in aantal en rijkdom
van dichterlijke talenten in Duitschland en Nederland, maken het
feit verklaarbaar en natuurlijk , dat van eene eigenlijke romantiek
bij ons in het laatst der 18de eeuw nog geen sprake kon zijn. Ook
lag het voor de hand dat onze dichters , voor zooverre ze zich aan balladen en romancen waagden, de Duitschers zouden vertalen of navolgen.
Zij , die , zooals Feith en Bilderdijk , ook goed op de hoogte
waren van de Engelsche literatuur , vertaalden ook Engelsche balladen en romancen. Bilderdijk heeft evenwel , waar hij zegt Percy
te vertalen , wel degelijk Burgers navolgingen gebruikt. Dat in
het laatst der 18de en in het begin der 19de eeuw de Engelsche
schrijvers hier dikwijls door Hoogduitsche vertalingen bekend en
gevolgd werden , blijkt o. a. uit Bilderdij ks voorrede tot zijne „Men gelpoezie." Sprekende over een vijftal navolgingen van Ossian ,
zegt hij „Maephersons Engelsche uitgave niet dom aan te kleven ,
„en vooral ('t geen in stukken die van over zee tot ons komen ,
„wel als eene aanmerkelijke bijzonderheid aangeteekend mag wor
den) , geenerlei Hoogduitsche of andere vertaling te volgen."
Bilderdijk heeft , niettegenstaande zijn' haat tegen alle „vermoffing ," vele gedichtjes uit het Duitsch vertaald; van Burger in 1798
0. a. „Lenore" in veranderde maat en Des Pfarrers Tochter von
Taubenheim ," met verwijzing naar Percy. Ook zijn „Winter"
ontleende hij aan Burger, evenals „de Dood" aan Schiller. Bilderdijks „Dienst" is Burgers „Mannstrotz". Ook diens gedichten „Au
die Bienen" en „Die Umarmung" werden door Bilderdijk vertaald.
Zijn „Graaf Lauzune" is eene vrij gevolgde romance naar Blumauer,
het bekende verhaal van den graaf, die den dood afsmeekt van
den wreeden kerkerwachter , nadat deze hem zijne spin , zijn eenigst
vermaak , heeft afgenomen.
Onder den titel „De jongeling" vertaalde Bilderdijk het schoone
gedicht van Fritz Stolberg : „Mein Arm wird stark und grosz mein
Muth , gib Vater mir ein Schwert." Bovendien zijn er onder Bilderdijks gedichten nog verscheidene uit het Duitsch , zooals : De
vloek (Gottorp) ; Bloeimaand (Logau) ; ook vrouwe K. W. Bilderdijk vertaalde heel wat van Hëlty , Lavater e. a. Spandaw gaf in
zijn „De jonker van Valkenstein" een vervolg op Burgers romance
van „Des Pfarrers Tochter von Taubenheim." Men zou het „Roosjes
-

wraak" kunnen betitelen , Eens (had ze tot Valkenstein gezegd)
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Eens moet ge in uw' hoogen , uw aad'lijken echt
Den laagsten , verachtsten , verachtlijksten knecht
Uw bed voor uwe oogen zien schenden."
Die bedreiging gaat door Veldenstam in vervulling.
Ook Feith heeft romancen gedicht , waaronder „Alrik en Aspasia",
het verhaal var. een ridder , die vermomd uit het Heilige land terugkomt en zoo zijne vroegere geliefde op de proef stelt, blijkbaar
onder Burgers invloed geschreven is en met hare nabootsende geluiden van zijne „Lenore" afgezien : „pof pof klonk ieder tred in
't rond ; ,,twee logge doggen dadelijk hoef, hoef de brug verweerden.".
Dat Feith in het weven van doorzichtige woordensluiers een meester
was , blijkt uit zijne romance Karel en Lotje":
„Hij smeekt zoo zacht , hij vleit zoo fijn,
Hij schreit zoo schoon en teêr,,
Zijn hart had altijd meer gebrek,
En zij gaf altijd meer.
Zoo ging 't , al voort , de nieuwe gunst
Werd altijd 't hoogst geschat,
Tot dat het lieve , onschuldig kind
Geen nieuwe gunst meer had."
De voortreffeljkste en zelfstandigste onzer balladen- en romancendichters is ongetwijfeld de onvolprezen Staring , dien men den Gelderschen Uhland of Kerner mag noemen. Bij hem is de ballade
in stof en toon werkelijk geidealiseerd volkslied, al heeft hij uit
oude kronieken en overleveringen geput.
Bellamy heeft met zijn „Roosje" in de romance met Burger om
den prijs gedongen ; wat hij beloofde , heeft Staring met zijn » Vogelschieten" vervuld.
Staring bestudeerde , ,misschien ernstiger dan een der Hollandsche
dichters , de uitgaven der oude Duitsche poëzie , der Edda en Jacob
Grimm's „Deutsche Mythologie." Zeer zeker hebben deze werken
op de keuze zijner poëtische stoffen invloed gehad.
Dat ook in ruimer kring de belangstelling in de studie van het
oud-Germaansche was toegenomen , bewijst o. a. de vertaling van
Wielands „Algemeens bibliotheek voor Dames en Jonge Heeren",
een jaarschrift , dat in 1786 werd uitgegeven en heel wat jaargangen telt.
Van de latere dichters heeft vooral Tollens de romance beoefend,
waartoe hij den inhoud meestal aan de vaderlandsche geschiedenis
ontleende. In 1818 verschenen van zijne hand „Romancen , balladen en legenden uit den vreemde." Daarin komen vertalingen
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voor naar Bürger , Körner , Uhland , Stolberg , Langbein , Goethe,
Schiller e. a.
Invloed op de ontwikkeling onzer poëzie hebben deze niet gehad;
wel doen ze soms sterk naar het oorspronkelijke verlangen. Hofdijk werd onze grootste balladen-dichter. 1 )

HET IDYLLISCHE EPOS IN ONZE LETTEREN.
Al heeft onze letterkunde gedurende de 18de eeuw geen gedichten opgeleverd , die zooals „die Alpen" van Haller en „Der
Friihling" van E. v. 'Kleist zuivere natuurschilderingen zijn, het
gevoel voor het schoone der natuur verloochende zich niet in andere
dichtsoorten. De schoonste plaatsen uit Hoogvliets ,,Aartsvader"
zijn die , waar hij het landschap beschrijft ; de lyrische dichters
tegen het laatst der 18de eeuw , Van Alphen , Bellamy, Nieuwland
e. a. gaven vaak aan hunne innige bewondering vau de natuur in
meesterlijke vormen uitdrukking.
In Feiths latere gedichten wordt dikwijls de godsdienstige stemming weergegeven , die zich door beschouwing der natuur in hare
meest grootsche tot in hare kleinste vormen van hem meester maakt.
De bleeke trekken zijner Eduards en Ferdinands worden belang-.
wekkender door het zachte maanlicht , dat de graven van Julia en
Cecilia beschijnt. De maan werd de stille vertrouweling voor lijdende
gevoelige zielen en dat ze haar tot medegevoel in staat waanden,
blijkt uit Eduards ontboezeming : „Teedre Maan ! bedriegt mij mine
verbeelding , of wordt gij bleeker op de herinnering mijner Julia!"
Bij Staring wordt het flonkerende tooverschijnsel van twee minlijke ooggin door de invallende schemering verduisterd.
Geen zuiverder zonneschijnstemming dan de idylle. Daar ademt
alles vrede , geluk en levenslust.
De idyllen in proza van Gessner werden in ons land reeds veel
in 't oorspronkelijke gelezen en in 1786 vertaald. Zijne herders
en herderinnen waren voor ons volk toch eigenlijk wezens der
phantasie , evenals de personen in Bronners Idyllen , Vertellingen
en Visscherszangen , die 1791 vertaald verschenen.
Hoe veel dichter staan de personen en toestanden in Voss' Luise
en Goethes Hermann und Dorothea bij het Nederlandsche volks.
Men heeft bij ons de ballade nooit duidelijk van de romance gescheiden, zoodat men in de Nederlandsche poëzie van die namen niet op
aan kan.
1)

126

DE fIBLIOTHEEI .

leven. Het moet zeker aan de tijdsomstandigheden , die tot het
genieten van dergelijke tooneelen minder geschikt waren , en aan
het classieke gewaad worden toegeschreven , waarin ze tot ons
kwamen , dat ze in den tijd hunner verschijning hier niet met meer
warmte ontvangen zijn.
De „Luise" werd in 1784 gedrukt ; in 1797 „Hermann und
Dorothea."
Het eerstgenoemde gedicht werd in 1811 door Lulofs in proza
overgebracht.
„Hermann und Dorothea" werd door Cornelis Ten Hoet in 1826
metrisch vertaald; in 1839 door Frans Willems ; in 1885 door A.
L. de Itop en door Dewald.
Doch wij bezitten ook zelfstandige navolgingen dier beide meesterstukken : „Hugo van 't Woud", „Gustaaf en Amanda" en „De gouden bruiloft."
Hugo van 't Woud verscheen in 1812 en werd in 1833 herdrukt. De dichter , J. Immerzeel (1776--1844) , uitgever van den
tederl. Muzen-Almanak , was , blijkens de Voorrede , eerst van plan
geweest eene vertaling te beproeven , doch had dit opgegeven „daar
maatlooze vertaling de schoonheden zou hebben doen verloren gaan
en (hij) zich niet vleien dorst in den hexameter beter te zullen
slagen dan zij , die het voor hem beproefd hadden."
„Ik beproefde in de bij ons meer gemeenzame Alexandrijnen een
verdicht verhaal samen te stellen ; oorspronkelijk , maar in den trant
der „Hermann und Dorothea" en eenigszins , schoon minder , in
den smaak der Louise van Voss."
Men ziet hieruit , dat Bilderdijks pleidooi (Nieuwe verscheidenheden II) ten gunste van den Alexandrijn niet vergeefsch is geweest.
Immerzeels Hugo" is verdeeld in vier zangen.
Hugo van 't Woud wenscht vurig met zijn geliefde Elsje te
trouwen ; zijne moeder „'t grijze Neeltje" , kan dan bij hen inwonen.
Na de preek vraagt hij Elsje op een Zondagmiddag ten huwelijk.
Vader Peter geeft zijne toestemming en de oude luitjes bespreken
de huwelijksgiften. Elsje „staat haar huisje en land aan 't jonge
huisgezin in pachtbezitting af en woont dan bij hen in."
De bruiloft met de daarop genoodigde dorpelingen worden uitvoerig beschreven : de jonge schout met zijne vrouw , „'t jonge goed
van Stoffel van der Weiden" en de apotheker met zijn bruinoogig
Geertje („een ongelukkig paar door overhaasten echt").
De tweede zang schildert het gelukkige huwelijksleven der jonggetrouwden en behelst eene lange uitweiding over de vele teleurstellingen in den echt en de beste wijze , waarop de vrouw ze kau
-
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voorkomen. Een zoon wordt hun geboren en Elsje blijkt niet te
behooren tot die „gruwzame moeders" , die hunne kinderen niet
zelve zoogen. Hugo weent soms uit overmaat van geluk bij de
gedachte aan het mogelijk verlies van hun' eenigste ; na vier jaren
hebben twee nieuwe spruiten dergelijke zorgen voorgoed verdreven.
Daar sterft Hugo's oude moeder en eene treurige stemming maakt
zich van het gezin meester ; de lente en Elsjes opgeruimdheid heb •
ben pas weer levenslust in hunne harten gewekt , of eene geweldige
overstrooming doet hen dagen van angstige spanning en afmattende
werkzaamheid beleven ; in hun' slaap worden ze door het wassende
water verrast ; met levensgevaar worden allen gered , doch hunne
bezittingen zijn waardeloos geworden.
Binnen vier jaar echter heeft Hugo zich er weer boven op gewerkt , zooals in den vierden zang verhaald wordt.
Herman en Roosje , die Hugo in een schuitje gered hebben,
beminnen elkaar sinds lang ; Hermans vader is rijk en Roosjes
-moeder heeft het niet breed. Door Hugo's bemiddeling stemt de
vader toe in 't huwelijk en worden ze een gelukkig paar.
Niet de namen van Herman en Roosje alleen , die aan 't slot
eenigszins vreemd er bij komen , herinnerde aan Goethes Hermann und Dorothea".
De gelukkige staat van een matig huwelijksleven op het land
wordt in beide gedichten bezongen.
De schout , en de apotheker , genoodigden op de bruiloft , zijn
schimmen van den predikant en den apotheker in Goethes idylle.
Bij de achtereenvolgende beschrijvingen der drie bruiloften , die
in het gedicht gevierd worden , heeft Immerzeel de nauwkeurige
opsomming der gerechten van Voss afgezien.
De stof van zijn verhaal is nog eenvoudiger dan bij Goethe : een
gelukkig huwelijk , met kinderen gezegend en eenige rampen , die
bewijzen , dat geen onverdeeld geluk op aarde bestaanbaar is.
Waar Goethe echter door fijnheid van karakterteekening , door
het typische zijner figuren en de edele homerische taal de eenvoudige
vertelling doet vergeten , neemt Immerzeel tot uitweidingen en
beschrijvingen zijne toevlucht.
A

Innerlijk dichter verwant met de twee Duitsche modellen is Gustaal en Amanda of de dag der verloving , in 1827 gedicht door
Cornelis Ten Hoet (1796-1832). Ten Hoet heeft den hexameter
behouden en in zijne idylle een breede plaats aan de natuurbeschrjving afgestaan ; zelfs zoo , dat het geheel (zooals hij in zijn
Voorbericht zegt) ook als romantische bijdrage tot zijn Geldersc h
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lustoord" kan dienen. Hier en daar echter is het tooneel der handeling een weinig geïdealiseerd ; want bij de schoonste wezenlijkheid schept zich de dichter nog steeds een veel schooner ideaal."
De Larenburgsche dreven van Voss en de oevers van den Bovenrijn van Goethe zijn hier door Nijmegens bekoorlijke omstreken
vervangen.

De dichter wijst in zijn voorbericht op het zeldzame gebruik van
hexameters in onze taal en zoekt de oorzaak in de gestrengheid,
waarmeê onze theoretici de regels der Latijnsche prosodie op het
Hollandsch hebben willen toepassen. Zijn beschrijvend gedicht in
hexameters is dan ook als zoodanig een nieuw verschijnsel in onze
letterkunde.
„Gustaaf en &manda" bezit iets meer handeling dan de Luise,
iets minder dan „Hermann und Dorothea" • De stof is verdeeld
over acht zangen.
Eerst wordt verhaald hoe Gustaaf , wien weinige weken geleden
de eervolle titel , die hem tot priester verhief der achtbare Themis" ,

verleend was , 's morgens vroeg een bezoek aan Schoonzicht brengt.
Daar ontmoet hij den predikant Leander , sinds kort weduwnaar,
die als huisvriend der familie reeds lang Gustaafs liefde voor
.

Amanda , de dochter van Eelaert , geraden heeft.

Ter viering van Eelaerts geboortedag zal men een uitstapje naar
het „beekrijke Bron" (Beek) maken.
De jongelui (Gustaaf, Armanda , Leander en Maria , het logeetje)
laten zich door den ouden visscher Christiaan langs het lachende
„Schoondal" (Ubbergen) naar de plaats van bestemming roeien;
Eelaert ; zijne vrouw Regina en Luchthart „de jeugdige grijsaard",
Gustaaf's vader , gaan per rijtuig.
Amanda heeft de cither meêgenomen en
„Tokkelend lokte haar hand uit de zuiver gespannene snaren
„Zoete , welluidende tonen , die over het spiegelend water
.Roerend en zilverrein , betoovrende wendingen trilden.

„Nu als des zefyrs gesuis , of het murmelend ruischen der beekjes
.Dan als het zachte geklots der golfjes tegen den oever."
De meisjes zingen er bij en Gustaaf bespeelt de dwarsfluit.
Te Bron aangekomen , haasten ze zich den jarige geluk te wenschen , die van Amanda een nieuwmodischen horlogeketting met
cachet en sleutel present krijgt.
In een vertrouwelijk gesprek , tusschen Luchthart en de beide
echtgenooten gevoerd , doet eerstgenoemde reeds half en half aanzoek voor zijn zoon om Amanda's hand.
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De oudelui zijn er niet tegen , maar willen het huwelijk een jaar
of wat uitstellen ; ze zien tegen de eenzaamheid op. Ja , indien
Eelaerts broer uit Amerika met de kinderen overkwam , dan was
't een ander geval ! Die zouden hun het gemis van Amanda weer
wat vergoeden ; maar hij had in geen driejaar berichten uit Amerika
gekregen.
In den zesden zang wordt eene uitvoerige beschrijving gegeven
van het bekoorlijke dal , waar Gustaaf met Amanda henendwaalt.
En —
„daar sidderden eindelijk de woorden der langverborgene liefde,
„Woorden van smachtend verlangen en eindeloosdurende trouwe ,
„Met welsprekende kracht, schoon stamelend, van zijne lippen."
Nog voor het jawoord hem is toegelispeld , verrast hen de. verschijning van Andreas , den kluizenaar. In de kluis van dezen
„wijze des dals" bezegelt de eerste kus het verbond der twee gelieven.
Met ongeduld wacht intusschen het gezelschap op de komst der
„tijdvergetene zwervers." Als deze eindelijk blozend de zaal binnentreden , nemen allen plaats aan den rijk voorzienen feestdisch.
Er komt een hevig onweder opzetten ; een van het gezelschap bespeurt buiten eene reiskoets , waarvan de paarden schichtig worden
en de reizigers in gevaar brengen. Eelaert biedt ze eene schuilplaats aan onder zijn dak ; ze komen binnen en nieuwe vreugde
heerscht in den kring , als men Willem, den oom uit Amerika, met
zijne kinderen Karel en Louise herkent. Nu bestaat er van den
kant der ouders geen bezwaar meer tegen het spoedig huwelijk
van Gustaaf en Amanda en een vroolij ke dans besluit het heerlijke feest.
De dichter staat met dit lief verhaal blijkbaar nader bij Voss dan
bij Goethe.
Evenals in de „Luise" wordt er een verjaardag gevierd in landelijke omgeving. Den „zeventigjarigen wever" vindt men in den ouden
Christiaan terug. Luise's vriendin Amalia heet hier Maria ; Hans
en Susanna, de getrouwe dienstbaren uit de „Luise" leven voort in
Jan den koetsier en Regina , de keukenmeid. Maar vooral in de
nauwkeurige beschrijving van Eelaerts huiskamer , van het maal,
het pijpopsteken , thee- en koffiezetten heeft Ten Hoet Voss nagevolgd.
Deze had twee jaren voor het schrijven zijner ,,Luise" de „Odyssee"
vertaald, waar Achilles zelf zijne spijs toebereidt , Telemachus bij
Menelaus en Helena te gast is en prinses Nausikaa de wasch opdoet.
De Bibliotheek V.
9
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Ook in Ten Hoets gedicht is de homerische beschrijving toegepast op Hollandsche huislijkheid en wordt eene poging gedaan om

het alledaagsche proza in eene poëtische sfeer te verheffen. 's Morgens ontnuchteren zich Leander en Gustaaf met „China's geurigen
drank" ; de eerste stopt zijn pijp met „geurig Virginiaknaster";
Amanda zet „Java's vrucht, de gee'taanwakkrende koffie in een
verlakte filtreerkan", geholpen door des waards „knappe snelvoetige
dienstmaagd".
Een enkele maal blijkt in het gedicht hoe het proza soms strijd
voert met de dichterlijke omkleeding:
„Jan de koetsier ...
„Was gelast om Regina, de keukenmeid, tijdig te wekken,
„Die dan tegen de deur van Amanda's kamer zou tikken,
„Tot ze een wakensteeken van één der meisjes gehoord had.
„Doch, slechts half gerust met deze zoo zekere voorzorg,
„Nam de voorzichtige Amanda haars vaders gouden horlogie
„Naar heur slaapvertrek mede en legde het daar op een stoel neêr."
Gustaafs liefdesverklaring is eene belangrijke episode van Ten
Hoets verhaal ; daarin komt het met „Hermann und Dorothea"
overeen. Gustaaf wordt wel niet , zooals Hermann , door zijn' vader
bepaald tot trouwen aangespoord , maar Luchthart hoopt toch ook
sinds lang voor zijn' zoon op het schelmpje Cupido.
Bij Goethe vormen de politieke gebeurtenissen , de gruwelen en
verwarring der fransche revolutie een achtergrond , die de tegenstelling met het rustig-werkzame bestaan in de kleine Duitsche
stad des te treffender doet uitkomen. In Ten Hoets gedicht van
1827 ontbreekt natuurlijk die tegenstelling en wordt zelfs het staatkundig leven idyllisch gekleurd:
„'t Vaderland zien wij weer vrij ; geen tweedracht verdeelt meer de
burgers;
» handel en welvaart herleven ; en , onder den edelsten koning,
. Mag zich het Nederlandsch volk van al zijne rampen herhalen."
Er is een belangrijk punt van verschil tusschen het Hollandsche
gedicht en zone Duitsche voorbeelden: Ten Hoets verhaal is romantischer. Zijne manier van landschapsschildering , de oude kluizenaar
Andreas en de oom uit Amerika , de deug ex machina , ten wiens
behoeve het onweder eerst in den achtsten zang losbarst, zijn eene
romantische schering in den klassieken inslag.
-

Wij hebben ook Messcherts „Gouden Bruiloft" genoemd. Hoewel

dit schoone , echt vaderlandsche dichtstuk , in 1825 geschreven,
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veel zelfstandiger bewerkt is dan de beide voorgaande , herinnert
het naar inhoud en toon aan de „Luire" en der 70ste Geburtstag"
van Voss. Evenals Immerzeel verkoos Messchert den alexandrijn.
Zoowel in werkelijkheid, als poëtisch weerspiegeld , zal de huiselijke
idylle steeds aantrekkelijk blijven en onze letterkunde behoeft zich
over here verheerlijking niet te schamen.

HET TOONEEL.
De tooneelstukken , die voor 1774 ongeveer , hier te lande werden opgevoerd , behoorden bf tot de klassieke en de romantische
scholen van Vondel en Vos óf tot de Fransch-klassieke school.
Rotgans' „Scilla" en „Eneas en Turnus", Huydecopers „Achilles",
Zweerts' „Semiramis", De Marre's „Jacoba van Beieren", Claas
Bruins „Dood van Willem I", „Aernout en Adolf van Egmond";
het onzinnige stuk , getiteld De doodelijke minnenijd" van Van
der Hoeven , de „Conradyn" van Lud. Smids , de „Leo de Groote"
van De Lannoy , de Karel , erfprins van Spanje" van Bidloo en
de „Hertog Willem de vijfde" van Rivier zijn alle stukken in den
geest der Fransch-klassieke tooneeldichters en werden haast ieder
jaar vertoond. Talrijk waren de vertalingen van Corneille , Racine,
Voltaire , de la Chapelle , Crébillon , Marmontel , du Belloy enz. enz.
De overige opgevoerde stukken waren voornamelijk klucht- en
blijspelen van Asselijn , Alewijn , Bernagie en Langendijk of gruwelstukken als „Hester of de verlossing der Joden" van Serwouters ; „de Beklaaglijke Dwang" van Isaak Vos of „Don Louis de
Vargas" van Heynk.
Omstreeks 1770 ontstond een nieuw genre : het drama met zedelijke strekking.
Alles werd verzedelijkt. De „Epreuves du sentiment" van d'Arnaud
werden spoedig vertaald. De breedsprakige tooneelspelen van Ph.
N. Destouches , die het zedelijke „drama" in Engeland beoefend
had , vonden hier om hun' stichtelijken inhoud een goede ontvangst.
Het gold , de predikanten en andere ijveraars tegen het tooneel , te
toonen , dat de voorstellingen niet (zooals het in eene Utrechtsche
publicatie van 22 April 1777 heet) „strekken tot bederf van de
goede zeden, de jeugd aan gevaarlijke verleidingen blootstellen en
dus vele quade gevolgen na zich sleepen", maar juist een heilzamen
invloed oefenden op de zedelijkheid. Reeds Van Effen en na hem
de spectatoriale schrijvers van » De Philantroop", De Denker",
9*
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„De Philosooph ," „De Grijsaard" e. a. hadden den nadruk gelegd
op het zedelijk karakter van den schouwburg.
C. van Engelen , „misschien de ijverigste voorstander van het
tooneel uit dien tijd" 1 ), gaf in 1775 uit: De Spectatoriale Schouwburg, behelzende eene verzameling der beste zedelijke tooneelstukken
bijeengebragt uit alle de verscheiden taalera van Europa" (1775-1793).
Voor hen , die in 1791 inteekenden , gaven de uitgevers aan de volgende deelera dubbele titels : „Spectatoriale Schouwburg en Nieuwe
Sp. S."
In eene inleiding behandelde Van Engelen uitvoerig de nieuwe
theorie van het drama" en trachtte zoo het zedelijk karakter van
het tooneel aan te wijzen.
In 't eerst werden vooral de Fransche drama's van J. F. de la
Harpe en Nivelle de la Chausseé vertaald ; ook van Diderot en
Mercier. Langzamerhand echter nam het aantal stukken van Duitschen
oorsprong 'de overhand, vooral na 1790. De tooneeldirecteurs ontboden nu niet meer bij voorkeur uit Parijs , maar uit Duitschland
de nieuwe stukken . Kotzebue , Iffiand en hunne navolgers werden
de gevierde tooneeldichters hier te lande.
De Duitsche tooneelschrij vers Wieland , von Cronegk , Hagedorn,
Gotter , Weisse bleven in hunne eerste stukken (in navolging van
Gottsched) den Franschen geest getrouw en poogden alleen dien met
den Duitschen smaak te vereenigen.
Uit die periode der Duitsche tooneelpoëzie heeft Feith Wielands
drama Lady Johanna Gray oder der Truimph der Religion" (1758)
ter navolging gekozen en wel in het treurspel: Lady Johanna
Gray" (1791).
„Thirza of de zege van den godsdienst" (1784) heeft met het genoemde drama van Wieland slechts een deel van den titel gemeen;
de namen der hoofdpersonen en enkele bijzonder pathetische ontboezemingen ontnam Feith aan jhirza und ihre Söhne" van
Niemeijer; de ' stof ontleende hij aan de bekende geschiedenis der
zeven Maccabeesche broeders en tracht de zegepraal van den godsdienst op de moederliefde te schilderen.
In een gedramatiseerd bijbelverhaal in acht tafereelen De opwekking van Lazarus" (1810) heeft Feith ook een Hoogduitsch model
gevolgd van Niemeijer. „Maar de hooge odentoon , die in het oor„spronkelijke heerschte, behaagde (hem) niet 9 en even weinig het
„rijmlooze, dat er bij de Duitschers gewoonlijk aan verbonden is.
') Haverkorn van Rijsewijk. De Rotterdamsche Schouwburg.
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„Bij het eerste scheen (hem) een groot gedeelte van het pathetique
„verloren te gaan , en (hij wist) bij ondervinding , hoe weinig het
„gros (zijner) Landgenooten zich aan het laatste gewennen kan.
„(Hij) beproefde dus , om alles , voor zoover het (hem) behaagde,
„en met die veranderingen , die (hij) goed vond , in den gewonen
„treurspeltoon en in Alexandrijnsehe verzen over te brengen."
Van Cronegk, den geestdriftigen leerling van Gellert, werden de
treurspelen „Codrus" en „Eduard de Derde" in 't Hollandsch vertaald ; in beide stukken is blijmoedige offervaardigheid de spil,
waar alles om draait.
Weisse's „Richard 1II" en Romeo und Julia" werden beide vertaald ; vooral het laatste werd dikwijls opgevoerd en is driemaal
herdrukt. Beide stukken moesten naar Shakespeare doen verlangen ' ).
Diderot's verhandelingen en Lessings dramaturgische geschriften
ondergroeven de gebouwen , door Voltaire en Gottsched in bastaardklassieken stijl opgericht.
Na Lessings scherpe polemiek mislukten in Duitschland alle
pogingen om de heroïsche of klassische tragedie naar Franschen
smaak op het tooneel te brengen. Dit zou echter niet mogelijk zijn
geweest , als Duitschland niet na 1770 een steeds toenemend aantal
tooneelschrijvers had voortgebracht. De verhouding van deze tot
de theorie der dramatische kunst veranderde gaandeweg. Vooral in
het ernstig tooneelspel lieten ze alle strenge regels varen en dit onderging dientengevolge in vorm en behandeling allerbelangrijkste
veranderingen.
Goethes „Gëtz von Berlichingen" (1773) is in de Duitsche letterkunde door eene groote menigte ridder- , soldaten- en rooverstukken
gevolgd. Daarvan is Schillers „Riiuber" acht jaar na zijne verschijning in 't Hollandsch vertaald (1789).
Kinkers drama Van Rots" , waarin hij de taal , de zeden , de
manieren en de hartstochten zijner Natie" getrouw wilde teruggeven
is onder den invloed dier stukken geschreven.
Met Schillers „Fiësko (1873) kwamen de geschiedkundige treuren tooneelspelen in zwang. Schillers treurspel werd hier in 1800
vertaald naar de bewerking van C. M. Plumicke door Jz. de Jongh.
In het geschiedkundig drama heeft Kotzebue Schiller nagevolgd.
Zijn bekendste werk in deze dichtsoort „De Spanjaarden in Peru
of de dood van Rolla" werd in 't Hollandsch vertaald door J. C. de
Huyzer en dikwijls gespeeld.
Het burgerlijk tooneelspel der Duitschers vond hier te lande veel
1)

Scherer.
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bijval. Lessings „Sarah Sampson" werd in 1776 , „Emilia Galotti"
in 1784 , Schillers „Kabale und Liobe" in 1791 vertaald. Daartoe
behooren ook sommige van Ifll.ands stukken , als : „Albert von
Thurneisen" enz. die meest alle vertaald zijn.
Vooral de zoogenaamde familieschilderingen en roerende drama's
van v. (remmingen , Schroeder , Iftland en Kotzebue werden zoowel
hier als in Duitschland de geliefdste soort van ernstige tooneelspelen
en verdrongen langzamerhand de ridder- en soldatenstukken en de
gruweldrama's.
Zooals reeds is opgemerkt hebben die stukken gedurende eenigen
tijd op ons tooneel de Fransche tooneelwerken naar den achtergrond
gedrongen.
In 1789 werd Kotzebue's „Menschenhass und Reue" voor de eerste
maal in Hamburg gespeeld , den 17den Juli ; het werd in dat jaar
alleen dertig maal opgevoerd; zijn „Kind der Liebe" in 1790
zeventien maal.
In 1792 , den 20sten Augustus , gaf het gezelschap van A. en
H. Snoek zijne eerste voorstelling in den Rotterdamschen Schouwburg. Zij werd ingeleid door eene aanspraak van G. Manheer die,
als een terugslag op het aangehaalde Utrechtsche manifest van 1777,
in heilige geestdrift voor Kotzebue betuigde:

„de ligt verleidbre Jeugd
Zal in dit zedenschool de dartelheid niet leeren;
Zij tree vrijmoedig toe , zij smaak' gepaste vreugd,
En zal met slegter hart van hier nooit wedèrkeeren."
Daarop volgde de opvoering van „Menschenhaat en Berouw."
Andries Snoek speelde de rol van Meinau , P. J. Snoek die van Peter.
De groote tooneelspelers uit dien tijd hebben bijna zonder uitzondering - in rollen van Kotzebue geschitterd en dankten daaraan
voor een deel ten minste de toejuiching van het publiek. Zoo
speelde A. Snoek ook vaak Kotzebue's „Bruder Moritz der Sonderling;" Sardet nam afscheid in de rol van Graf von der Mulde in
„Das Kind der Liebe." In dit stuk schitterde Samuel Cruys vooral
als Friedrich.
Theodor Johann Majofsky was het sterkst als Welling in Kotzebue's „Silberne Hochzeit" en als Stern in Ifllands „Spieler." De
komiek T. C. Beyninck moet onovertrefbaar geweest zijn als Bittermann in ,Menschenhass und Reue"; hij speelde ook den Albrand
in Kotzebue's „Verleumder."
Toen den 12den Februari 1807 te Amsterdam het 25-jarig jubilé
van Mevrouw Wouters-Sardet gevierd werd , bewerkte Caspar Vree-
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denberg voor de feestvoorstelling Kotzebue's „Die Leiden der Ortenbergischen Familie"; de jubilaris speelde Frau Wachtel.
De karikatuurrollen van Iffiand en Kotzebue , vooral de komische
moederrollen werden bij ons meesterlik gespeeld door Maria Adams
Snoek.
Bijna alle tooneelstukken van Kotzebue en Ifhand werden vertaald ; Kotzebue's blijspelen , die beter zijn dan zijne drama's , zijn
in ons land minder vaak opgevoerd dan deze en meestal later
vertaald ; zoo ook met die van Iflíand. „Pagenstreiche" is zeer veel
gespeeld evenals „Pachter Feldkummel" (pachter Veldkomijn;) beide
nog in de laatste 10 jaren ; zoo ook Iff lands „Jger" en „Spieler" en
Kotzebue's „Speelkind" of De onechte zoon" benevens „Menschenhaat en Berouw", waarin Albregt den Bitterman meesterlik speelde.
Ook enkele van Kotzebue's romans werden in 't Hollandsch vertaald als : „Het merkwaardigste jaar van mijn leven" (1802).
Naar het voorbeeld van Kotzebue's „Polycarpus" en volgens zijn
raad , om zich voor de samenstelling van een roman woorden te
doen opgeven en daaruit titel en inhoud te formeeren , schreef
Bruno Daalberg in 1805 zijn' roman : 32 woorden of de les van
Kotzebue."
De roerende drama's van Kotzebue , Ifliand e. a. smolten vaak
samen met het roerende blijspel en hebben ook daaraan een deel
van hun' opgang te danken ; niet minder aan den overvloed van
verwikkeling en bedrijvigheid en eerre zekere natuurlijkheid , waardoor ze gunstig afstaken bij de gekunstelde manier van Lemierre
en den nuchteren Mercier.
De voor een tijd zeer populaire J Chr. Brandes , door Eschenburg zelfs de duitsche Goldoni genoemd j ) , werd ook in Nederland
bekend vooral door de vertaling van zijn blijspel Der liebreiche
Ehemann , oder der Schein betrügt" onder den titel : De vrouw
naar de wereld" (1780).
In 1778 werd „De dankbare zoon" van J. J. Engel hier voor de
eerste maal gegeven. Het was een jaar te voren vertaald, „het
hoogd. op een vrijen trant gevolgd". Dit landelijk blijspel is nog
vaak gespeeld , evenals „De Page" (1785).*
Lessing had met zijn „Minha van Barnhelm" de rij der soldatenstukken geopend. Hem volgde G. Stephanie der Jüngere in 1769
met „die Werber", eenige jaren later met „Der Deserteur aus Kindesliebe". Het werd door Spatzeer in verzen vertaald en in 1777

') In de » Allgemeine Deutsche Bibliothek".
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opgevoerd , waarbij Martin Corver de hoofdrol vervulde. Nog n
1S14 is dit stuk te Amsterdam gespeeld ' ).
Afzonderlijk en in den Algemeenen en Nieuwen Spectatorialen
Schouwburg , ook in het „Taal- , dicht- en letterkundig kabinet"
van G. Brender á Brandis (1781-84) verschenen tal van uit het
Duitsch vertaalde tooneelwerken o. a. van Weisse , Brandes , Engel,
H. F. Móller , S taphan Jr. , Nieme yer , von Kleist , Kotzebue , Iffiand,
Holberg , Lessing , Schiller , Goethe , Graf van Brühl , Bretzner, ,
Bertuchs enz.
De edeler voortbrengselen der ernstige dramatische kunst vonden
nog maar zelden den weg op ons tooneel en werden ook door de
critiek (Vad. Letteroefeningen , Tooneel-Spectator) nog lang niet in
hunne volle waarde geschat. De tooneelcritiek had trouwens niet
veel te beduiden in ons land.
Van Lessing werden in 1765 de „Mysogyn", vervolgens Sarah
Sampson (1776), „Atheist" (1776), Philotas (1782), Emilia Galotti
(1784) , der Schatz (1786) en Minna van Barnhelm (1812) vertaald
en opgevoerd.
Van Goethe Clavigo (1780) , Egmont (1800) , Geschwister (1820).
Van Schiller Die Rauber (1789) , Kabale und Liebe (1791) , Don
Carlos (in 1789 door Mej. Post bewerkt) , Fiesko (1800) , Jungfrau
von Orleans (1807) , Maria Stuart (in 1807 door Kinker vertaald) ,
vuilhelm Tell (in 1821 vertaald door Doyer).
Sommige dezer tooneelstukken werden later op nieuw vertaald en
door de lezing , meer dan door de opvoering , dezer vertalingen
werd het beschaafde publiek bekend met de meesterstukken der
Duitsche classieke schrijvers.
Vooral geldt dit van de edelste voortbrengselen hunner muze:
Don Carlos , Iphigenie, Egmont , Tasso , Nathan , Faust.
Goethes „Egmont" werd in 1853 door J. A. van Eeden op
nieuw vertaald ; Lessings „Nathan der Weise" door J C. Kindermann (1861) en gedeeltelijk door T. H. de Beer met eene uitvoerige
studie in 't Leeskabinet van 1875. Kuno Fischer's studie over dit
drama : De ware Godsdienst" bracht A . G. van Anrooy in onze
taal over (1865).
De „Faust" werd in 1842 door L. J. Vleeschouwer , daarna door
H. Frijlink (1865) , Albert Steenbergen (1868) en in 1878 door
J. J. L. Ten Kate metrisch vertaald en verkristelijkt. De laatste
vertaling is zeer verkort gebruikt voor de opvoering bij Van
Lier (1883.)
)Zie de Noord- en Zuidnederlandsche tooneelalmanak (Red. T. H. De
Beer) voor 1880 , met de rolbezetting aldaar opgenomen.
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Schillers „Wilhelm Teil" leed erg bij zijne overbrenging in het
Nederlandsch door J. Hoek ; deze gaf ook aan Körners Rosamunde
en Zriny Nederlandsch gewaad.
Van de latere klassiek-dramatische Duitsche schrijvers werden
enkele meesterstukken hier vertaald en gespeeld , waaronder Geibels
„Sofonisbe" door Schimmel, Griliparzers . Sappho" door H. T.
Boelen , Gutzkow's „Driel Acosta" door P. C. F. Frowein en Hamerlings „Danton und Robespierre" door S. Suzan vertolkt zijn. Het
laatste met noten in de „Bihl. voor Buitenl. schrijvers" (red. De Beer).
De populariteit van Kotzebue en Iffland ging over op Charlotte
Birch-Pfeiffer , de vrouwelijke Kotzebue", zooals Hilman haar noemt.
Talrijk zijn de stukken van hare hand , die in Nederlandsche bewerking zijn opgevoerd : „Nacht en morgen", „Moeder en zoon",
„Steven Langer" e. a.
In 1845 werd haar zelfs door een' harer bewonderaars , G. T.
Mohrman , „Dichterwierook" gebrand.
Ook Karl von Holtei , wiens „Lorbeerbaum und Bettelstab" (1835)
in Duitschland veel opgang maakte , werd hier to lande , vooral
door genoemd tooneelspel , lang gevierd. In 1886 is het te Amsterdam nog herhaaldelijk opgevoerd.
Heinrich Zschokke (1771 —1848) , wiens „Stunden der Andacht"
onder den titel „Stichtelijke uren" in 't Hollandsch zijn uitgegeven
vond hier met zijn drama „Aballino , de groote Bandiet" een dankbaar publiek , nog lang na zijn' dood. ' )
Nog in 1886 (7 en 8 Aug.) werd in het „Grand Theatre" van
Van Lier te Amsterdam Kotzebue's De dood van Rolla of de
Spanjaarden in Peru" opgevoerd.
Van de eigenlijke blijspeldichters zijn Roderich Benedix , Von
Moser , l'Arronge , Feodor Wehl , Winterfeld , Hedwig en andere
van beteekenis voor onze tooneelgeschiedenis ; onder de dichters van
ernstige stukken Wildenbruch , Lindner e. a.
Van de drie eerstgenoemde is bijna alles in 't Hollandsch vertaald en gespeeld. J. H. Ankersmit bewerkte ook in 1874 Benedix'
boek over de aesthetische voordracht.
De balletten en opera's van Duitsche componisten , wier internationale kunst in Nederland steeds vurige bewonderaars telde , zijn
1 ) Samuel Cruys werd zelfs in de rol van ,,Flodoarda" in 1801 door
Hodges geschilderd. (Zie F. von Hellwald, Geschichte des Holhindischer
Theaters).
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hier van Weisses balletten en Niemeyers stichtelijke opera's af
steeds opgevoerd.
Onze mannen-zangvereenigingen zijn naar het voorbeeld der
Duitsche opgericht.
De nieuwe tekst, dien J. P. Heye voor Beethovens „Ruinen
von Athen" dichtte in plaats van den ouden van Kotzebue , werd
door Mevr. Heinze-Berg in 't Duitsch vertaald en in die vertolking
weldra algemeen gebruikt : „Griechenlands Kampf und Erlösung.
Eine neue Niederl. Dichtung zu Beethovens Ruinen von Athen (18.67).
Ofschoon gedurende eenigen tijd (1790--1820) de invloed der
Duitsche tooneelliteratuur in Nederland dien der Fransche overtrof
in het ernstige tooneelspel , is die werking niet blijvend geweest.
Ook onze oorspronkelijke tooneelletterkunde vertoont weinig sporen
van Duitschen invloed.
J. van Walré in zijn „Diederyk en Willem van Holland", H. H.
Klijn in „Montigni'', A. van Halmael in „Mathilde en Struensee"
en S. I. Wiselius in „Adel en Mathilda" huldigden om strijd het
basterd• klassieke Fransche treurspel als den verkieslijksten vorm.
Zoowel op de Duitsche als op de Nederlandsche literatuur heeft
het Fransche blijspel zijn' invloed behouden. Het Fransche drama

heeft dien in Nederland nooit geheel verloren.
Niets is natuurlijker dan dat men in ons land , bij onvoldoende
voortbrenging van oorspronkelijke stukken, tot den invoer uit het
buitenland zijne toevlucht neemt. Het publiek wil wat nieuws en
de directies moeten met de financieele zijde hunner stelling rekening houden.
Te vergeefs trachtte Pieter 't Hoen in het laatst der vorige eeuw
met zijn' „Vaderlandschen Schouwburg" tegen al die vreemde invloeden op te werken. Het aantal en het gehalte der oorspronkelijke stukken bleek tegen den vreemden inval niet bestand.
De beste der Duitsche tooneelwerken hebben ongetwijfeld den
smaak van het Nederlandsche publiek veredeld , en te dien opzichte
krachtiger en vruchtbaarder gewerkt dan de theorieën der 18deeeuwsche aesthetici. Ze gaven der critiek een maatstaf die, onpartijdig gebruikt , slechts strekken kon , om onze oorspronkelijke
tooneelliteratuur tot rijker ontwikkeling te brengen. De vertalingen
van Shakespeare door Schlegel en Tieck en i. a. de vereering van
dat dichtergenie door Duitsche schrijvers is niet zonder invloed gebleven op zijne bekendheid en juister waardeering hier te lande.'
Hoe meer de waardeerin g en het recht verstand van de geniaalste
dichters veld wint , des te minder worden de kansen van gebrekkige
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tooneelstukken op succes , met des te meer geestdrift zal dan ook
ieder waardig voortbrengsel onzer oorspronkelijke letterkunde begroet
worden : Der höchste Zweck der Kunst ist die Veredlung; Ist der
erreicht , erweckt sie die Begeisterung.

WIJSBEGEERTE.
Het is van belang na te gaan in hoeverre Duitsche invloeden
het bewuste of onbewuste streven naar zelfstandigheid , naar losmaking van overgeleverde autoriteiten bij ons volk hebben bevorderd;
vooral waar dit zich in de letterkunde afspiegelt.
Hier kan echter slechts het een en ander aangestipt worden ,
dat meer op ons onderwerp betrekking heeft.
In de 18de eeuw waren vooral Leibniz (1646-1716) en Christian
Wolff (1679-1761) hier te lande bekend door hunne wijsgeerige
werken. Leibnitz is voor Uuitschland geruimen tijd de groote
bemiddelaar geweest tusschen de Engelsch-Fransche verlichting der
17de eeuw en den godsdienst.
Wolff was een rationalist , die eerre nieuwe scholastiek grondde,
volgens welke men de geheele wereld uit de rede begrijpen kon.
Leibnitz' „Theodicee" (1710) verscheen in 1764 vertaald onder
den titel L. proeve van Gods goedheit des menschen vrijheit in
den oorsprong van het kwaad met aanmerkingen van J. Petsch."
De Vaderl. Letteroefeningen , die eerst sterk tegen de wijsbegeerte
Leibnitz en Wolff hadden gewerd , sloegen na de verschijning van
dit werk een anderen toon aan. Men mag dus hun vroegere veroordeeling aan onkunde toeschrijven.
De genoemde philosofen hebben o, a. op de denkbeelden van
Elisabeth Wolff en een tijdlang van Bilderdijk grooten invloed gehad.
Omstreeks 17 70 deed F. Fidler , Luthersch predikant , vroeger
Roomsch priester , veel van zich spreken , die in zijne geschriften
de Roomsche kerk bestreed. Zij werden bijna alle, met de tegenschriften , in 't Hollandsch vertaald.
Over de opwekking van het godsdienstig leven door de werken
van Mosheim , Jeruzalem , Zollikofen e. a. is reeds gesproken. Ze
zijn de vaders van het „Réveil."
Zschokkes „Stichtelijke uren" hebben het rationalisme helpen
verbreiden.
Na de omwentelingsperiode vond de wijsbegeerte van Kant hier
vurige bewonderaars, uitleggers en bestrijders. In 1781 verscheen

140

D£ BIBLIOTHEEK.

de „Kritik der reinen Vernunft ," in 1788 de „Kritik der practischen Vernunft," in 1790 die der Urtheilskraft."
Kant ging bij zijne philosophie uit van de grondstelling , dat het
denken de sfeer der gedachten nooit kan verlaten , zich nooit in
het eigenlijke wezen der dingen kan verdiepen ; dat dus de taak
der bespiegelende wijsbegeerte bestaat in het nauwkeurig bepalen
van de wetten der gedachte en der grenzen , die ze niet kan overschrijden.
Door het zoogenaamd moralisch bewijs ontwikkelde Kant het
Godsbegrip ; wij weten onmiddellijk , dat het goede zijn moet ; in
de wereld is het niet , dus moet er een wereld zijn aan gene zijde
des grafs , waarin het is en waar het slechte , eindige , ruimte en
tijd, verdwijnt.
Deze bewijsvoering drukt het waarachtig kristelijk geloof in
idealen vorm uit , het geloof, dat God tegenover de wereld stelt.
Kant heeft verder in zijne geschriften het teleologische (doelmatigheids)-bewijs van het bestaan van God ontleed en waardeloos
verklaard.
De vereeniging „Concordia" werd in Nederland het. brandpunt
voor de vereerders der Kantiaansche wijsbegeerte.
Vooral P. van Hemert heeft gepoogd, Kants denkbeelden in

Nederland te doen kennen en waardeeren.
Daartoe gaf hij in 1791 zijne „Beginselen der Kantiaansche wijsbegeerte" uit en redigeerde van 1798-1803 het „Magazijn voor
Critische Wijsbegeerte."
Vooral H. van Alphen 'trachtte hem te weerleggen , met verwijzing vaak naar Claudius' Wandsbecker Bode o. a. in zijn „Brief
aan den uitgever van het Critisch Magazijn voor Wijsbegeerte,"
dien hij in 1802 in Van Hemerts tijdschrift plaatste als antwoord
op diens aanval in het 6de deel , naschrift , waar hij tevens den
spot had gedreven met Van Alphens rechtzinnigheid.
Dat Van Hemert den dood van den gevierden kinderdichter verhaast heeft , zal wel een sprookje zijn.
Ook Mr. J. Kink er was Kantiaan met hart en ziel.
Zijn geheele aanleg was trouwens op wijsbegeerte, meer dan op
poëzie berekend. In de „voorrede" tot zijne Gedichten (1819) pleit
hij voor wijsgeerige poëzie, „gekristalliseerde wijsbegeerte." Zijne
voornaamste geschriften hebben meer negatieve dan positieve strekking:
dramatische parodieën , de Post van den Helikon , Alrik en Aspasia
enz. Hij behoorde tot de strenge prosodisten , van wie Ten Hoet
sprak , ze beschuldigend door hunne hooge eischen de dichters te
hebben afgeschrikt.
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Wel verdiende Feith de vinnige taal , waarin Kinker hem
in 1807 te lijf ging met de „Brieven van Sophie aan Mr.
Rhijnvis Feith."
Feith had n 1. berijmde brieven geschreven aan Sophie over
Kants wijsbegeerte. Er was in dat optreden en de bewijsvoering
van Feith iets onoprechts; hij verwarde Kants stelsel met diens
bijzondere gevoelens over het Christendom en de Openbaring; wil,
volgens zijn eigen woorden , deze bijzondere stellingen niet weerleggen , maar verklaart er zich toch tegen (waaruit Kinker afleidt,
dat hij ze niet kan weerleggen). Bovendien volgde Feith met zijne
bestrijding Reinhard op den voet, zoodat zijne brieven het karakter
kregen van onbevoegde berijming van een anders denkbeelden.
„Men moet" zegt Kinker „door de metromanie al geweldig gekweld zijn , wanneer men ernstig besluiten kan , om eenig wijsgeerig
stelsel in verzen te bestrijden."
Vooral verbitterd was Kinker over de woorden:
„Sophie ! uw reed'lijkheid valt hier mijn oordeel bij,
Geloof intusschen niet , dat ik partijdig zij,
„Of Kant gelijk stel met dat aantal Aterlingen,
„Dat ons zijn onbescheid als Godspraak op wil dringen."
.

Dit kon ook op Kinker slaan en deze liet zich niet onbetuigd:
„Het beige u niet, mijn vriend, uwe ongekorven diertjes,
„Uw sprietjes, stofjes, en uw têergeliefde piertjes,
Zijn in de schepping op hun plaats ; dat 's buiten kijf,
„Maar, met dat al, ik hou dat ontuig van mijn lijf.
„Gij zijt partijdig voor die diertjes. In uw dichten
„Zoekt gij bij voorkeur daar uw lezers mee te stichten" enz.
Hij eindigt:
„Maak versjes op het graf; dan kunt ge lof verdienen;
„Maar tegen Kant ! ... kijk , vriend , dat geef ik u in tienen I
„In proza kunt gij 't niet, al schrijft ge Reinhard uit."
Kinker heeft met Van Hemert en Anton Reinhard Falk ijverig
aan het » Magazijn van Kritische Wijsbegeerte" gewerkt. Ook in
„De Arke Noachs" en „Sem , Cham en Japhet" schreven zij over
bespiegelende wijsbegeerte.
Kinker schreef ook eene afzonderlijke „Proeve eener opheldering
van de kritiek der zuivere rede," Falk : „Kant et Fichte (1799).
De wijsbegeerte van Kant bevat ook de begripsbepalingen der
aesthetika en heeft in dat opzicht invloed geoefend op de theoretische
werken van Opzoomer en Van Vloten.
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De nieuw-humanistische richting in de studie der classieken , die
in Duitschland door Gessner , Herder , Wilhelm van Humboldt e. a.
werd ingeslagen , wekte ook in Nederland tot navolging.
Het groote doel van het oude humanisme was , vaardigheid in de
navolging der Ouden te bereiken; het nieuwe wilde door de lectuur
van de classieke schrijvers niet leiden tot Latijnsche en Grieksche
navolgingen, maar oordeel en smaak, geest en inzicht vormen en
zoo de geschiktheid tot zelfstandige voortbrenging in de eigen taal
versterken. Vooral in de opvatting der Grieksche wereld onderscheidde het zich van het oude en trachtte de beschaving met
Helleensche opvattingen en denkbeelden te veredelen.
Christian Gottlob Heyne en Friedrich August Wolff werden in
Duitschland de meesters der classieke philologie. Op hun voetspoor
heeft in Nederland vooral C. J. van Assen de studie en het onderwijs der classieke talen pogen te hervormen. Zijne verhandeling
over de beste leerwijze op de Latijnsche scholen werd in 1818 bekroond.
Ook Ph. W. van Heusde werd beroemd door zijne studien over oude geschiedenis en platonische wijsbegeerte. Het derde deel van zijn werk:
„De Socratische School" is in 't Hoogduitsch vertaald onder den titel:
Philosophie. Versuche philosophischer Forschungen in den Sprachen.
Sinds het laatst der vorige eeuw is er in Duitschland een heel
leger van voortreffelijke geschiedschrijvers opgestaan over wereld-,
kerk-, kunst-, beschavings- en literatuurgeschiedenis.
Vele hunner werken zijn in 't Hollandsch vertaald ; de ontwikkeling
van het publiek, waarvoor ze geschreven zijn, maakt vertaling
meest overbodig.
Van onmiddellijken invloed op de letterkunde is hierbij geen
sprake ; middelijk kan die groot zijn , doch moeielijk nagegaan worden.
Lessings denkbeelden zijn hier, evenals ' in Duitschland , eerst in
deze eeuw algemeener bekend en gewaardeerd geworden. Ze hebben
onze schrijvers over de wijsbegeerte der schoone kunsten vaak op
den weg geholpen en veel invloed gehad op de aesthetische beooroordeeling van vroegere en tegenwoordige schrijvers bij meer dan
een' onzer letterkundigen.
De arbeid van Jacob en Wilhelm Grimm , von der Haghen , Lachmann, Hoffmann von Fallersleben, Mone, IThland e. a. heeft een krachtigen stoot gegeven aan de studie onzer middelnederlandsche letteren.
Duitsche geleerden hebben het eerst de schatten onzer oude volkspoëzie uit de bibliotheken opgedolven. Gervinus' werken zijn niet
zonder invloed gebleven op de methode onzer letterkundige geschiedschrijving.

DE BIBLIOTHEEK.

143

L A.TERE INVLOEDEN.
Het classieke is niets anders dan het schoone zelf, ontdaan van
den glans der mode en beroofd van den steun eener voorbijgaande
populariteit 1
. Heeft Lessing vooral door zijne theorieën invloed gehad op onze
letteren , in 't bijzonder op onze letterkundige critiek en geschiedschrijving , ook Goethe en Schiller hebben aandeel gehad aan de
vorming van den smaak en het genie onzer grootste dichters.
De drie genoemde schrijvers zijn classiek ; hunne beste gedachten
zijn een algemeen geestelijk voedsel geworden; de werken, waarin
ze hunne geniale persoonlijkheid ontplooiden , worden gelezen en
bestudeerd om zoo tot op de kern van hun wezen door te dringen.
Het denkbeeld , dat aan vele van Schillers gedichten ten grondslag
ligt is dat over de roeping der kunst , die , het eerst in Griekenland
met het geheele leven samengesmolten , de menschheid weer uit een
langen , droevigen droom zou verlossen. Uit zijne „Gótter Griechenlands" spreekt een stil verlangen naar de Grieksche wereld , met
hare mystische levensbeschouwing.
Evenals Kant op het geweten zijne wereldbeschouwing grondde
en de wereldgeschiedenis als iets onverschilligs ter zijde liet , was
voor Goethe en Schiller de idee van het schoone, welks belichaming
zij in de Grieksche kunst bewonderden , de grondslag voor hunne
gevoelswereld. Geholpen door de onderzoekingen van Lessing,
Winckelinann e. a. poogden zij het Grieksche leven na te gevoelen,
zich geheel in de denk- en gevoelswijze der Grieken te verplaatsen.
Hun ideaal was de gelukkige samensmelting van het Grieksche
schoonheidsideaal met de kunst 'der Germaansche volken , de synthese,
zooals Schiller het noemt , van het edele met het barbaarsche , door
Goethe in „Faust und Helena" in beeld gebracht.
Dat dieper doordringen in den geest der Grieken , waartoe vooral
Lessing en Winckelmann den stoot hadden gegeven ; dat in de
letterkunde door de philologische studiën van Heyne , Wolf en door
de schoone vertolkingen van Voss werd bevorderd , oefende een
belangrijken invloed op de kunst, die eene tweede renaissance
beleefde.
In de bouwkunst zin Schinkel , in de beeldhouwkunst Ranch en
Thorwaldsen , in de letterkunde Goethe , Schiller en later Hamerling ,
Ebers e. a. voorname vertegenwoordigers dezer richting.
Vooral P. van Limburg Brouwer en G. Vosmaer hebben in
).

') Busken Huet,
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Nederland de elementen der herleefde Grieksche wereld in zich
opgenomen en in hunne werken doen spreken. In dat streven zijn
zij voornamelijk door de Duitsche letterkundigen voorgegaan. -

De Clerq schrijft (in 1823) , dat Goethe, Schiller en Wieland
in ons land het minst bekend waren.
Na dien tijd is het Nederlandsch beschaafd publiek heel wat
gemeenzamer geworden met hunne geschriften. Zij namen eene
plaats in naast de oude classieke schrijvers of vervingen die vaak
voor dichters , die niet met de classieke talen vertrouwd waren,
zooals Tollens.
Zooals het voedsel invloed heeft op den groei des lichaams, hebben
zij op de vorming van meer dan een' onzer schrijvers gewerkt.
Ook Potgieter , zeldzaam vertrouwd met de moderne Europeesche
literatuur , dankt hun een deel zijner vorming. Bij een schrijver
als deze , die vooral vaak door de lezing van bewonderde meesterwerken tot voortbrenging bezield werd, is de talrijkheid van citaten
o. a. aan de Duitsche classieken ontleend , geen vreemd verschijnsel.
Om duidelijk te maken wat voor schilder De Witte is, ontleedt
hij in „Salmagundi" Goethes „wandrer."
Voor een zijner novellen kiest hij tot motto Goethes woorden:
„Deen was ist eiree Novelle anders als eiree sich ereignete unerhörte

Begebenheit."
Schiller heeft hij , als den zanger van vrijheid , godsdienst en
vaderland
„Die der menschen grootsch verschiet
„Schilderde in 't onsterflijk -lied ,"
op het eeuwfeest zijner geboorte dichterlijk herdacht.
Het zou niet moeielijk vallen bij onze beroemde letterkundigen
nog meer sporen van den grooten invloed der Duitsche classieke
schrijvers aan te wijzen. Wij besluiten deze opmerkingen liever
met De Clerq's woorden : „Het is met de opvoeding der volken
„over het geheel gelijk met die der menschen gelegen. De hoofd,trekken uit hun karakter zijn licht op te geven , doch wie toont
„ons bij den jongeling aan , welke vreemde invloeden deze daad,
„gene oordeelvelling deed ontstaan ? Een diergelijke invloed is geen
„uitwerksel eener slaafsche navolging , maar alleen van het strooien
„der zaden , die zich naderhand door eigen genie en nadenken bij
„dengene, die ze ontvangt, ontwikkelen."
In 1820 leidde Mr. J. A. Weiland Jean Paul in bij het Hollandsch

publiek. Naar eene Duitsche chrestomathie van 1818 bewerkte hij
zijne „Gedachten van Jean Paul."
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Wel koesterde de vertaler geene groote verwachtingen van het
Hollandsch publiek, dat „tot de zwakheid overhelde, om tusschen
de twee verwenschte magnetische polen to worden rondgejaagd ,"
(n.l. de nieuwsgierigheid en de verhitte verbeelding). „Er is ,"
zei hij „een hemelsbreed onderscheid tusschen datgene , hetwelk
dubbel waard is , om gelezen en tusschen datgene, hetwelk waard
is , om gedrukt te worden." Weiland wilde met dit boek het publiek
degelijker kost geven en af keerig maken van de vele slechte romans ,
die het lijdelijk verteerde. Door vorm en inhoud moest zijn boek
tot trapsgewijze genieting der schoonheden uitlokken. Hij was een
vurig bewonderaar van Jean Paul , dien hij den eenigen humoristischen schrijver noemt. Zijne uitweiding over humor en humoristen behandelt het wezen van den humor heel wat grondiger dan
indertijd Van Alphen in Riedels „Theorie." Weiland leidt het humoristisch karakter af van warme menschenliefde en groote objectiviteit,
gepaard met psychologischen luim.
In 1837 verscheen een tweede druk van Weilands vertaling , die
in den Gids zeer werd aanbevolen.

Het satirieke in Jean Pauls geschriften en zijne neiging tot genreschildering maken hem verwant aan den Nederlandschen geest.
Een dergelijke verwantschap met ons volkskarakter bezat Langbein ,
van wien o. a. in 1815 „Luimige tijdkorting in ledige oogenblikken"
vertaald werd.
Er is in Lublink Weddiks schetsen en aphorismen veel , dat aan
deze schrijvers herinnert.
Met ware natuurkeuze vertaalde men hier te lande van 1790-1840 vooral werken van godsdienstig-zedelijke strekking of in sentimenteelen geest geschreven. Bijna al de romans van August
Lafontaine zijn in 't Hollandsch vertaald ; van de minder algemeen
bekende schrijvers vond vooral C. F. von Bilderbeck hier een gretig
publiek voor zijne verhalen : De doodgraver" ; „de likbus in het
eenzame dal" ; „de groenrok , of de zegepraal der deugd" enz.
Een buitengewoon warme ontvangst vond het lyrisch-didactisch gedicht van C. A . Tiedge : „Urania , bespiegelingen over God en den
mensch in zes zangen", waarin de dichter in den geest van Klopstock en Haller over God , onsterflijkheid en vrijheid handelt. Urania
werd tweemaal vertaald, in 1832 door Schimsheimer , in 1837 door
Van Goethem en bovendien verscheen te Amsterdam in 1836 nog
Bene Hoogduitsche uitgave. Tiedge had het in 1.' 01 gedicht.
De „verhitte verbeelding" van het Hollandsch publiek , waarop
Weiland in zijne voorrede zinspeelde vond voedsel in de werken
der Duitsche romantici ; slechts een klein deel hunner werken , en
1
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niet altijd het beste , is in onze taal overgebracht ; hun invloed op
onze oorspronkelijke letterkunde is gering. Vermelding verdienen
de vertalingen van A. von Chamisso : de wonderbare geschiedenis
van Peter Schlemihl; E. C. A. Hoffmann : de elixir des duivels;
nagelatene papieren van den Capucijner monnik Medardus ; van
L. Tieek: Het oproer in de Cevénnes, De verloving , St.-Evremont.
Ook Friedrich Rückert is , vooral door zijne didactische poëzie,
in Nederland zeer bekend geworden ; het gemoedelijke , huiselijke,
idyllische karakter zijner gedichten verschafte hem eene (eerste)
plaats onder de lievelingsschrijvers van enkele onzer groote dichters.
Beets , De Genestet , Hasebroeck hebben enkele zijner kleine gedichtjes vertaald.
Met Platen heeft Rückert den vorm der poëzie bijna tot de hoogste
volkomenheid gebracht; de Oostersche dichters waren hem welkome
voorbeelden ; het verstandelijke en de beeldenrijkdom in hunne gedichten kwam overeen met zijne neiging tot zinrijkheid , gelijkenissen en prozaïsche wendingen.
Als beoefenaar van de Oostersche dichtvormen is hij ook door
Nederlandsche poëten nagevolgd ' ).
In het opzoeken van literarische bouwstoffen overtroffen de Duitschers alle natiën. Dat van heinde en ver hulp zoeken bij vreemden

heeft echter ook van verschillende zijden afkeuring en spot uitgelokt o. a. Immermanns bekend epigram op de Ghaselen van den
graaf von Platen:
„Von den Fr achten , die sie aus dem Gartenhain von Schiras
stehlen ,
sie
zu
viel
,
die
Armen
,
und
vomiren
an
Ghaselen."
Essen
De liederen van Mirza-Schaffy (Fr. Bodenstedt) werden in 1875
gedeeltelijk vertaald door A. Th. van Krieken. Onze letterkunde
met hare tallooze vertalingen , heeft ook eenigszins een universeel
karakter , dat hare betrekking tot de Duitsche inniger maakt.
De middeneeuwsche vertalers waren , om eene uitdrukking van
Goethe te gebruiken , meest alle parodistische d. i. zij trachtten
wel zich in de toestanden van het vreemde land te verplaatsen ,
maar wat ze zich van den vreemden geest eigen maakten , stelden
ze liefst voor in den geest huns volks ; voor iedere vreemde vrucht
gaven zij een surrogaat in de plaats , dat op hun eigen bodem
gegroeid was.
1
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De kunst van vertalen is sedert veel vooruit gegaan. Het hoogst
schat Goethe die wijze , waarbij men de vertaling identiek wil
maken met het oorspronkelijke, zoodat niet het eene het andere moet
vergoeden , maar er voor in de plaats kunnen staan ; de vertaler,
die zich vast aan zijn origineel aansluit, geeft min of meer den
oorspronkelijken aard zijner natie op en zoo ontstaat zijne bewerking,
waartoe de menigte zich soms eerst moet opwerken.
Goethe dacht hierbij blijkbaar aan Voss , den vertaler van
Homerus.
Over dat min of meer opgeven van de oorspronkelijkheid der
natie kan altijd verschil in meeping bestaan. Julian Schmidt bijv. ,
uitgaande van het beginsel, dat eene vertaling gemaakt wordt voor
hen , die het oorspronkelijke niet kunnen lezen , wil juist zooveel
mogelijk vermijding van ongewone of met het taalgebruik strijdende
vormen , toenadering tot den geest van het groote publiek.
Het doel eener vertaling moet in allen gevalle zin , op de
lezers denzelfden indruk te maken , dien het oorspronkelijke op de
zijne maakt.
Niets is daarom moeielijker dan de vertaling van een schoon
gedicht , waar uitdrukking , rythme en klank het gevoel in overeenstemming brengen met de beweging der gedachten en de verbeeldingskracht onweerstaanbaar wordt opgewekt. Vandaar dat de
schoonste vertaling den indruk slechts benadert , dien het oorspronkelijke maken kan. Hoe veel onzer vertalers staan met hun werk
oneindig ver van het origineel!
Vooral in gedichten , waar bovenal de stemming moet weergegeven
worden , gaat deze vaak met de vertaling verloren. Voorbeelden zijn
Lulofs overbrenging van den „Erlkónig" van Goethe:
Wie rijdt er zoo spa nog door nevel en wind P
De vader is het met zijn kind.
Hij drukt het knaapje zoo innig in d'arm.
Hij houdt het zoo stevig , hij troetelt het warm.
Mijn zoon ! hoe bergt ge zoo schuw het gelaat ? —
Ach vader Spookkoning is 't, die daar staat,
Spookkoning met kroon en met mantel en sleep l
Mijn zoon ! het is een nevelstreep ! enz.
Of Hendrik Tollens' beruchte vertaling van Goethes Jischer' 1 :
Het water bruischte, 't water steeg,
Daar trad een visscher toe,
10
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Deed aan zijn angel aas en deeg,
En lei zijn hengelroe.
Maar wijl hij loert en wijl hij zit,
Daar splijt de vloed in twee,
Daar stijgt een vrouw met haar als git,
En blank als schuim uit zee.
•

Ten Kate is met zijne vertalingen der twee genoemde gedichten
het origineel heel wat nader gekomen.
Allesbehalve mooi is ook de vertaling van Hólty's bekend gedichtje:
0 wunderschön ist Gottes Erde
Und werth darauf vergnügt zu sein,
Ich will bis dans ich Asche werde
Mich dieser schonen Erde freu'n enz..
De opwekking tot vreugde" begint:
0 , wonderschoon is God , Uwe aarde!
't Daarop vernoegd te zijn zoo waard!
'k Zal tot het graf mijne asch vergaarde,
Verblijd zijn op Uw heerlijke aard!
De vertaler was Mr. L. A. Tollens , die zich trouwens in de
voorrede tot zijne gedichten (Batavia 1855) geen „dichter," slechts
„vervaardiger" durft noemen.
Nog krasser is 't verschil tusschen „Die Grenadiere" van Heine:
Am Fenster stand die Mutter,
Im Bette lag der Sohn;
„willst du nicht aufsteh'n , vuilhelm,
Zu schau'n die Prozession ?"
en de vertaling van A. v. d. Hoop Jr.:
De moeder stond aan 't venster,
De zoon lag in zijn bed.
„Kijk , Willem , de processie!
.Kom hier , daar is ze net 1"
H. 0. Tollens heeft van Goethe niet veel vertaald; nog een „Liedje"
(nur die Bösen ringen nicht) , das Veilchen en misschien nog een
enkel gedichtje.
Van Schiller vielen vooral de balladen en romancen in zijn' smaak,
Tollens' bewerkingen : De gang naar de ijzersmelterij , de Duiker;
de Gijzelaar (Die Burgschaft) , de Handschoen e. a. zin bekend,
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niet beroemd. Veel van hetgeen in den Musen-Almanach van 1798
verschenen is , werd door Tollens overgebracht.
Ook Lulofs heeft sommige van Schillers verhalende gedichten als
„Taucher ," „Die Kraniche des Ibicus," Der Kampf mit dem Drachen"
vertaald.
Geen dichtbundel van Tollens , waarin niet het een of ander aan
Duitsche poëzie herinnert. Zijne „Proeve van Sentimenteele geschriften (1799) legt met den titel openlijk getuigenis af van de
sentimentaliteit , die hem levenslang bijbleef en door de lectuur van
Duitsche dichters onderhouden is. Hij heeft gedichten vertaald van
Hëlty , Rudolphi , Matthison , Hermes , Burger , Herder , Stolberg,
Jacobi, maar vooral van Claudius. Reeds is opgemerkt, dat diens
„wandsbecker Bote" zijn lievelingsboek was ; de natuurlijke frischheid en humor van Claudius , verbonden met vroomheid en warme
vaderlandsliefde trokken Tollens aan , die verwantschap speurde met
zijn' eigen geest. De „Liedjes van Claudius," door Tollens in 1832
uitgegeven , behooren zeker tot zijne beste vertalingen.
Het „Avondlied" bijvoorbeeld:
„De maan is opgekomen
het donker loof der boomen
verzilvert zij den top,
vallei en heuvels zwijgen
en langs de velden stijgen
de wondre witte nevels op."
Of „Jurriaans reize rondom de wereld":
„Wie ooit naar vreemde landen trok
kon t'huis wat nieuws verhalen,
ik nam mijn hoed , ik greep mijn stok
en toog langs berg en dalen."
Met het slot:
„En waar ik kwam , ik vond alom
in rijken en in staten ,
De menschen even slecht en dom
als hier op onze straten"
is in Nederland een bepaald volksliedje geworden , al wijkt de gebruikelijke tekst een weinig van Tollens' vertaling af. Gewoonlijk
zingt men:
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„Als iemand verre reizen doet
dan kan hij wat verhalen,
Daarom nam ik mijn stok en hoed
en ging terstond aan 't dwalen.
Met het refrein:
„Daar hebt ge lang niet kwalijk aan gedaan,
Vertel van uw reizen , vriend Jurriaan !"
Heine werd en wordt in Nederland veel gelezen ; hij met B ërne
en Fürst Puckler waren de voornaamste, vertegenwoordigers van het
jonge Duitschland na 1830.
De staat- en letterkundige idealen , waar dat nieuwe geslacht naar
streefde , zijn later voor andere geweken. Tegen het ontijdig en
eenzijdig naleven van sommige hunner denkbeelden richtte Haverschmidt (Piet Paaltjes) in 1853 de pijlen zijner geestige satire.
J. M. E. Dercksen gaf in zijn bundel „Elk wat wils" (1853)
ook een dozijn „Heiniaantjes ," zooals hij ze noemt die door B. Huet
nader werden omschreven als mislukte vertalingen van iets onvertaalbaars."
Hij dichtte ook eene navolging van Heines „Schlachtfeld bei
Hastings ," die door De Génestets schoone vertaling in de schaduw
wordt gesteld.
Tot onze verdienstelijke vertalers van Duitsche poëzie behooren
J. J. L. ten Kate , J. P. Heye , B. ter Haar , S. J. v. d. Bergh,
P. Hasebroek.
Schillers meesterstuk in de lyrisch-didactische poëzie : „die Gloeke"
werd o. a. door Heye en door Ten Kate in 't Hollandsch overgebracht.
In de dichtbundels , getiteld „In den Bloemhof" en „Lier en
Harp", volgde Ten Kate veel gedichten uit Leopold Schefers „Laienbrevier", die hij een weinig verkristelijke.
Zijne Bloemen uit den Vreemde" zijn in den Duitschen hof geplukt en in Hollandschen bodem overgeplant. Zij verloren daarbij
niets van hare oorspronkelijke frisch- en geurigheid , behoudens
het „kerstenen."
Heye vertaalde o. a. Goethes „walpurgisnacht", gedichten van
Geibel e. a.
S. J. v. d. Bergh zong Duitschlands dichters na in zijn „Leven
en Lieven" en „Geest en hart".
Ter Haar bracht de schoonste gedichten van Freiligrath (Lëwenritt, Der Scheik am Sinai, Anno Domini) in onze taal over.
Gouverneur vertaalde een groot deel zijner gedichten uit het Hoog-
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duitsch, met zeer veel talent. Met zijne „Geuzenwake" volgde hij
Freiligraths „Geusenwacht ," den oorspronkelijken 16de-eeuwschen
tekst van de coupletten inlasschend.
In de „Buitenlandscha Klassieken" en de Bibliotheek van Buitenlandsche schrijvers", ook door studien in onze voornaamste tijdschriften werd door vertaling en bespreking de belangstelling in de
Duitsche letterkunde levendig gehouden en naar algemeener .kennismaking met hare meesterwerken getracht.
Scheffels „Der Trompeter von Sickingen'', Halms „Die Glocke
von Innisfare'', Hamerlings „Ahasver in Rom", „Die sieben Todsunden", „Amor und Psyche" zijn in de oorspronkelijke versmaat
in 't Nederlandsch vertolkt ; Schulze's „Bezauberte Rose" reeds in
1835 door Graadt Jonkers , de genoemde dichtwerken kort na hun
verschijnen achtereenvolgens door Jongeneel , W. J. A. Huberts,
T. W. Hugenholtz en Boele van Hensbroek.
Vooral wanneer de Nederlandsche vertaler tevens zelfstandig
dichter is , wordt de keuze zijner vertaalstoffe een leiddraad tot
het juiste begrip. van zin eigen dichterlijk leven.
Er bestaat verband tusschen de reden , waarom Tollens en Bogaers juist de romancen van Schiller vertaalden en hunne voorliefde voor dichterlijke verhalen in vaderlandschen trant.
Hollandsche en Duitsche schrijvers ademen vaak dezelfde dichterlijke atmospheer. Bij de lezing van De Genestet's „Een kruis met
rozen" herinnert men zich onwillekeurig de woorden van E. von
Feuchtersleben in zijn geschrift „Zur Dii,tetik der Seele (1838) ') :
„Schoner ist kein L icheln , als das , welches mit der noch nicht
versiegten Thrane im Auge ki,mpft ; höher und dauernder ist keine
Sehnsucht, als die nu zu befriedigende ; reiner und wahrer geniesst
Niemand, als der freiwillig entbehrende , und so mag und wird
das Kreuz , mit Rosen umschlungen , das tiefste Symbol unseres
Lebens bleiben."
Reeds Goethe noemde het in zijne „Geheimnisse" de taak der
kunst, om het kruis des levens achter rozen te verschuilen.
Vooral blijkt die nauwe verwantschap uit de werken der Belgische
dichters. Dautzenberg besluit zelfs eene zijner sapphische oden met
de _ regels :
Al hetgeen Germania zingt , dat past ook
Onzer luit ; nooit worde versmaad een dichtvorm!
Trouw, ik niet mijn eigen gehoor , ik raadpleeg
't Zangrige Duitschland",
waarbij hij vooral het oog heeft op den dichtvorm.
'

') Tweemaal in 't Hollandsch vertaald : 1855 en 1885.
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Reeds A. H. van Hasselt bewerkte proza-vertellingen naar Zschokke
in dichtvorm : Het dorp der Goudmakers" en het Gouden Boeksken" (1845).
Jhr. Ph. M. Blommaert gaf in 1842 uit : „Knopjes en bloemen.
Liederen en andere kleine gedichten in den hoog- en nederduitschen
tongval', ter vergelijking beiden nevens elkander gesteld ; nevens
eenige . bemerkingen over verscheidenheid derzelve , door Bl. en Von
Vogt."
De minneliederen van G. J. Dodd zijn navolgingen van Heine.
Het bekende Duitsche krijgslied : „Sie sollen ihn nicht Naben den
freien deutschen Rhein" werd door H. J, van Peene (1845) op den
Vlaamschen Leeuw, door Isaiic da Costa aan het slot van zijn gedicht „Aan Nederland , in de lente van 1844" op de Goden dezer
eeuw" toegepast.
P. J. H. Brouwers vertaalde o. a. Schillers „Lied van de Klok"
in 1873 , Dr. Hansen en G. T. Antheunis bestudeerden op het voetspoor der Duitsche dichters het volkslied. Eerstgenoemde trachtte
door een aantal bewerkingen van platduitsche, Zweedsche en Deensche liederen de eenheid der Germaansche stammen te bevorderen.
Hij vertaalde ook „Roodgieter" uit het platduitsch van Klaus Groth;
diens „Frina" vond in Rosalie Loveling eene Vlaamsche vertolkster.
Dominicus Sleeckx ontleende veel aan Hoffman , Tieck en Zschokke.
E. Hiel plukte zijne „Looverkens" bij de Hoogduitsche stambroeders ; J. van Droogenbroeck (Jan Ferguut) volgde in zijne „Makamen
en Ghazelen" het voorbeeld van Rückert e. a. ') en vertaalde o. a.
eene opera van Lortzing : „Ondine''.
De Brauwere van Steeland leverde in zijne „Vaderles aan een'
ter hoogeschool trekkenden student" in onderwerp en versmaat eene
navolging van C. A. Kortums Jobsiade , die ook door Martin
Kalf in 't Nederlandsch vertaald en met de teekeningen van vuilhelm
Busch reeds herdrukt werd. De vertaler heeft , wat hem aanstootelijk
voorkwam , weggelaten.
De vertellingen en sprookjes van de gebroeders Grimm, Langbein,
Eberhard, F. Hoffmann en anderen zijn in Nederland vertaald en
nagevolgd.
Verbazend groot is het aantal uit het Duitsch vertaalde romans
en novellen. Toch is hun invloed op onze oorspronkelijke romanliteratuur niet groot geweest en niet te vergelijken bij dien der
Engelsche en Fransche romans.
Evenwel blijkt hieruit aan den anderen kant de overeenstemming
1
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tusschen Nederlandsehen en Duitschen smaak ; ook staan beider romanliteraturcn ongeveer in dezelfde verhouding tot de Engelsche en
Fransche ; tot Scott , Bulwer , Dickens , Thackeray , Eliot , George
Sand , Balzac en Zola n.l. min of meer onder hun' invloed.
De . opgang, dien een roman maakt, hangt grootendeels af van
de ploblemen , die hij bespreekt en in - debat brengt. I ) Is het werkelijk een vraag des tijds , die zoo in romans ter sprake wordt gebracht, als : het eigendom , de emancipatie, de verhouding tusschen
de beide geslachten , de anti-semitische beweging , dan vinden zij,
mits goed geschreven , bijval onder het lezend publiek. Daaraan
danken bij v. Spielhagen , Freitag , Wilhelmina von Hillern , Kompert , Mosenthal , Franzos hunne bekendheid in Nederland.
Andere zijn hunne verbreiding meer verschuldigd aan de zucht
naar kennismaking met ongewone toestanden, vreemde landen of
oude tijden. Zoo bij voorbeeld de romans van Sacher Masoch,
Friedrich Gerst aker , Friedrich Hacklánder en de historische romans
van Ebers , Dahn , Eckstein , Hamerling , . Hauff, die voor een groot
deel in 't Hollandsch vertaald werden. Bij de beste dezer schrij vers droegen natuurlijk de treffende karakterteekening, de schoonheid hunner taal en de genialiteit der samenstelling veel tot hunne
geliefheid bij. In - dit opzicht zijn vooral P. Heyse , F. Dingelstedt
en Heimberg hier te lande veel bewonderde en veel gelezen voorbeelden in roman en novelle.
Bijzonder . vermelden we Scheffels historisch-romantisch verhaal
„Ekkehard," (in 1873 door W. J. Manssen vertaald) om zijne
schoonheid en de vertaling van „Die Familie Buchholz" van Julius
Stinde (vertaald door Gerard Keller) om zijne eigenaardigheid; de
opgang, dien dit werk in Nederland maakt, evenaart het warm
onthaal , dat aan Fritz Reuters „Gedroogde kruiden" en Auerbachs
romans en vertellingen ten deel viel. Ook de vertaling van Pater
Mariken naar het Holsteinsch van Joachim Mahl door T. H. de Beer,
met versjes van Laurillard, viel nog al in den smaak.
Door de algemeener beoefening der Duitsche taal hier te , lande
en de aandacht , die onze bladen en tijdschriften aan de buitenlandsche literatuur wijden , vindt thans het belangrijkste , wat in
Duitschland verschijnt, Nederlandsche lezers. Moge de smaak voor
echte meesterwerken steeds rijpen en invloed oefenen op de keuze
van hetgeen vertaald wordt. Het genieten van een groot kunstwerk werkt steeds veredelend.

1)

Georg Brandes.
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VERSBOUW.
In Duitschland en Nederland heerschte in de Middeleeuwen in
den versbouw het juiste grondbeginsel : de klemtoon . Daarop zijn
in beide landen tijden van verval gevolgd, waarin onder Franschen
invloed het werktuiglijk tellen der lettergrepen mode werd ; de
goedklinkende verzen uit dat tijdperk zijn niet aan de telling maar
aan het levendig taalgevoel der dichters toe te schrijven , die zich
meer door hun natuurlijk gehoor dan door allerlei valsche regels
lieten leiden. Geen wonder , dat men verbetering zocht in de toepassing van de leer der latijnsche kwantiteit. Eindelijk is de tijdmeting , die strijdt met het karakter der Germaansche talen , vervangen door eene nauwkeuriger klemtoonmetriek , fijner onderscheiding van de toongraden en daarmeê terugkeer tot de oude wet
van den klemtoon.
Veel van hetgeen achtereenvolgens in de techniek der Hoogduitsche
dichtkunst veranderde , heeft invloed gehad op de Nederlandsche,
die ook omgekeerd en wel in haar bloeitijd, de 17de eeuw, met
hare volmaakter alexandrijnen en sonnetten Opitz tot voorbeeld
strekte , die in zijn „Buch von der deutschen Poëterei" (1624) het
eerst duidelijk eene hoofdwet der duitsche prosodie en metriek heeft
uitgesproken, dat n.l. in zijne taal de lettergrepen met sterken en
zwakken klemtoon beantwoordden aan de antieke lange en korte.
De vele uit het Duitsch overgenomen epische liederen hebben in
de Middeleeuwen de techniek van het Nederlandsch vers verrijkt. ' )
De nevelingenstrofe bijv. is van Duitschen oorsprong , evenals
de maat van het latere Hildebrandslied , waarin het Wilhelmus geschreven is en o. a. ook ongeveer Bilderdijks „Begeerte" en Withuys' ,,Boudewijn en Sofia". Dautzenberg volgde in zijne „vroolijke
daden van keizer Karel" de maat der Nibelungen.
Ook de „romancenstrofe" :
Het daghet in den oosten
het lichtet overal
Hoe luttel weet mijn lief ken
och waer ic henen sal ,
ontstaan uit eene tweeregelige strofe , die later bij de caesuur in
tweeën verdeeld geschreven werd is met vertaalde Duitsche liederen
in onze poëzie gekomen. Zij onderging verschillende wijzigingen
in het rijm , het aantal heffingen en regels ; verschillende dezer
') Zie Dr. G. Kalf. Het Lied in de Middeleeuwen.
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afwijkingen o. a. het inschuiven van rijmlooze regels (Walsen), zijn
van Duitschen oorsprong.
De zoogenaamde „dreitheilige" strofen der Mhgd. poëzie bestond
uit twee hoofddoelen : „Aufgesang" en „Abgesang", die door het
aantal regels of heffingen of door het rijm , steeds van elkander
verschilden. Het ,, Aufgesang" kan men in twee gelijk gebouwde
helften verdeelen : de „Stollen". In het aantal regels en heffingen
heerschte volkomen vrijheid ; de strofen , waaruit het gedicht bestond , waren evenwel aan elkaar gelijk.
In ongeveer 60 der „Oudvlaemsche liederen" uit de 14de eeuw,
die zoo nauw met den Duitschen „Minnesang" verwant zijn , vindt
men deze „Dreitheiligkeit" terug. Men mag dus aannemen , dat ze
onder Duitschen invloed ontstonden.
Von der Haghen in de uitgave van de Nibelungen (1815) en
Lachmann met zijn werk „Ueber althochdeutsche Betonung und
Verskunst" hebben het eerst de wet ten der oude Duitsche versleer
duidelijk uiteengezet ; Jonckbloet , in zijne „Verhandeling over den
middennederlandschenVersbouw" maakte gebruik van hunne onder-

zoekingen. Hunne slotsommen zijn later op verschillende punten
juister gemaakt , doch in hoofdzaak waar gebleven. Men heeft
langzamerhand den schoonen , vrijen en doeltreffenden middelnederlandschen versbouw leeren schatten op zijne rechte waarde.
Door het juister inzicht in de wijze, waarop de middelnederlandsche dichters te werk gingen , is de erkenning van het hoofdbeginsel onzer metriek , de zwaarte der lettergrepen , bevorderd en
de angstvalligheid ten opzichte van hun aantal geweken.
Ook de nabootsing van klassieke voetmaten , heeft bij die studiën
gewonnen. Voor gedichten in griekschen stijl hangt de getrouwheid aan het grieksch model af van de nauwkeurigheid , waarmee
de toon , die iedere lettergreep heeft , gewogen is. Door fine onderscheiding der verschillende toongraden kan onze taal, als de Duitsche,
verzen vormen , die in hun soort volkomen het karakter der antieke
weergeven.
In Noord-Nederland is C. Vosmaer de voortrefíijkste beoefenaar
der metrisehe dichtvormen , in België wijlen J. M. Dautzenberg ,
Jan v. Beers , Pol de Mont.
Deze en andere hebben in dat opzicht veel te danken aan den
Duitschen vertaler van Homerus , Heinrich Voss , die in zijne „Zeitmessung der deutschen Sprache" weliswaar dwaalde in het zoeken
naar eene tijdmeting voor de Duitsche prosodie , maar toch het eerst
met nadruk aantoonde , dat de Duitsche verzen meerendeels nog niet
voor fijnere rhytmische doeleinden , als voor nabootsing van antieke
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vormen , voldeden en de oorzaak erkende in de omstandigheid , dat
men slechts lette op de lettergrepen , die den . hoofdtoon hadden.
Hij trachtte dit kwaad te verhelpen door , overeenkomstig de
antieken, eene tijdmeting vast te stellen.
Ook nam hij qualiteit aan , waaronder Voss gehalte naar de beteekenis verstond. Daardoor en door zijn fijn taalgevoel kan men
aan zijne vertaling niet zoo veel bemerken van het verkeerde beginsel der tijdmeting , dat hij volgde.
Door de tegenwoordige navolgers van antieke versmaten is die
dwaling opgegeven en de volmaking van de toonmeting, het wegen
der lettergrepen er voor in de plaats gekomen , ofschoon de namen
lang en kort gebleven zijn.
Bij nabootsing van antieke poëzie past geen rijm.
De Duitsche 18de-eeuwsche dichters na Gottsched (die eerst tegen,
later voor het rym was) verwierpen het rym in antieke strofen,
met eene enkele uitzondering (als bijv. Schillers antiek-metrisch
gedicht „Die Grósze der Welt.
Zoo is men door de metrische tot de ri mlooze poëzie gekomen.
Huyghens , bij 't navolgen eener Italiaansche pastoraal , is denkelijk
een der eersten geweest, die eene rhytmische rijmlooze maat op
")

't Nederlandsch beproefde. Volgens zijne eigen woorden trad hij

„als eerste hooft-ketter in desen" op. Ook Vossius , maar vooral
Goddaeus , de laatste op het voetspoor van den Duitschen poeët
Coenraad Gesner , hebben hexameters en pentameters in onze taal
nagebootst.
De hexameter werd in de poëzie eerst van belang , toen Klopstock
hem voor zijn heldendicht gebruikt had. Die geheele herleving der
antieke verzen en strofen , welke in Duitschland vooral door den
„Messias" gewekt is en door Voss , Ramler , Hëlderlin , Platen,
Menckewitz e. a. onderhouden , heeft ook in Nederland gewichtige
gevolgen gehad voor den versbouw.
Zooals reeds is opgemerkt , was de beweging voor het metrisch
en rijmloos gedicht hier tevens eene reactie tegen de eentonige
alexandrijnen der dichtgenootschappeljke poëten en het „silbentellen"
waarvan Rodenburg voor zijn „Poetens borst-weringh" zeide:
Zij (zijne Zangster) ... .
Leert mij dat in sil'ben tellen
En in kunst-gedichte stellen
't Welck my zulcken vreuchde gheeft,
Datter niemant op de Aerde,
Liever en van hooger waerde
Vrou heeft , als mijn geest dan heeft.
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Van Alphen , die op nauwkeuriger „bestemdheid" onzer prosodie
aandrong , als middel ter verbetering van de dichtkunst , ontwikkelde
in zijne Dichtkundige Verhandelingen een stelsel , dat voornamelijk
aan Gessner , Wieland en Klopstock ontleend .was , gebruik makend
van hetgeen voor onze taal door Moonen (1706) en Verwer soms
juist was opgemerkt. Hij was een voorstander van de leer der
lange en korte lettergrepen ; de eerste hebben bij hem twee tijden,
de laatste één tijd of tempo; het accent beschouwde hij als van
minder belang.
Tegen C. van Engelen en P. Huizinga Bakker is hij verder voor
het invoeren van rjmlooze verzen in tooneelstukken, oden en alle
poëzie in hoogen stijl; hij wil het rijm behouden in lagen dichter
lijken stijl , vooral in poëzie van een koddig , boertig karakter of
als de voetmaat zód eentonig is , dat de numerus niet gehoord wordt.
Van der woerd , Strick van Linschoten e. a. hielden zich aan de
regels van Van Alphens prosodie. Laatstgenoemde, die gezant was
van de Republiek te Stuttgart en met de voornaamste dichters en
geleerden betrekkingen aanknoopte , vertaalde o. a. de Lierzangen
van Horatius in de voetmaat van 't oorspronkelijke (1808). Hij was
een warm vereerder van Burgers dichterlijk talent, vooral van diens
doelmatige metrumskeuze. De hexameters van Groeneveld en Meerman vielen bij het groote publiek niet bijzonder in den smaak.
Van de Kasteele vertaalde in dezelfde maat den Fingal van Ossian.
Verder hebben vooral Kinker en Van Alphen door theorie en praktijk
den metrischen versbouw pogen te ontwikkelen en het rij mlooze vers
in eere trachten te brengen.
Bellamy heeft onze poëzie met schoone rjinlooze verzen verrijkt;
Hoffham , Kleyn e. a. volgden hem na. Ook Nieuwland beoefende
het rymlooze en metrische vers. Kinker vertaalde de „Marie Stuart"
en de „Maagd van Orleans" van Schiller in rymlooze decasyllaben,
dezelfde maat, waarin later Hofdijk zijne schoone „Kunstenaarsidylle"
zou schrijven.
Prudens van Duyse wijst er met nadruk op in zijne Verhandeling
over den Nederlandschen versbouw (bl. 287) , dat verzen in deze
maat eerst recht welluidend worden door keurigheid in rhythmus
(eurhythmie). Daarom noemden wij ook Hofdijks gedicht, wijl het
daarin uitmunt
Ja , Liefde , licht bewogen meir , waarin
De stroom der podzy van 't jong gemoed.
Zoo gaarn , zoo frisch , zoo vol zich uitstort ; Liefde!
Gij , immortelle in 's levensgaarde , vol

Van sterfelijke bloemen , ja,gij geest 1
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Die uit de bronwel vloeiende aan den voet
Des throons van d' Euwigen , onsterflijkheid

Hebt ingedronken ; . — dan eerst, als de ziel
U tegenwoordig voelt , beseft ze 't doel
Van haar bestaan , waartoe een liefdrijke Almacht
Haar uit zijn eigen adem schiep : geluk.
In de voorrede tot Kinkers- vertaling van „de Maagd van Orleans"
(1807) wordt het gebruik van den rymloozenjambischen decasyllaab
tegen den gerijmden alexandrijn verdedigd in treurspelen. Warnsink
heeft o. a. dien raad ter harte genomen blijkens zijne drama's „Op
den dood van Willem I" en Op de neêrlaag van Bossu" en later
is de . door Kinker verdedigde maat algemeener geworden.
Hesselinks werk over de Hollandsche prosodie (1801) werd door
Kinker in den Schouwburg" scherp beoordeeld ; in 1810 werd
Kinkers eigen Verhandeling over de prosodie bekroond. Het stelsel,
dat hij daarin voordroeg , was gebrekkig , omdat hij ook den klemtoon niet met het verdiende ontzag behandelde; toch bevat zijn
geschrift veel schoons o. a. over de zangerige schoonheden onzer taal.
Dautzenberg heeft later , op Van Kampens spoor , Kinkers metriek
aan een nauwkeurig onderzoek onderworpen en aangetoond , dat
zijne dwalingen de metrische poëzie in onze taal nog minder geliefd
hebben gemaakt.
Na Kinker hebben vooral Lulofs , Ph. de Kanter , Andre' van
Hasselt , Dautzenberg en Prudens van Duyse de antieke strofe in
't Nederlandsch beoefend ; de beide laatste volgden in hunne prosodische regels vooral de theorie van Heyse , naar wien Dautzenberg
in 1850 eene „Beknopte Prosodia der nederduitsche tael" bewerkte.
Kinker heeft ook gepleit voor vrijere maat en klankleiding in
den alexandrijn tegen Gottscheds theorie, die de fransche versificatie, voor zoover de middenrust betreft met gestrengheid vorderde,
zonder er de fransche vrijheid in toe te laten. Hij en Bilderdijk
hebben den alexandrjjn in onze taal tot volmaaktheid gebracht; in
Duitschland teerde hij nog op het weinigje leven, dat Opitz hem
had ingeblazen.
Geen vuriger strijder voor den alexandrijn dan $ilderdijk en te.
gelijk geen feller bestrijder van de antieke versmaat.
In zijne verhandeling over de versificatie, en de versmaat der
Ouden in onze taal ') vaart hij vooral uit tegen Klopstock „wiens
dweepachtig gestel voor gevoel en genie doorging en die zelf aan
de verzen op de maat, de quantiteit gebouwd , nooit hun' eisch
1)

Zie Nieuwe Taal- en dichtk. Verscheidenh. Dl. II, pag. 162,"
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heeft kunnen geven." „Maar," „gaat Bilderdijk voort," de geest
van nieuwheid breidde alstoen zijne vleugels in Duitschland uit en
was (ongelukkig !) voor onze Neerlandsche grenzen niet af te keeren. Ware hij met zijne voortbrengsels op dien tijd met die koelheid beschouwd geworden , waardoor , binnen eens menschen leeftijd, zijn roem zoo geweldig gedaald is , zijn voorbeeld zou alles
niet meegesleept hebben en die geheel nieuwe versifiatiefabriek had
waarschijnlijk geen opgang gemaakt."

Bilderdijk sprak het duidelijk uit , het hoofdbeginsel van onzen
versbouw : „ Onze taal hangt geheel en al aan den accent , en deze
bepaalt de lengte der sylben in de uitspraak."
En ten slotte zijne geliefde versmaat naar voren dringende, schrijft
hij : „Doch wat heeft onze in Uitlandsche domheid zich dompelende
Natie met zoodanig een bastaartding noodig , tegen onze taal en
haar aart en haar wezen op 't bespottelijkst aandruischende ; daar
wij de Alexandrjnsche verzen bezitten , in vorm en volkomenheid
als geen Landaart , geen Volk , geen Natie die kende."
We moeten er bijvoegen , dat Bilderdijk tegen de nabootsing van
sommige antieke strofen als het sapphicum, en het alcaïcum minder
bezwaar had.
Hoe vooral het rijmlooze vers in de eerste helft dezer eeuw tegen
den algemeenen smaak aandruischte, blijkt ook uit de beoordeelingen van Ten Hoets „Gustaaf en Amanda", i. b. uit die in „de
Vriend des Vaderlands". Men had zich Goethes rijmpje wel mogen

herinneren:
Ein guter Reim wird wohl begehrt;
Doch den Gedanken rein zu haben,
Die edelste von allen Gaben,
Das ist mir alle Reime werth.
Ook Staring heeft ons schoonti voorbeelden van rijmlooze poëzie
nagelaten in zijne Cantaten „Ariadne" en de Zee". Zijn » Gedicht
aan de Toonkunst" is eene vermenging van metrische en rhythmische,
ongerijmde en rijmende verzen. Evenals Fr. G. Stolberg heeft ook Staring rijmlooze jambische vijfvoeten geschreven met satirieke strekking.
De cantate werd het eerst door Van Alphen naar Duitsche modellen in 't Nederlandsch beoefend.
Ook op de invoering van sommige vreemde dichtvormen in onze
taal heeft Duitschland invloed gehad; de ghazele, voornamelijk door
Droogenbroek en Honig en de makame , bijzonder door den eerstgenoemden dichter nagevolgd , was reeds door Ruckert , Platen ,
Dingelstedt e. a. uit de Oostersche in de Duitsche poëzie overge.
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bracht , evenals door Chamisso de maleische vorm , dien Dautzenberg voor enkele gedichtjes gebruikte.
Onze eigenlijke rhythmische poëzie is vooral door invloed van
Engelsche dichters (Moore , Byron , Scott , Burns , Tennyson) tot
ontwikkeling en grooter volkomenheid gevoerd ; de door Duitschen
arbeid gewekte studie der middelnederlandsche poëzie heeft echter
zeer daartoe meegewerkt.
De dagen der eenzijdige bewondering onzer inheemsche letteren
zijn sinds lang voorbij ; ook de miskenning der Nederlandsche letterkunde door vreemden is , dank zij vooral haar' nieuwen bloei in
de laatste 50 jaren, althans sterk verminderd. Ook gns volk is
zoo stug niet , dat het zich niet gewillig buigt voor de macht van
het gemoed en der schoonheid. Aan het gemoed valt de zege lichter; de schoonheid moet vooral door ontwikkeling van den smaak
waarneembaar worden ; anders valt zij niet in het bewustzijn.
Wat de Duitsche letteren tot de vorming van het gemoedsleven
en schoonheidsgevoel hebben bijgedragen , bij ons volk, zal hun
steeds tot onvergankelijke eer strekken.
Moge de verdere ontwikkeling onzer letterkunde aan Palaophron
und Neoterpe herinneren , het feestspel , waarmee' Goethe het begin
der 19de eeuw vierde; waarin de oude Palitophron zijne genooten
Griesgram en Haberecht , de jonge Neoterpe hare makkers Gerngross en Naseweis wegzendt en zoo ouderdom en jeugd zich verzoenen.

VERBETERING:
Men gelieve op pag. 109 de woorden Vele dier gedichtjes zijn
naar W. Hey vertaald of bewerkt te schrappen.

bE $I$Ltofi$ÈEI.

VU do gesch.WeWis

161

VU do gesch.WeWis ,orsbo ww
I. Het refrein.

De volgende schets heeft ten doel, eenig licht te doen vallen op
de rol van het refrein in onze dichtkunst. Het kwam mij , ten behoeve der duidelijkheid , geschikter voor , telkens een voorbeeld in
zijn geheel te geven dan naar een menigte gelijksoortige gedichten
te verwijzen , welker aantal begrijpelijkerwijze dikwijls zeer groot is.
Men spreekt van refrein , wanneer in een gedicht , dat strofisch
gebouwd is , aan het einde (enkele malen ook aan het begin of in
het midden) van iedere strofe of afdeeling regelmatig een of meer
regels terugkeeren. Het woord is overgenomen van het Fr. refrain,
(volgens Brachet) substantif verbal van het Ofr. refraindre , Lat.
re frangere : herhaaldelijk breken ; indien deze afleiding juist is,
past zij uitstekend bij de beteekenis.
Het is algemeen bekend , dat muziek en poëzie vroeger inniger
verbonden waren dan thans. De allereerste poëzie werd gezongen.
Men denke aan de Grieksche rhapsoden, de Gallische barden, aan de
blinde zangers , die heden nog in Servië de volksliederen zingen.
Die eerste poëzie was verhalend , zuiver episch. Eerst later,
toen zij een meer individueel karakter kreeg , toen de menschelijke
geest zich voller ontwikkelde en woorden zocht en vond voor
eigen gemoedsleven , ontstond de lyriek. De overgang werd gevormd door de episch-lyrische poëzie. Deze is voor dit onderwerp
van veel belang. In verscheidene gedichten uit de oude volkspoëzie
wordt de epische schildering regelmatig afgebroken door eene lyrische ontboezeming : het refrein.
Bij vele dier liederen zal het wel zoo zijn toegegaan , dat een
zanger het verhalende deel voordroeg en de hoorders gezamenlijk
met het refrein invielen , dat dan a. h. w. uiting gaf aan het lang
bedwongen gevoel , dat de hoorders bestendig onder de voordracht
bezielde of dat er door werd opgewekt.
Tegelijk wordt daardoor de anders licht wat lange gang van het
verhaal opgehouden en komt er meer eenheid in 't gansche gedicht , daar dezelfde regel steeds terugkeert ; eene versterking dus
ook van den dienst , dien het rijm bewijst.
Men kan hier natuurlijk geene diepzinnige regels als refreinen
verwachten ; integendeel gevoelsklanken , dikwijls zonder beteekenis,
vormen de lyrische grondstof. Eenige voorbeelden , die , zeer verschillend van aard , toch in dit opzicht overeenkomen , kunnen het
gezegde ophelderen en wel:
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1 o. de vele geestelijke liederen uit de middeleeuwen - met de
refreinen : Kyrie eleison , Halleluja , Amen enz.
In de Kerst- , Maria- en heiligenliederen der 15de en 16de eeuw
komen refreinen voor van meer omvang en beteekenis; maar de
meeste dezer werden dan ook door geringe verandering van we reldlijke liederen gevormd.
2o. vele volksliedjes , die thans nog gezongen worden en waarin
het koor met refrein invalt , zooals „Jurriaans reize om de wereld".
De lyrische uitstorting heeft hierbij wel eens alleen ter wille van
de gezelligheid plaats en de gevoelsklanken zijn vaak zeer gevoelig
voor fijne zenuwen. Men denke aan „de moord van Raamsdonk",
„o , moeder die zeeman", enz.
3o. de krijgs- en dansliederen , bij verschillende volken in gebruik. Een Duitsch reiziger deelt ergens een triomflied me é , dat
hij door een' eenigszins ontwikkelden Amerikaanschen volksstam
hoorde aanheffen , ongeveer van dezen inhoud:
Wij hebben den vijand doodgeslagen,
Kiki , kiki , kiki!
Wij hebben doodgeslagen den vijand!
Kiki , kiki , kiki!
Den vijand hebben wij doodgeslagen,
Kiki , kiki , kiki!
Wij willen de doodgeslagenen vreten,
Kiki , kiki , kiki!
Wij willen vreten de doodgeslagenen,
Kiki , kiki , kiki 1
De doodgeslagenen willen wij vreten,
Kiki , kiki , kiki!
Zooals men ziet , is deze woeste ontboezeming ook een merkwaardig voorbeeld van parallelismus.
Men behoeft slechts weinige gedichten met refrein , ook in de
volkspoëzie , te lezen en men bespeurt , dat zijn gebruik aanmerkelijk is uitgebreid. Toch is het niet te gewaagd , in eene dergelijke
aanwending van het refrein , als boven is vermeld , zijn' oorsprong
te zoeken. Het is alzoo zeer oud , zoo oud als de poëzie zelve.
Er is . nog eene oorzaak , die ongetwijfeld de zeer uitgebreide toepassing van het refrein in de hand heeft gewerkt , n.l. de groote
kracht van de herhaling in de poëzie. Iedereen kan waarnemen,
dat , in alle gevallen , waarbij het gevoel sterk spreekt , men zich
vaak van overtolligheden en herhalingen bedient. De goede dich-
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teers leveren in hunne werken eene menigte voorbeelden , die dit
staven. Ook de volksdichters hielden van herhalingen. Een aardig
voorbeeld geeft Hoffmann von Fallersleben in het le deel zijner
liorae Belgicae :
„'s Nachts omtrent , het was middernacht --Het was nacht , het was nacht , het was midden in den nacht -Den dag die verging , en den avond kwam aan
De wind die waait en de molen draait —
Daar zaten zij wel drie nachten lang,
Van scheiden en wisten zij niet van,
Zij wisten zoo waarlijk van geen scheiden —"
Als men die krachtige werking der herhaling in 't oog houdt,
valt de eigenaardige taak van het refrein nog lichter te begrijpen.
In de oudste gedichten van die Germaansche volken , waarbij het
refrein haast altijd gebruikt is , t. w. de Noorsche , IJslandsche en
Deensche volksliederen , is het lang niet immer eene lyrische ontboezeming , maar eenvoudig de laatste regel der eerste strofe ; soms
worden ook regels middenin regelmatig herhaald.
Dikwijls staat ook zoo'n refrein niet eens met de overige regels
in verband en heeft dan natuurlijk alleen voor den zang beteekenis. ' )
In de oude verhalende liederen der genoemde volken , evenals in
de Schotsche , Engelsche en Spaansche verhalende volksliederen,
wordt het refrein veelvuldig toegepast. In onze middelnederlandsche
balladen en romancen bijna nooit. Des te vaker in onze oude
minneliederen en zangen , die hunne stof aan het dageljksch leven
ontleenen.
Uit het voorgaande is reeds gebleken , dat het refrein tot de oudste
elementen der poëzie behoort , in de Germaansche dichtkunst eene
eigen ontwikkeling heeft en ongetwijfeld veel invloed had op den
strofischen bouw der gedichten.
Ook bleef het niet beperkt tot de lyrisch- epische poëzie , maar
zijne toepassing breidde zich uit tot zuiver epische , zuiver lyrische
en zelfs tot didactische gedichten.
Onze liederen uit de 14de eeuw zijn voor 't grootste deel minne.
dichten , buitengewoon geschikt en dan ook bestemd voor den zang.
De hoofdgedachte wordt in die liederen samengevat in een of meer

1) Rosa Warrens geeft hiervan in Duitsche vertaling aardige voorbeelden,
die ik echter niet aanhaal , omdat ze met de Nederlandsche poëzie niets
te maken hebben. 11*.
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refreinregels , zooals : Du best mijn liefste Vrouwe alleine", „Och,
ghedinck mans 1" ; „Muset wel , maer en manwet niet enz. enz.
Eene zeer gewone refreinvorming bij vele der zoogenaamde „Oudvlaemsche" liederen (14e en 15e eeuw) was , dat een paar regels of
eene geheele strofe het gedicht beginnen en achter iedere volgende
strofe herhaald worden. Bij v. no. 69 ) :
„

",

„Wien doet verlanghen meerre pijn,
Dan hem , die moet van lieve zijn:
Want hem niet el ghenoughen can.
Mijn alderliefste wij flic scij n ,
Naer u verlangt dat herte mijn.
Wien doet verlanghen meerre pijn,
Dan hem die moet van lieve zijn.
So waer ic bem , myn herte es dyn ,
Blyft mi ghestade in trauwen fyn;
Sone mach ons deren wyf no man,
Wien doet verlanghen" — —
enz.
of no. 74

2):

„Als alle dinghen sij n ghesaecht,
So hebbic liefst dat men ghewaecht
Van haer , die mi verbliden can.
Daer omme en doet geen noot ghevraecht
Of yemen anders liden draecht,
Als alle dinghen sijn ghesaecht ,
So hebbic - liefst dat men ghewaecht
Van haer , die mi verbliden can.
Een wjjflic beeld mi so behaecht I
Al truerdet al dat dach bedaecht ,
Ie loeghe , waric haer liefste man.
Als alle dinghen", enz.
Onder do volksliederen , die den inhoud van het „Antwerpener
Liedeboek" van 1544 vormen , zijn er ook verscheidene met refrein,
waarbij dit vaak allergelukkigst is aangewend en de schalksche
strekking uitnemend te hulp komt. Als voorbeeld diene no. 143:
„Nonnetje wil je dansen "
1)

Aangehaald bij G. Kalff, Iet lied in de M. e. pag. 570.

4)

Aangehaald bij J. te Winkel, Gesch. der Ned. Letterk. Dl. 1 pag. 444,
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Zeg , kwezelken , wilde gij dansen?
Ik zal u geven een ei.
Wel neen ik , zei dat kwezelken
Van dansen ben ik vrij.
'k en kan niet dansen
'k en mag niet dansen
dansen is onze regel niet,
begij ntj es of kwezelkens dansen niet.
Zeg , kwezelken , wilde gij dansen?
Ik zal u geven een koe.
Wel neen ik , zei dat kwezelken,
Van dansen word ik te moe.
'k en kan niet dansen , enz.
Zeg , kwezelken , wilde gij dansen ?
Ik zal u geven een paard.
Wel neen ik , zei dat kwezelken,
't en is mij 't dansen niet waard.
'k en kan, enz.
Zeg , kwezelken , wilde gij dansen?
Ik zal u geven een man.
Wel ja ik ! zei dat kwezelken,
'k zal al doen wat ik kan.
Ik kan wel dansen,
ik mag wel dansen ,
dansen is onze regel wel,
Begijntjes en kwezelkens dansen wel.
Wijziging van 't refrein , zooals hier in de laatste strofe , komt
veel voor en bewijst dan eigenaardige diensten , zooals in het aangehaalde gedicht.
In onmiddellijk verband met het voorafgaande volgt hier thans
eene korte bespreking van die liederen , welke , door bekende dichters geschreven en dus niet meer tot de volkspoëzie behoorende,
toch voor den zang, vaak op eene gegeven melodie, gemaakt werden.
Bekend zijn de negen liedjes van Jan I van Brabant (+ 1294),
alle met refrein. Evenals de minnedichten van Van Veldeke zijn ze
onder Franschen invloed ontstaan ; ze onderscheiden zich van die
des eerstgenoemden dichters juist door het refrein. Een voorbeeld
(met den gewijzigder tekst van Willems) moge volstaan , om te
doen zien , dat het refrein hier de bestemming voor zang en dans
bevordert en bewijst:
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„Eens Meien morghens vroege
Was ie upghestaen;
In een scoen boemgardekine
Soudie spelen gaen.
Daer vant ie drie jonefrouwen staen ,
Si waren so wale gedaen.
Bene sant vore , dander sanc na:
Harba lori fa, harba harba lori fa , harba lori fa!
Doe ic versach dat scone cruut
In den boemgardekijn
Ende ie verhoorde dat suete gheluut
Van den magheden fijn,
Doe verblide dat herte mijn,
Dat ie moéste singhen na:
Harba lori fa , harba harba lori fa , harba lori fa!
Doe groette ie die alrescoenste
Die daer onder stont,
Ik liet mine arme al omme gaen
Doe ter selver stont;
Ic woudese cussen an haren mont;
Si sprac : Laet staen , laet staen , laet staen ;
Harba lori fa , harba harba lori fa , harba lori fa !"
Onder de „Loverl£ens", die door Hoffmann von Fallersleben gedicht en een tijdlang voor Mnl. gedichten aangezien zijn , bevinden
zich vele navolgingen der volkspoëzie , waarin het refrein alleraardigst wordt aangewend. Zoo in het liedje : „Catrijn wat wildi meer?":
„C atrij n ghi sijt mijn leven,
ghi sijt die siele mijn,
ghi minne mine minne ,
Wat wildi meer , Catrijn ?
Ghi draecht de slotels in handen
tot miner minnen schrijn
En ooe tot miner herten,
Wat wildi meer , Catrijn ?
Ghi sijt in dezer herten
die coninghinne mijn
en ie mach om u sterven.
Wat wildi meer, Catrijn ?
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En ic wil om u sterven,
salt uwen wille sijn —
Vaer wel , mijn soete leven!
Wat wildi meer , Catrijn ?"
In de 17de eeuw heeft vooral Starter vele geestige liederen met
refrein gedicht , alle voor den zang bestemd. Sijn „Nieuw liedeken
tot lof van Frieslandt" met het refrein : „ 0 , Friesche aerd recht
edel land die door het zwaerd u vrijheid want" is bekend genoeg.
Geestig is ook zijn gedichtje met ' het refrein : „Ach wanneer. sal ik

het iedereen te passe konnen maken ?"
Men kan bij dezen dichter bewijzen in overvloed vinden van de
echt komische en schalksche werking des refreins.
Een „Deuntjen" van Hooft , dat in dit opzicht onbetaalbaar is,
verdient , ook om zijne mindere bekendheid , hier nog even te worden aangehaald ; het refrein ontleende hij waarschijnlijk aan het
lied : „Het was een cler.xken dat ging ter scholen", waarin de regels
voorkomen : Dat hete min wel magh verkouwen , Maer reyne liefde

magh niet vergaen." 1 ) Hoofts „deuntjen" luidt aldus:
Als Jan Sybrech sou belesen
En haer sprak van Liefden an ,
Seyse , jae , maer Janneman
Soud het reyne Liefde wezen
Die ghij mij geeft te verstaen ?

Reine Liefd can niet vergaen.
Reine Liefd van d' alderreinste
Zeide hij , Sybrech bolle meit,
Wel , zei sij , dats goedt bescheit
't Hylick is op 't alderheinste ,
Jan , ick wilt met u bestaen ,

Reine Liefd can niet vergaen.
Vijftich builen in twee slagen
Smeet hem laest de boze feex
Met een . wackre sleutelreex;
Als hij doe begon te clagen ,
Seyse : Jan wat gaet u aen ,

Reine Liefd can niet vergaen.
Sij heeft een sweep ontboon uit Polen
Diese bij haer cammen hangt ,
1)

Zie Hoofts;,Ged. , uitg. door P. Leendertz , Deel 1 pag. 67,
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Als haer dan een lust bevangt,
Seit ze : Jan licht op u zolen.
Hippelt luchtich onbelaen,
Reine W ie f d can niet vergaen.

Jan bestont sijn wijf te vraegen
Was het u al reyne Lieft.
Sybrech seyde : j aet , ontdieft,
Daerom moet ghij mij verdraeghen
Als lek lust heb wat te slaen,
Reine Liefd can niet vergaen.

Wel verdraecht dan oock mijn smijten,
Seide Jan , en stelden doe
Oock een bos met sleutels toe,
En als zij begon te crijten ,
Greet hij weer daer tegen aen:
Reine Liefd can niet vergaen.

Wildij reine Liefd doen dueren ?
Voechter Reine Liefde bij,
Want de Liefde aen eene zij

Can in corte tyt verzueren ,
Hangtse beide zijden aen
Reine Liefdd can niet vergaen.

Bijna altijd bestond bij dergelijke gedichten eerst de melodie,
waarvoor de woorden dan pasklaar gemaakt werden.
Vooral die dichters , welke veel werk maken van het zangerige
der poëzie en in hunne gedichten den volkstoon willen treffen , gebruiken vaak het- refrein. Van onze 19de-eeuwsche poëten noem ik
slechts Heye , Nanning , Molster , Beets , die het dikwijls aanwenden. Heye vooral , die eene diepe studie had gemaakt van de oude
volksliederen en voor wiens muzikale dichtgave het refrein veel
aantrekking had. Geheel in den trant der oude liederen klinkt zijn
aardig gedichtje ,,Moe je varen ?" met het refrein: „Daar ging er
een meisje langs den kant , kanterde , kanterde Buitenkant , Zoo
aardig en naar den trant !"
Alvorens nu verder na te gaan, welk gebruik de Nederlandsche
en Vlaamsche dichters der 1 9d eeuw van het refrein maken , wil
ik eerst schetsen hoe het zich vroeger buiten den zang en het lied
om , tot de didactische poëzie uitstrekte. Terloops nog de opmerking , dat ook de tegenwoordige kinderpoëzie , zoowel als de „baker-
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en kinderrij men", die al sinds eeuwen in ons land gezongen worden , het refrein gebruiken , hetgeen na het voorafgaande wel geene
verklaring zal behoeven.
Reeds vóór het tijdvak der rederijkers is in de mnl. poëzie het
refrein in gedichten van leerende strekking gebezigd. Zoo eindigt,
bij voorbeeld , ieder der strofen uit een gedicht van Willem van
Hildegaersberch (± 1380) , getiteld „Dit es van der Ghiericheit"
met het refrein : „Wapen over die Ghiericheit" ; en een ander heeft
het -refrein : „Ic sach voor die Ere schulen gaen".
Maar ongekend was de bloei der refreinen gedurende het. tijdvak
der rederijkers.
De vormen der Oudfransche „ballades" hebben hun tot voorbeeld
gediend. Bij ongeluk hebben ze den naam van de herhaling op
het geheele gedicht overgedragen , zoodat de rederijkers van ,,refereinen" spraken met „stokregels", waar de Franschen „ballades"
hadden met een refrein.
Naar de regels , die Matthys de Casteleyn vaststelde en beschreef,
konden die . refereinen van 10 tot 20 verzen bevatten en hadden
meestal 4 strofen , waarvan de laatste aan den Prince was gericht.
Het aantal strofen is echter wel eens veel grooter. Alleen de stok regel van het laatste couplet kon eenigszins van de overige afwijken ; doch de zin mocht er niet door lijden.
Het rijm was daarbij uiterst kunstig aangebracht.
De wijze, waarop de rederijkers refreinen maakten , geeft een
goed begrip van hunne kunstopvatting. Meestal werd het vooruit
opgegeven en gold het dus de kunst , draaglijke strofen te rijmen,
die alle zoo natuurlijk mogelijk op dien stokregel terecht kwamen.
Hierbij dus, zooals ' trouwens in meest al hunne poëzie, was het verstand veel werkzamer dan gevoel en verbeelding. Er werden ook
groote refereinfeesten gehouden , waarop om den prijs voor het
beste referein gedongen werd.
Desniettemin heeft Anna Bij ns aan de refreinen haren roem te
danken en heeft er zeer zeker op dat gebied der poëzie en met die
overdreven waardij van het rijm , alles van gemaakt , wat er van
te maken was. Ook heeft zij blijkbaar , hoe ver hare refereinen
ook afstaan van die der- volkspoëzie , toch . begrepen , dat zoo'n
refrein eene hoofdgedachte moest bevatten en door de gelukkige
vinding harer stokregels zijn ze dikwijls van groote werking. Vooral
munten uit die met de stokregels : „Es sonde dueght , de Lutheranen zijn sancten" ; „Wildij den boom kennen , merct wel sijn
vruchten" ; „0 doot , hoe bitter is u ghedincken" , „Ongebonden
best, weldich man sonder wijf (pleitrede voor het celibaat)" ; „Och
,
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hoe schoon moet bij sijn , diet al heeft gescepen (refrein van een
schoon meilied").
Het is aardig, dat hare refereinen dikwijls den weerslag geven.
op een kettersch gedicht , waarvan de stokregel dan eene kleine
verandering ondergaat. Zoo teekent zij bij een gedicht met den
stok : Dit sijn de ghene die Martinum Luter minnen", aan:
„Tegen een Luters Refreyn was dit gemaect
Ter eeren Gods uit rechter charitaten,
Daer den stock af was , den sin wel smaeckt:
Dit sijn deghene die Martinum Luther haten."
Het refrein was alzoo met de Ofr. ballades van beteekenis veranderd
Nadat die van dansliederen allengs met zorg bewerkte gedichten
werden , ten laatste zelfs met didactische strekking , had ook het
refrein eene groote verandering ondergaan, had zich langzamerhand
aan den dienst der muziek onttrokken en was rijker aan gedachten
geworden. Zoo namen de rederijkers het van de Franschen over
en deden hun best om in den stok de wijsheid van een gansch gedicht samen te persen.
Met de herleving onzer letterkunde in de 17e eeuw verviel de
rederjjkerspoëzie en daarmeê hadden de refereinen uit hunne school
uitgediend.
De stijve , dorre dochter der frissche balladen-poëzie , die hare
onbevalligheid onder vreemden opschik trachtte te verhullen, was
op hoogen leeftijd gestorven. Doch de met de Fransche „ballades"
zusterlijk verwante volksliederen der mnl. letterkunde leefden voort
in de zangen van Hooft, Starter, Heye enz. en zijn nauw verwant
met die latere gedichten , welke, zonder juist voor den zang bestemd te zijn , met het gebruik van 't refrein zich onmiddellijk bij
de bedoelde liederen aansluiten.
Vooral de Vlaamsche dichters maken *een ruim gebruik van het
refrein. Voor een deel is dit toe te schrijven aan het kennelijk
streven van de meesten hunner om zoo dicht mogelijk den volkstoon en -geest te naderen en eenvoudig te blijven. Bovendien hebben vele Vlaamsche poëten studie gemaakt van het oude volkslied
en daar de werking van het refrein leeren kennen. Ook zullen de
Fransche gedichten van Béranger, Sully Prud'homme, Aicard enz.
daar ook niet zonder invloed gebleven zijn en door deze wordt het
refrein veel gebruikt.
En zoo is het refrein werkelijk een karakteristieke trek in de
jeugdige Vlaamsche dichtkunst , waardoor men tegelijk aan de oude
middeleeuwsche liederen herinnerd wordt.
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liet is natuurlijk , dat bij gedichten , die niet in de eerste plaats
voor den zang bestemd zijn, het refrein winnen moet aan zinrijkheid en treffende kracht. Het herhaalt telkens de hoofdgedachte of
klinkt door het geheele gedicht heen als de grondtoon , die den
lezer in de door den dichter gevoelde stemming brengt. Vaak is
het de strijdkreet , die tusschen vaderlandsche zangen juichend herhaald wordt , als in het gedicht van Jan van Peene (± 1864) met
het refrein :
„Zij zullen hem (den Vlaamschen Leeuw) niet temmen
Zoo lang één Vlaming leeft,
Zoo lang de Leeuw kan klauwen ,
Zoo lang hij tanden heeft !"
of in Emanuel Hiels Noordzee":
,wie kust er zoo driftig der duinen zand ,
Wie klotst er zoo blij , zoo juichend aan ons strand!
Wie geeft er ons zout in het bloed
En moed in het krachtig gemoed?
Hoezee ! dat is de Noordzee!
Hoezee ! dat is de Noordzee!
De zee van Nederland!

Wie omsluit in Benen heiligen band
Belgie , Nederland , the old merry England?
Wie stuurt hun volk de wereld door
Met weelde en vrijheid op hun spoor?
Hoezee ! dat is de Noordzee!
Hoezee ! dat is de Noordzee!
De zee van Nederland!
Wordt ze ooit door vijanden aangerand,
Dan walst rood van bloed haar zilvren golvenbrand ...
Wij weren de vijanden af,
Of zinken met hen in het graf...
Hoezee ! dat is de Noordzee!
Hoezee ! dat is de Noordzee!
De zee van Nederland !"
In Frans de Corts Verloren" is het refrein ook van zeer treffende werking.
Een dichter, wiens poëzie eene uiting is van geestdrift , liefde,
haat , smart — in één woord van alles , wat een diep- en fijngevoelend mensch kan vervullen , kiest , door inspiratie en oordeel
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geleid , zulke vormen , van welke hij gevoelt , dat ze het best bij
anderen diezelfde' aandoeningen zullen opwekken. En welk kunstmiddel is beter dan het refrein geschikt , om eene stemming te
wekken en levendig te houden ?
Zoo is dan in gedichten van ernstigen inhoud de herhaling van
kracht- en beteekenisvolle regels eene vormschoonheid , welker werking door goede dichters vaak allergelukkigst is begrepen. Men
leze , om dit te beamen de zes strofen , door Fiore della Neve naar
Elisabeth Akers vertaald met het refrein : Wieg mij in slaap,
moeder, wieg mij ter rust !" Hoe schoon is ook in dit opzicht
Julius de Geyters „Bij den dood van Conscience" :
Gestorven , gestorven , wie dooden weer leven,
Wie Vlaandren weer kracht en weer trots heeft gegeven.
Gesloten de mond nu , de geest nu gebluscht,
Die 't land als bezaaide met sprankels en vonken,
Den roem onzer vaadren ons weer heeft geschonken,
En de hei tot een tuin schiep vol frischheid en lust.
Halletoren , halletoren ,
Laat nu Vlaandrens weeklacht hooren ,
Hijsch half-top de Leeuwenvlag.
Kemperland , zijn uitverkoren,
Zij geen dorpje zóó verloren,
Of het klokje , dezen dag,
Kleppe : Vlaandren ! Vlaandren ! ach!
Nu dat oog is geloken , dat harte gebroken,
Nu , • vrienden , nu wij op den dood hem gewroken,
0 , dragen wij hem als een Koning naar 't graf!
Hij ruste in de hei op een duin , op een outer,
Of hoog bij zijn helden ter Groeninger Kouter,
Gestrekt als een Heerscher met mantel en staf!
Halletoren , halletoren , enz.
Niet min belangrijk is de ironische , schalksche werking van he t
refrein in luimige gedichten. Men vergelijke het aangehaalde
„Deuntjen" van Hooft. Een meesterstukje in dien trant is het
liedje van Frans de Cort met het refrein : „Ach , zei Pieter en hij
loech : Een voor beiden is genoeg !"
Potgieters „Een wonder is de nieuwe beurs !" met deze steeds
herhaalde ironie aan het begin van iedere strofe bewijst ook het te
voren gezegde ; in dat gedicht vormen ook de slotregels een telkens
gewijzigd refrein.
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Uit de aangehaalde voorbeelden zal ook gebleken zijn , dat het
refrein , al hangt het nauw met den inhoud samen , toch duidelijk
een afzonderlijk deel van de strofe vormt en eenigszins tegenover
het overblijvende deel, het eigenlijk gedicht , staat.
Zoo handhaaft zich in de latere poëzie de oorspronkelijke kracht
van het refein , dat als lyrische gevoelsuiting tegenover het epische
deel stond. Niet altijd is die afscheiding even bepaald. In het
gedicht van De Geyter bij v. is zij veel strenger dan in het deuntje
van Hooft.
Er zijn ook verscheidene gedichten , waar het refrein in 't ge.
heel niet op zich zelf bestaan kan , niet eens een volledige zin
is ; waar dus eenvoudig de laatste woorden der strofe herhaald
zijn. Hier is dus de oorspronkelijke kracht des refreins geheel
voorbijgezien en welke verdiensten zulke gedichten ook in andere
opzichten bezitten , als gedichten met refrein staan ze zeer laag.
Met de beschouwing van het refrein beweegt men zich nergens
op het gebied der hoogste en stoutste poëzie. Van de epische zijn
het de eenvoudige liederen , van de lyrische : liederen insgeljks en
gedichten , die de hooge vlucht van ode of hymne niet nemen.
Maar welk eene gewichtige rol speelt juist die poëzie in het gevoelsleven der menschen en volken , die poëtische schoonheid waardeeren en wier gemoederen niet zoo koud en gesloten zijn , dat ze
zich niet gewillig laten verwarmen , verteederen of vervroolijken
door het lied des dichters. En tot het verkrijgen van dien machtigen invloed is het refrein vaak een belangrijk hulpmiddel , dat
tevens de muzikale schoonheid der gedichten verhoogt.
Wegens die schoone rol van het refrein achtte ik het eene korte
beschouwing overwaardig.
's-Gravenhage, 23 September '87.
C. G.

1AAKEBEEN.

Eans
. terum enimvero is demum milii vivere atque frul anima
ridetur , qui , , .. artis bonte f amam qucerit.
SALLUSTIUS.

I.
ten onderscheidend kenmerk van Marcellus Emants is , dat hem
door oudere en jongere kunstenaars dezelfde achting wordt toege-

dragen. Er mogen dan velen zijn, die zijn denkbeelden niet dec-
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len; sommigen die er hem hard om vallen ,
het blijft 'een verblijdend teeken, dat niemand nog geaarzeld heeft den ernstigen
kunstenaar in hem te bewonderen.
Emants behoort niet tot het genus van Nederlandsche kunstenaars,
die den bijval der menigte mochten verwerven. Daartoe behoort
een zekere mate van gemoedelijkheid ; van — hoe zal ik het noemen — huiselijke zangerigheid , die de dichter van Lilith — en
niet tot zijn schade , voorwaar ! — mist. Zijn • kunst is er hem te
hoog, te heilig voor. Moet dan het volk niet veeleer trachten , tot
zijn dichters zich te verheffen , dan hen alleen te aanvaarden , indien zij pasklaar blijken voor hun begrippen ? Evenwel zien wij
telkens , wanneer een buitengewoon denker opstaat , hetzelfde geraasmakend verzet in ons land.
Lilith ') , het eerste groote gedicht van Emants, was een gebeurtenis in onze letteren. Men had uit de „Banier", die toen
reeds een jaar of vier uitkwam , gelegenheid te over gehad , de
talenten van den begaafden redacteur te schatten -- over zijne
wereldbeschouwing te oordeelen. Nochtans barstte er een ongekend rumoer los in onze litterarische wereld toen Lilith uitkwam.
Men had nog nooit zulke plastiek , zulke hartstochtelijke schilderingen in een Nederlandsch boek aanschouwd ! En daarbij kwam

die schandelijke profanie , waaraan beiden , vrij zinnigen en orthodoxen, geloken aanstoot namen. Sedert de dagen van Lidewyde
was een dergelijke ontzetting niet gezien. 2)
Intusschen is het stormpje gaan liggen en bezit de Nederlandsche
literatuur een zeldzaam kunstwerk. Lilith schildert den strijd van
den eersten mensch (Adam) met den wellust (Lilith) . Het zou
echter dwaas zijn , deze symboliek in alles te willens volhouden. Er
is niets allegorisch in de woorden dezer gepersonifieerde symbolen,
het zijn levende menschen geworden. De dagen van het bovennatuurlijke zijn voorbij. Engelen en geesten kunnen zich niet meer
met louter luchtbeelden verledigen , zonder de belangstelling te
verliezen.
Oók is er niets overdrachtelijks in de voortreffelijke schildering

van het paradijs. En welk een meester is hier aan het woord:
„Een kus gelijk van goddelijken mond,
Zinkt de eerste zonnestraal in Edens hof. --^
Het duister wijkt, het eeuwig zwijgen sterft,
1) 1879; 2e druk 1881.
s) De Spectator bevatte een plaat, waarop het gansche critici-wereldje

met stokken en speren den heer E. te lijf wil.
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En overal ontwaakt des levens pracht.
Een gouden gloed doorstroomt het lichtend zwerk,
De starre stroom verbreekt zijn winterboei,
De vruchtb're bodem barst ontroerd uiteen,
En 't zwellend zand drijft blad en knop omhoog.
Daar breekt op eens een blozend bloemtapijt
Met nooit aanschouwde tintenmengeling
Door 't grauwe kleed der jeugdige aarde heen.
Uit louter vervenglans geboren zweeft ,
Door bloemengeuren voortgestuwd, een schaar
Van bonte vlinders stoeiend over 't veld,
En door het ruischen van 't gebladert' rijst
Een lied vol dank en lof en levenslust
Uit duizend voog'len-kelen naar den hemel."
Welk een rijkdom van kleuren en muziek in deze regels!
Lilith wordt voorgesteld als Jahwe's gade, Adam als beider zoon.
Door de geboorte van dien zoon wordt Lilith naar de aarde gebannen , en hier vindt haar de eerste mensch , wiens hevig opvlammende hartstocht slechts haar verachting wekt. Haat is nu
alleen haar doel : zij wil zich in den zoon , alle moederliefde uitschuddend , op den vader wreken. Nadat Adam Eva ontmoet heeft
(dit is verrukkelijk schoon geschilderd !) , die hier als Lilith's dochter
wordt beschouwd , geven de vier zusteren der Demone , heerschzucht, hebzucht , honger, dorst , de hoop op wraak, tegen zooveel
reinheid niet bestand , op. Maar Lilith zelf weet haar weg te
vinden. Zij lokt Eva , beeldt haar in , dat Adam niet haar liefheeft maar Lilith , en raadt haar dus , hem in Lilith's gedaante op
de proef te stellen. Adams sluimerende drift , opnieuw gewekt 1),
brengt Eva tot razende wanhoop , die zij echter bedwingt , om den
geliefde geheel te kunnen genieten. De grenzenlooze wellust van
Adam drijft hem tot een gelofte die zijn ondergang is: „Verdoov',"
roeptb uit:
„Verdoov' na zulk genot , zoo lang begeerd,
liet koest'rend licht , dat in mijn ooggin straalt!
Verzinke in 't niet, al wat mij dierbaar was!
1) De eenigszins geheimzinnige zwarte sluier , waarmêde lva zich in dein
eersten druk maskert , is in den tweeden door een haartooi van doodsbloem , lelies en narcissen vervangen. Dezen tweeden druk gebruik ik ook
in mijn aanhalingen, omdat de dichter dien zeer gewijzigd en vaak veel
verbeterd heeft, -- een ijver te zeldzaam onder onze litteratoren om geen
dankbare vermelding te verdienen.
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Volge eeuwig lijden op dien zoeten stond,
Of losse zich in éene wilde vlam
De gloed des ganschen levens op ! Geen prijs
Is mij te groot voor zooveel heerlijkheid !"
Dan staan de demonen op en drijven het eerste menschenpaar
voort. Een donderslag we€rgalmt
... En 't paradijs is aan des menschen blik
Voor eeuwig in den nacht der diepte onttogen."
Maar de door de zusteren gehuldigde Lilith voelt de wroeging
snijden en staart met weemoed op het „bedrogen kind": Zij wijst
de aangeboden heerschappij af en legt die der heerschzucht toe.
„Dienares" zegt zij met verheven weemoed:
„Des levens driften leg ik in uw hand ,
Wees koningin op aarde in Lilith's plaats!
Mij kenne 't menschdom slechts als troosteres.
Zijn bitter laden torse het voor mij,
En Lilith's wraak — — bloeie in : des menschen liefde."
In den onderstreepten regel is de wereldbeschouwing van Emants
uitgesproken , die door baar grootschen eonvoud zóoveel verbijste-

ring heeft veroorzaakt. Het feit , dat de dichter de liefde eenvoudig bij haar waren naam , wellust , noemde , heeft de hoogzedelijke
gevoelens geprikkeld. Is de wording der menschheid zulk een
ergerlijk ding , waarom heeft men Carrnen Sylva , die in haar
Jehova — voortreffelijk door Smit Kleine vertaald — rondweg
uitsprak:
„God is wording ! Eindeloos worden is God."
niet gelaakt ? Dit is waarlijk nog aanstootel ker voor onze gebefte
dogmadienaars !
Nu de heer Emants zijn „Godenschemering" heeft geschreven,
hebben sommigen het goed geacht , Lilith thans een zekere vergetelheid prijs te geven. De toekomst zal echter leergin, dat aan
beide gedichten een even hooge plaats in onze letteren toekomt.
In Godenschemering 1 ) , waar wij de Oegisdrekka en gedeelten
uit de Völuspd der. Edda in terugvinden , wordt de langzame ontgoocheling der zich onsterfeljjk wanende Asen geschilderd. Loki,
de vuurgod , Odiens en der reuzin Laufeja zoon , zoekt der Asen
vorst te worden , waartoe Odien echter Balder , den schoongin
1

) 1883; Tweede druk 1885e
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zonnegod heeft bestemd. Den kouden Loki , wien bij een strenger
rechtsgevoel , de goddelijke liefde der Asen ontbreekt , stoot de
ravengod ') telkens van zich.
Wanhopend aan Odiens liefde , zoekt Loki nu nog alléen wraak —
een wraak, door zijn toomlooze heerschzucht aangezet. Door een
list lokt hij Idoena , de Asinne , die de jeugd der goden bewaart,
in Jotenmacht. Edoch, in schijn berouwhebbend , voert hij haar
zelf weder in Bragi's arm terug en neemt hieruit opnieuw aanleiding Odiens liefde te vragen , dat echter slechts een andere afwijzing uitwerkt. Nu wordt hij de oorzaak dat de blinde Hodur zijn
broeder Balder doodt. Odien ziet met des zonnegods dood het
einde der wereld naderen en vraagt, voor Loki geoordeeld wordt,
de Nornen (noordsche Parcen) om het einde der wereld te weten.
Hij ziet in de bron der toekomst den grooten godenstrij d waarin
de Asen vallen en Loki sterft ; aarde en hemel vergaan. Doch een
nieuw godengeslacht verrijst in een nieuwe wereld met een bleeken
lijder op den troon ; een spotter die de menschen meésleept en de
nieuwe goden weder velt , draagt Loki's trekken. Dan weder een
lange nacht en de mensch is alleen in 't heelal , de lanen van
Asgaard zijn ledig. En Loki , vader ?" vraagt de vuurgod , die
in brandenden dorst naar heerschen dit alles aanhoort. Hoor wat
Odien antwoordt 2 ) en wat wij wellicht voor de sombere verwachtingen moeten houden , die de dichter van de naaste toekomst heeft;
„Rampzaal'ge ! Ja , ik heb uw beeld herkend,
In 't monster , dat aanbeden werd op aard.
Zijn voorhoofd droeg een kroon , waarop de mensch
In schitterende runen las : genot.
Zijn hand omklemde en zwaaide een gouden zweep,
Wier naam begeerte ik allengs onderscheidde.
Meedoogenloos joeg hij zijn kudde voort,
Opdat zij aarde en lucht en dier en mensch
Met sluwheid of geweld tot dienen dwong
Hun lusten waanden zij , maar inderdaad
Hun aardschee god , die zich een Asgaard schiep.
En toen de nijd hun 't bloed vergiftigd had ,
Viel hij die macht had op zijn broeder aan
Om aan diens leed zijn gloed te koelen , en
') Odien.
2) De heer Emants vergunt mij voor deze aanhaling van een gewijzigde
redactie gebruik te maken , door hem voor een derden druk bestemd.
,aDe Bibliotheek V.
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De zwakke tot vertwijfeling gejaagd
Wierp strijdensmoede zich aan Hela's borst
Weeklagend : lust des levens ... logen !" 1

)

En Odien zweeg , want het einde had hij niet gezien. Het was
nacht geworden zelfs - voor zijn blik.
Toen velde de strenge rechter Forsete Loki's vonnis. Met de
darmen van zijn kind werd hij aan de rots van Asgaard vastgebonden, waar hem voortdurend het gif van een slang op 't lijf
lekt (Prometheus). Wel vangt Siguun het op in een gouden schaal,
maar bij het leeggieten dropt telkens het gif een oogenblik op het
gelaat van den vuurgod en dan sidderen de Asen , en dreunt de
wereld van zijn verschrikkelijke worsteling.
En in diep stilzwijgen verduurt Odien den langen , vreugdeloozen tijd, de „godenschemering", wachtend op den grooten kamp,
als Loki zich losscheurt en het nacht wordt voor de Asen.
Dit is de inhoud van het hoog-tragische gedicht ,,Godenschemering", waarin de grootste leek in noordsche mythologie genieting
kan vinden, omdat alle onnoodige toespelingen en epitheta met
zorg zijn vermeden , ofschoon de heer van Heyst dit wel anders

had gewenscht, evenzeer als deze criticus het hoofd schudde over de
vrije wijze, waarop de dichter met een geijkte (?) mythologie omsprong.
Het is Emants echter niet een taak geweest, de oude Eddawereld
angstvallig nauwgezet op de muziek zijner verzen te zetten : er is
door hem nieuw leven in de gepantserde mummiën der Asen geblazen. Wilde de heer Dahn hen met frisschen godenluister bestralen , wij roepen bravo ! — maar de heer Emants heeft menschen van hen gemaakt en dit verdient evenzeer , zoo niet grooter
erkenning.
Odien is een mensch — met godenkracht , het zij zoo , --- maar
vol menschelijke hartstochten , die hem ondermijnen. En de door
zijn vader verstooten Loki , wien de dorst naar heerschappij eeuwig
kwelt en wiens kracht zal volharden tot hij het begeerde bere;kt , -- is hij óok niet een menschebeeld , wiens schitterende
geheimzinnigheid ons meesleept?
Dit is het geheim van Godenschemerings schoonheid. Het tra1 ) De meening van sommigen , als zou dit nu voor het einde van alles
naar 's dichters inzichten moeten gehouden worden , is onjuist. De bedoeling is : dit is het laatste stadium der menschheid dat wij kunnen vermoeden --- tot een verdere toekomst reikt onze blik niet. Dit valt ook klaar
af te leiden uit Odiens onmacht om verder te zien.
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gische in den strijd der menschelijke hartstochten diep gevoeld,
grootseh weergegeven te hebben , is de roem van Emants' onver-

gankelij ke gedichten.
Oók in zijn kleinere verzen is deze zin voor het tragische zichtbaar. Laat mij van deze velen (meest epigrammen) een enkel aanhalen (Spar en Hulst iste aflev. blz. 104) :
Waarheen?
Vraag het aan de grauwe wolken,
Als de stormwind heftig belt;
Vraag het aan de dorre bladen,
Als het koeltje met hen stoeit.
Vraag het aan den woesten bergstroom,
Die langs woud en rotsen schiet;
Verder , verder , klinkt het somber ,
Maar het doel — ze weten 't niet!
Gij gelooft niet aan zoo'n fatum ? Goed , maar het is immers
hoofdzaak dat de dichter de gedachte zijner ziel met breede kleuren
scherpe lijnen heeft weergegeven. En hierin zal men niet verschillen. 1
Een enkel woord over de techniek van Emants' verzen is hier
niet ongepast. Behoudens een enkele uitzondering schreef deze
dichter alleen rijmlooze verzen. En onder deze rjmlooze zijn beide
groote stukken in vijfvoetige iamben , de kleinere in Goethiaansche
hexameters , of eigenlijk z g. pentameters. Is dit ... goed ? vraagt
hier en daar een grijsgelokt literator met bedenkelijk hoofdschudden.
En met vreugde in het hart herdenkt hij het genot , . in de zware
alexandrijnen van Vondel , Bilderdijk, da Costa gesmaakt.
Maar de heer Emants legt zijn argumenten aanstonds het zwijgen
op met de hoogste epische poëzie van alle tijden : de Bijbel, de
Edda , Homeros -- een trits die niet licht overtroffen wordt.
Is het niet meer dan tijd , onze doorgaande gehechtheid aan het
rijm eens aan kant te zetten ? De heer Emants bekent ronduit:
ik heb een hekel aan het rijm. Zóover behoeft men echter niet te
gaan. Wil men zoetvloeiend zijn , teeder gevoel veraanschouwelijken , lyrisch denken , uitnemend : daar voegt het rijm ; — maar
hebben de alexandrijnen voor onze epische dichters niet ruimschoots
„das (ihrige) gethan" P
)

1 ) Vele kleinere gedichten verschenen onder den pseudoniem Alleh (het
omgekeerde van E.'s kindernaam Hellah) in Quatuor , een blad dat in een
kleinen kring verspreid was en waaraan behalve E. óok Smit Kleine, J. A.
de Bergh e. a. meewerkten. Later verschenen een . aantal disticha in
Spar en Hulst , Spectator en Banier.
12*
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Een weinig minder vasthoudendheid in deze zal waarlijk de krachten
onzer dichters niet schaden. Zij hebben over 't algemeen voor de
Frithio fs -Saga meer oog, dan voor de uit marmer gehouwen
epossen van Hamerlin j , om twee voorbeelden te kiezen. Dat is
eerst poëzie , zeggen zij , over Tegnér sprekend. Volkomen eens.
Maar eene verzameling lyrica is daarom nog geen epos. En met
dezen waan toch trachten zij hun geweten te stillen.
In dit opstel heb ik getracht aan te toonen , welk een bewonderenswaardige uitzondering Martellus Emants hierin op zijn tijdgenooten maakt.

II.
De jaargang 1880 van het tijdschrift Nederland bevatte een analyse
van Iwan Turgenjew , op Emant's naam. Het is voor zoover mij
bekend is , de éenige litterarische studie , door hem geschreven. Wie
het nog niet wist , kon hieruit het streven van den Nederlandschen
romancier volkomen leeren kennen.
Bewonderaar der kunst van Zola , Flaubert en Alphonse Daudet,
is het hem boven alles te doen om den spoedigen dood der „gefabriekte verhaaltjes met interessante intrigues , poëtisch-optimistische
afloopen , en helden , wier aderen met deugd in plaats van bloed
zijn gevuld". Met instemming haalt hij Lemaitre aan , die van de
kunst betoogde dat zij „tend à devenir une science entre les autres",
Het mag echter niet verzwegen worden dat de heer Emants , kunstenaar in zijn hart en geen geleerde, naderhand toegeeft dat de
wetenschap slechts de grondslag der kunst , niet de kunst zelf is.
Daartoe behoort „Enthusiasmus" die de stof zal bezielen.
Vaak heeft echter de heer Emants getracht met de eenvoudige
ontleding van zijn „koel verstand" even ver te komen ; zich willen
voordoen als psycholoog , als de kalme menschenkenner, die het
lijden der menschen met een koud oog beschouwt. Uit zulk een
stemming kunnen echter louter studies , hoe belangrijk dan óok ,
geen kunstwerken geboren worden. Zijn laatste boek: Goudakkers
illusiën l) draagt er de sporen van. 't Is echter nooit gebeurd,
dat een mensch zijn aard geheel afschudt , dat een kunstenaar zich
in een .geleerde metamorfozeert. Natuur gaat boven de leer. Of
voelt ge de ontroering van den schrijver niet, als hij u den toestand
van den rampzaligen Goudakker schildert in het kantoor van den
rijken bankier de Groot:
1)

Haarlem , Gosler , 188.
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„Een oogenblik bleef het stil , doodstil in het kantoor; hij hoorde
duidelijk de pendule tikken , en het was hem of de onaantastbare
deftigheid van de gansehe . familie De Groot kil en loodzwaar op
zijn gemoed nederzonk. Hij keek den ernstigen bankier met het
kale hoofd en de grijze bakkebaarden nog eens aan , en begreep
hoe belachelijk hij zich in de ooggin van dien man had aangesteld,
welk een armzalige figuur hij maakte in zijn druipnatte zwarte
jas , zijn beslijkte schoenen en zijn doorweekt neerzijgend halsboord.
Zijn laatste straal van hoop verbleekte en stierf weg ; de zwarte
toekomst gaapte hem dreigend aan ; het pleit -was beslecht en verloren voor immer."
Zulk een bladzijde doet de teekening van den cynischen Willem
de Groot de voorname aanstoot van velen — geheel vergeten.
Oók is het gansche proces van Goudakkers zielsbeweging , stijgend
naar Stephanie's trouwdag ') nadert, met artistieken gloed ontwikkeld.
In 1878 verscheen Monaco 2 ) , een jaar later Een drietal novellen.
Monaco , het meesterstuk van den romancier Emants , klopt van
de hevigste hartstochten. De heer Emants moet door al onze
nieuwere romanciers benijd worden om het opsporen dezer typen,
die levende modellen weergeven en wier avonturen alles behalve in
de sprookjeswereld thuis hooren , zooals velen meenen. Mastazza
met zijn schitterende schilderingen is het felst bewogen ; elke ader
in ons klopt van meegevoel , als de verschrikkelijke liefde van den
ziedenden Italiaan in korte, schokkende tempo's naar het einde voert.
Maar ons zwaarmoedige Hollanders trekt het schoonti verhaal van
Parrigolos meer aan. De jonge teringlij der uit Griekenland , die
in Monaco , waar hij herstel zoekt , den dood vindt in zijn allesverterenden hartstocht voor eene mondaine -- vergeefs afgetrokken
en ontvoerd van zijn noodlot door den eenzamen Poolschen balling
Osinsky , heeft onze volle sympathie. Al deze bladzijden beven van
weemoed , maar het verheven-eenvoudige slot is het schoonst.
„Osinsky drukte zacht de oogleden toe : en bleef peinzende staren
op de starre trekken van den ver van zijn vaderland heengegane,
van het moedersliefje dat alleen in den vreemde moest bezwijken.
Hij hoorde 't niet dat buiten de koetsiers schreeuwden en de bellen
rinkinkelden ; hij zag het niet dat de schijnsels der voorbij snellende
lantarens over de grauwe zoldering dansten. Waar dacht hij aan,
hij , de balling , de eenzame zwerver?
Eindelijk sloeg hij het laken over het marmerkoud gelaat , en
1) De heer Emants zelf is ontevreden met het onverwachte slot van zijn
boek , dat hij in een event. herdruk veranderen wil.
2) Tweede druk , Haarlem 1886.
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sprak zacht bij zichzelven : „Daar ligt hij. Vol idealen trad hij het
leven binnen. Onbegrensd genot en hoogsten roem dorst zijn hart
begeeren. Toch bracht hij 't niet verder dan tot een armzalig
speler en heeft hij zich tevreden gesteld met de liefkozingen eener
veile deerne .
Zoo zijn er meer."
Dit is de hoogste schoonheid want hier is de hoogste menschenliefde geopenbaard.
Van Een drietal novellen verzoek ik over Najaarsstormen te
mogen zwijgen. Het cynische is hier tête a tete met het sentimen.teele — de personen mogen juist geschilderd zijn, zij laten ons koud.
Een Avontuur is beter. Het is een groote, waarachtige liefde die
in het meisje uit het logement voor George van Doerhoven ont.
waakte. Deze zelf is echter niet fijn genoeg geteekend om onze belangstelling te wekken, om zijn latere handeling goed te begrijpen.
Hij is een algemeen type , geen personaliteit. Onbegrijpelijk schijnt
het dat dit eenvoudigverhaal uit vrees voor te veel aanstoot niet
in de Banier werd geplaatst. Niet een inderdaad obsccene plaats
komt er in voor , ofschoon de stijl in zijn krachtig relief menigmaal aan Zola herinnert. De vloeken zijn waarlijk te tellen. Kortom,
wij die thans het onthaal zien dat Netscher te beurt valt , verbazen
ons over zulk een ... menschenvrees , zouden we haast zeggen.
Fanny laat een onvermengd goeden indruk achter. Deze zenuw1 jderes wekt_ ons waarachtig medelijden , voor'il omdat zij met de
grootste nauwkeurigheid is afgebeeld. In 't bijzonder haar overdreven ijver voor het huishouden , haar angstige bezorgdheid en
zenuwachtige overijling zijn voortreffelijk geteekend.
Ik zeide dat Fanny ons medelijden wekt — zoo mogelijk nog
sterker wordt deze aandoening door Jan opgewekt. Dezen vroeger
zoo vurigen vereerder van het schoone , op een onzalig uur in den
maalstroom van het huwelijk gestort , waar de vlammen zijner
liefde geheel door de zorgen zijn gedoofd — zien wij schier gevoelloos bij het weder indenken van vroeger tijd. Wee hem , die als
Frans van Doorning , nog vol gloed en liefde , zoo zijn vriend moet
terugvinden.
Men heeft den heer Emants verweten dat Fanny's zenuwziekte
ten slotte tot ijlhoofdigen zelfmoord stijgt. Liever had men gezien
dat zij als brave huismoeder was hersteld, Nu , dat men zoo iets
liever heeft , schijnt verklaarbaar : het past volkomen in den loop
der „gefabriekte verhaal+jes ," boven beschreven. Maar van den
kunstenaar Emants kan men niet verlangen , dat hij zijn karakters
zette naar de hand zijner lezers, strijdig met de natuur of niet.
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Het omvangrijkste van Emants' romanwerken is Jong Holland 1)
Het is een droevig zedentafereel uit de hedendaagsche Nederlandsche
maatschappij , waarvan wij (i,ii eenigen sympathieken man , Adolf
Heykoper , veel te weinig kennen , om hem te kunnen waardeeren.
De duisternis zou drukkend zijn , zoo Elisabeth (mevrouw Scheffer)
en Clara er geen schijnsel wierpen. Hoe groot is de zoo lang in
gehouden liefde van Clara en welk een roerend lot moet haar treffen!
De overige karakters zijn weliswaar met vaardige hand omgetrokken , ofschoon de huichelarij van den bankier te alledaagsch is
om de juiste teekening te doen ' treffen. De cynische Gijsbrecht is
eenvoudig afschuwelijk. De zusters Scheffer niet haar stereotyp
buitentje moeten den lezer levend voor den geest staan.
Maar de hoogste kunst is besteed aan Frits Scheffer. In alle
schakeeringen is de ontwikkeling van dezen weelderig opgevoeden
jonkman , die door een volkomen gemis aan wilskracht , bij al zin
met geestdrift aanvaarde plannen voor uitvoering terugdeinst , geschetst. Het is een meesterlijke greep van Emants , na eerst onze
.

volle sympathie voor hem verworven te hebben , hem langzaam,

schier onmerkbaar , te doen verkillen in zijn jongen gloed , de cynische onverschilligheid van zijn onuitstaanbaren broer Gijsbrecht
op hèm te doen overgaan , tot hij eindelijk (bij de catastrophe met
Clara) voor ons oog in karakterloosheid wegzinkt. Zelfs de Transvaal kan hem nu niet meer redden — zijn heldhaftige natuur is
voorgoed onder, en het is slechts by accident dat hij er den dood
vindt.
Zonder twijfel beslaat Frits Scheffer den roman „Jong Holland",
die , ofschoon niet het beste werk van Emants , toch als een merkwaardig voortbrengsel zijner ernstige kunst moet beschouwd worden , want ook hierin is zijn tragische kracht onmiskenbaar. Laat
ons hopen , dat het bij dezen Benen roman niet zal blijven. De
heer Emants is nog pas veertig jaar oud , hij is in de kracht van
zijn leven en tol het hoogste in staat.
Een paar kleinere novellen moeten hier nog vermeld worden. In
den Spectator van 1883 verscheen De Groote Crebillard, een levendig geschreven herinnering uit zijn jeugd , waarvan het droevig slot
ons warm voor den auteur stemt. Moge zij spoedig herdrukt worden ! Nu onlangs in Nederland (Juli 1887) eene kleine novelle „Een
onfeilbaar systeem", die weder in Monaco voorvalt , doch thans van
zeer vroolijken aard is , en Emants óok van een fijnkomische zijde
leert kennen.
1)

1881. Twee doelen.
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III.
Ik ben genaderd tot een voornaam gedeelte van Emants' prozawerk — zijn reisschetsen. De heer Emants -- zou men kunnen
beweren , en met veel recht -- heeft blijkbaar zijn halve leven de
wereld doorkruist. Hij is overal geweest : in Scandinavië en Duitschland ; in Frankrijk en Italië ; in Egypte en Spanje. Zoo is hij een
internationaal schrijver geworden, doch die tegelijk met sommige
betwistbare deugden, de gebreken van vaderlandsche schrijvers mist.
Zijn werk bevat daarom echter nooit een persiflage van Holland;
alleen zou men den roman Jong- Holland anti-nationaal kunnen
noemen , omdat de spes patriae er zoo ongunstig aan 't licht treedt.
Doch is dit Emants' schuld?
Reeds wees ik op den bundel „Monaco", die zeker een langdurig
verblijf in dit gevaarlijk land vorderde. Evenwel , men kan dit
niet als een reisbeschrijving aanvaarden , en zoo plaats ik Op Reis
door Zweden 1 ) onder dit genre bovenaan. Het is Emants' eerste
en tot heden zijn frischte reisverhaal. De hongerige virtuoos op
de viool met zijn huiveringwekkend ik ben artiest" ; de vaderlandslievende Zweed op de stoomboot; de voor onze nederlandsche constitutie in bewondering verzonken lansman ; de vermakelijke , maar
lastige Franschman met zijn goede Cathérine zijn alle meesterlijk
vastgehouden beelden ; vluchtig gezien , maar scherp nagetrokken
in de donkere kamer van den kunstenaar.
Ook verloochent de tragische neiging van Emants zich in dit
boek niet ; de neiging die men hier met verdwaasde minachting
pessimistisch noemde , vergetende dat het pessimisme geen stelsel is , maar een verheven aandoening der menschelijke ziel 2 ). De
weemoedige eentonigheid van Lappmarken bedoelt een eindelooze
treurigheid in de ziel des lezers te wekken , en elk onbevooroordeelde
moet dien indruk voelen. Met indrukwekkend realisme is de donderbui op het meer geschilderd.
Door het boek heen liggen vele schoone verzen : op den Sint Jansdag,
verschillende vertolkingen uit het Zweedsch, een paar bladzijden diepgedachte terzinen 8 ) : Afscheid aan Zweden, en ook dit teere gedicht:
1) 1877.

2) „Men heeft mij een leerling van Zola genoemd eer ik Zola kende , en
voor een aanhanger van Schopenhauer uitgemaakt , toen ik nog geen letter van den man had gelezen ," schreef de heer Emants mij Al wat hoog
droefgeestig is , aardt volgens onze brave recensenten naar Schopenhauer ; alle schildering van het zinnelijke naar den grooten franschen naturalist.
3) Eigenlijk pseudo-terzinen, want de rijmen zijn staand en slepend.

DE BIBLIOTHEEK.

185

Aan 't zwerk in winternacht geboren,
Lag in 't dorre gras verloren ,
Een kleine sneeuwvlok blank en fijn,
Smachtend naar wat zonneschjjn.
Daar blonk door 't grauwe wolkgewemel
Helder blauw de morgenhemel ,
En op de sneeuwvlok bleek en teer
Daalde een gouden lichtstraal neer.
Verbroken waren 's winters boeien,
Hooger steeg het zonnegloeien,
Maar de arme sneeuwvlok blank en fijn ,
Smelt door warmen zonneschijn.
Deze afwisseling is het vooral die Emants' boek over Zweden
zoo aantrekkelijk maakt. Want de heer Emants is boven alles
dichter , en een reisverhaal moge nog zoo boeiend zijn , een schoon
gedicht staat hooger.
In de Banier zijn nog verspreid een paar stukken over het Noorden , die vooral de aandacht verdienen omdat Emants er eenige
zijner begrippen over kunst in bekend maakte. Ik noem het opstel
„Het Thorwaldsen museum" in den jaargang 1876. In 't algemeen
over Kunst vind ik een opstel in de Banier van Oct. 1877. Over
italiaansche en christelijke , bizonder over Rafaels kunst in de Banier
van 1876.
Behalve dit laatste schreef Emants nog over Italië : stukken over
Malta en den y ecuvius in Nederland ," en eenige kleinere opstellen
in „de Kunstbode", waarvan hij eenigen tijd redacteur was.
Langs den Nijl verscheen in 1884. Het is een verzameling indrukken van Egypte , wier waarheid ook voor den leek kennelijk is.
Het zijn reisschetsen , evenals Op Reis door Zweden , waarin vaak
ongezouten humor de grootsch geschilderde natuurtooneelen , niet
altijd trouwens tot stichting der lezers , komt afwisselen. Maar wat
is hiertegen te zeggen ? Probeer het eens , een reisverhaal saam te
stellen , dat aldoor den verheven geest van het geschetste landschap
gelijk blijft — het zal hoogstens een brochure worden. En dit is
het voordeel der ingelaschte avonturen en anecdoten , dat het den
schrijver gelegenheid geeft , telkens nieuwe geestkracht op te doen;
te verademen voor een anderen tocht.
Ook blijft het een eigenaardig genoegen , den heer Emants te
hooren schertsen, zelfs wanneer zulk een toon te onpas aangeslagen
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schijnt. Ik bedoel b.v. de hybridische beschrijving der Kerstmis-

viering in de boot op weg naar de, Eerste Katarakt , die ik hier
afschrjf om mijn bedoeling duidelijk te maken. De plaats bevat
schoonheden genoeg om de lange aanhaling te billijken:
..... Het oord had gevoegelijk voor een achtergrond kunnen
dienen van de Wol fsschlucht, zoo verlaten zag het er uit van God
en van menschen , en zoo spookachtig blikten de beeltenissen van
eeuwen-her gestorven koningen en van lang vergeten afgoden ons
aan. Toch schroomden wij niet er feest te vieren , de Champagne-

kurken te laten knallen , en een menu te genieten , dat hier voor
de curiositeit volgen mag : (volgt het menu.)
„Gedurende den maaltijd hadden wij in het hel verlicht salon
aan geen Dsjin gedacht , maar toen wij later , op het dek teruggekeerd , weer tegen de duistere wanden opkeken , toen in de ijzingwekkende stilte de galmen onzer vrooljkheid holle echo's opriepen
in het eeuwenheugend gesteente , werd het ons allen toch wel
eenigermate zonderling te . moede. En zie , nauwelijks was het
magnesiumlicht ontstoken of een groote , doorgesneden Ramses
trad met dreigenden blik uit de rotsen op ons toe , terwijl het in
de talrijke gangen der steengroeven -- de verlaten schouwplaatsen
van zulk een machtige , maar door het ruwste geweld in stand gel;ijuden werkzaamheid — van arbeidende gestalten begon te wemelen,
kennelijk de schimmen , welke thans dit somber oord bewonen , elk
de plaats aanvullend van het steenblok waaronder haar lichaam
bezweken is. Een schot knalde van ons vaartuig , en het was of
duizende stemmen van dooden klagend en vloekend antwoord gaven
op dien tergender slag."
Dit alles is van magische kracht en in zeer zuivere stemming
geschreven. Plastischer en tevens mystieker Nijlschildering kan men
niet verlangen. Maar lees door en gij valt plat ter aarde:

„Gelukkig kwam er juist op dat oogenblik een eook-stoomboot
aan , wier modern wetenschappelijk raderengeklapper al die spooksels weer tot rust bracht , en den volgenden morgen was zoowel het
schimmenheir als de stoomboot weer verdwenen , terwijl de halve
Ramses , verwaand als immer , naar zijn vader Amen opkeek."
Dit moge nu als een ironische klacht bedoeld zijn , de stemming
is verbroken ; en de heer Emants kan het niet verantwoorden , dat
hij zijn lezers van zulke teleurstellingen deelgenoot maakt.
Feuilletons in het Vaderland , over Andorra en Mallorca bereidden het jongste werk van dezen vruchtbaren schrijver Uit Spanje 1

)

1

) Den Haag, 1886,
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voor. Dit is weder een uitnemend boek , vol kleurrijke besehrijvingen (het Alhambra) en hartstochtelijke tooneelen (het stierengevecht),
waarvan zooals gewoonlijk , door do gemakzuchtige critiek zoo goed
als geen notitie is genomen.

IV.
Ik had het genoegen een overzicht te geven van Marcellus Emants'
arbeid als dichter , prozaïst en reisbeschrijver. In deze drie kunstgenre's uit te munten boven de tijdgenooten is geen geringe roem.
Maar er komt nog iets bij --- de heer Emants heeft ook voor het
tooneel gewerkt. Nu is het in Nederland een uitzondering, wanneer een schrijver van groot talent daartoe de hand leent. En zoo
behooren wij de pogingen van Emants ook op dit gebied te waardeeren , zelfs al moet men toegeven , dat de roem nog uitbleef.
Het eerst verscheen Juliaan de Afvallige (1874), een drama in
(rijmende) verzen. De tweede aflevering van Spar en Hulst bevatte

het blijspel Jonge fLtrten , dat door een besloten kring werd opgevoerd. Verder werd door Legras en Haspels een tooneelstuk in
drie bedrijven „Een gevangen vogel", opgevoerd , dat niet in druk
verscheen. Van groote komische kracht blijft altijd het bijna vergeten
phantastisch-anachronistisch gelegenheidsstuk Veleda dat bij het
Oefeningsfeest werd gespeeld en onder de leden uitgedeeld. Dit stuk
is vol geest ; het zout vliegt er bij handen vol rond.
Maar dit zal niet alles blijven , wat de heer Emants voor ons
tooneel heeft gewerkt. Ik heb er een voorgevoel van dat hij zijn
„coup de maitre" ook in dezen tak der letteren zal slaan. Moge
de dag spoedig komen , waarop dit voorgevoel worde vervuld —
ik twijfel niet of het zal een gebeurtenis zijn voor ons vaderlandsch
tooneel.
Want wij mogen en kunnen het hoogste verwachten van den
genialen dichter van Godenschemering en Monaco!
Juli 1887,.
WILLEM VAN HEERDE.
,
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Lettoo

soe

naar het Duitsch van MAX INGELSTEIN ,
door A. E. C. VAN SOMEREN.
Een dwaas hij , die nog aan oorspronklijkheid gelooft:
De schoonste verzen zijn van anderen gestolen.

„Zeg eens , mannetje, ik heb een gedachte opgevat !" Met die
woorden stormde een beste vriend van mij de kamer in. „Gij
moet aanstonds een geschiedenis van de plagiaten schrijven ! —
Nu ? Maakt die gedachte uw bloed niet warm ? Op ! vat moed,
mijn waarde Laodiceër ! 't Is zonde en schande, dat zulk een geschiedenis niet reeds lang bestaat. Hebt gij nooit de opmerking
gemaakt, die zich , hoe meer men leest , des te duidelijker aan ons
opdringt , dat vele menschen altoos hetzelfde gezegd hebben : Dat
moet ophouden ! Waartoe die eeuwige herhalingen , bewust of on bewust ? Wordt niet jaarlijks de letterkundige kast met steeds
toenemende zwaarte van bedrukt papier volgepropt , waaruit men
zelf niet meer wijs kan worden, zoodat men zich bijna verpletterd

g ivoelt door het wicht van zulk een kolossale geleerdheid zijner
natie , terwijl ten slotte blijkt, dat het alles onnut tuig is , dat
alles reeds vroeger gezegd is, dat de tijd verloren en het geld ervoor verkwist is ? En wat nog de hoofdzaak uitmaakt : men wordt
uit zijn eigen tijd niet meer wijs , men weet niet meer, wat hèm
of een vroegeren tijd toebehoort, men kent zijn eigen volk , zijn
denken , en eindelijk zichzelf niet meer ! Daarom is het werkelijk
noodig, een en ander op te ruimen en vóor alle dingen vast te
stellen : aan wien een gedachte oorspronkelijk behoort , wie een
woord heeft gevonden en uitgesproken , wie het afgeschreven , wie
het vervalscht , veranderd , verbeterd , slechter gemaakt , wie het
met voordacht , wie het onbewust gebruikt heeft. Ik heb niet veel
kennis van geschiedenis der letterkunde en hare hooge doeleinden,
maar dit heb ik reeds op de schoolbanken begrepen : een onderijzer , die de luie afschrijvers in zijn klasse niet voor de banken
roept, is slechter dan in 't geheel geen onderwijzer; want stelt hij
geen paal en perk aan die verfoeilijke afschrjving, dan geeft hij
een voorrecht en een premie aan geslepenheid en onwetendheid."
Ik zag nadenkend voor mij ; dit nam hij waarschijnlijk voor
toestemming op , zoodat hij met een leeuwenstem uitriep : „Dus
aan den arbeid ! Spoor die zwendelaars behoorlijk op ; gij doet er
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een goed werk mee' ! In een paar weken kom ik eens kaken, hoever gij er mee staat. Adieu !" —
„0 gelukkig hij , die nog hopen mag uit deze zee van dwalingen
op te duiken !" zuchtte ik met Göthe hem na. „Gelukkige vriend!
Gij wilt den Augiasstal der letterkundige geschiedenis reinigen ?
Nu , dan zijt gij sterk als Hercules en edel van hart ! Maar gij
draagt geen kennis van het verschrikkelijke geheim, dat wij eigenlijk geen geschiedenis der letterkunde hebben ; dat hetgeen men zoo
noemt , in den aard slechts een proeve is , boe die wetenschap niet
behandeld moet worden. Hebben wij al eene bibliographie, welke
aanvankelijk den grondslag -- ik wil zeggen de steenen voor den
bouw -- kan vormen ? Reeds voor zesenveertig jaren schreef de
geschiedkundige Lappenberg het volgende: » De bibliographie moet
de geschiedenis der letterkunde dienen , evenals de statistiek de
staatkundige geschiedenis ; zij moet den letterkundige-historicus en
dus ook den navorscher der algemeene geschiedenis een scherp begrensd beeld geven van hetgeen elk geslacht , in ieder tijdperk,
geschreven , gelezen , gedrukt en herdrukt heeft. Onze geschiedenis

der letterkunde in engeren , gewonen zin , bevat slechts de voortbrengsels, welke voortdurenden invloed hebben uitgeoefend , zoekt
deze te verklaren en pleegt zich buitendien met eenige buitengewone verschijnsels bezig te houden. Zij komt dan overeen met de
geschiedenis der - vorsten en regeeringen , waarin van die der menigte
en van • de aantrekkelijkste eigenaardigheden des volks een overzicht
wordt gegeven."
Zulk een bibliographie behoort nog heden tot de vrome wenschen. Eén voorbeeld uit vele : Ranke heeft in zijn „Geschiedenis
der Duitsche Reformatie" de in de Duitsche taal opgestelde schriften voor Luther , in de jaren 1513 tot 1517 , en die tijdens Luther,
van 1518 tot 1523 , naar hun aantal , als statistisch overzicht N an
den scheppenden invloed des hervormers op de Duitsche taal , vergelijkend tegenover elkaar gesteld ; hij kon hierbij slechts gebruik
maken van de opgaven , in Panzer's bibliographische werken aangegeven , en kwam voor het eerste tijdperk tot 220 boeken en geschriften , voor het tweede tot 1446. Later zijn nieuwe bibliographische navorschingen over die jaren in het licht gegeven, volgens
welke het eerste getal op 527 , het laatste op 3113 komt , in beide
gevallen dus ver over het dubbele. Met recht zegt daarom Kapp
in zijn „Geschiedenis van den Duitschen Boekhandel", aan wien ik
deze getallen te danken heb , dat hetgene , wat heden geldt en gelden moet , door het volgende geslacht nog merkelijk uitgebreid en
vermeerderd zal worden.
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w anneer zal zulk een onveranderlijke statistiek als grondslag
voor de geschiedenis der letterkunde kunnen aangenomen worden
Eenige jaren geleden heeft iemand een plan ontworpen , naar hetwelk hij zulk een veelomvattenden arbeid wenschte te beginnen.
Mannen van kunde en invloed beloofden hem hun voorspraak bij
regeeringen en wetenschappelijke vereenigingen. De zaak is bij
het plan gebleven. —
Maar laat ik tot mijn vriend Hercules en zijn geschiedenis der
plagiaten terugkeeren. Hij heeft gelijk ; zijn idee is zoo kwaad
niet. Ik kan wel denken , wat hij zich van zulk een soort van
politie-achtige herziening der letterkundige misdaden voorstelt , bij
welke eensklaps alle achtertrappen en woningen , alle vloeren , kelders en donkere kamers , alle sluiphoeken en bergplaatsen van boven
tot onderen doorzocht worden. Wat zullen daar een aantal helerijen
en diefstallen te voorschijn komen ! Ik huiver ervoor , en toch bekruipt mij in al mijn leden de blijdschap van een „detective", zoo
als die slechts een volbloed-politie-agent bezielen kan. Doch de
tod is kort en de letterkunde is lang , zoodat ik bekennen moet,
dat éen mensch alleen ze onmogelijk geheel doorloopen kan , zelfs
al staat hij nog zoo vroeg op , en al gaat hij nog zoo laat naar
bed , wat ik beide niet gaarne doe. Maar zou het viribus unitis 1
niet kunnen geschieden ? Ja , maar wie zal mij daarbij helpen,
wie zijn kostbaren tijd willen opofferen , als hem daarvoor geen
behoorlijke geldelijke belooning wordt toegekend ? En die kan
ik niet geven , ik ben vreeselijk arm. Buitendien bestaat er een
beteekenisvol , heerlijk christelijk woord , dat bij passende gelegenheden een niet geheel verdorven menschenkind al licht kan invallen : „Wie van u zonder zonde is, werpe den eersten steen op
hem !" Zou die uitspraak niet noodlottig werken op de onderneming P
Voorts hebben we nog de moeilijke vraag : Wat is een plagiaat,
een letterdieverij ? Men heeft vele schrijvers tot letterdieven gemaakt , omdat zij sommige gedachten en stellingen van anderen in
hunne geschriften hebben gebruikt ; zijn er echter wel nieuwe
denkbeelden ? Roept Mefistofeles den letterkundige niet spottend
na : » Oorspronkelijk mensch , verdwijn in uw pracht !" -- Wie zou
niet gekrenkt worden door de meeping : wie kan iets doms , wie
iets verstandigs bedenken , dat niet reeds door de vroegere wereld
is bedacht ? En als onze voorouders ons dan eigenlijk reeds alles
voor den neus heen weggedacht hebben , ja , wat blijft ons dan
verder over , als hen ook maar weg te denken , wanneer wij de
)

') Met vereenigde krachtens
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bezigheid van het denken niet geheel en al willen opgeven ? En hoe

is het voorts mogelijk , de grenzen te trekken , bij welke de onbedachte , onvrij willige herhaling van oude denkbeelden ophoudt en
de berekenende exploitatie van deze begint?
Men heeft D'Alembert het verwijt gedaan , dat hij de in zijn
voorrede der Encyclopedie ontwikkelde denkbeelden over de wetenschappen aan Bacon ontleend had ; men heeft Rousseau beschuldigd,
dat hij zijne denkbeelden aan een groot aantal schrijvers, als Seneca,
Locke , Richardson , Montaigne e. a. zich toegeëigend heeft , zonder
hen ooit te vermelden. Ontelbare plagiaten van Voltaire worden
bijgebracht , vooral dat hij leentje-buur speelde bij de door hem
vaak bespotte Engelsche treurspelen, in 't bijzonder die van Shakespeare. Het bekoorlijke gedicht , dat aanvangt met de regels:
„De desseins en erreur, et d'erreurs en désirs,
Les mortels insensés proménent leur folie."
is slechts een vertaling van een alleenspraak van Aureng-Zeb in
een treurspel van John Dryden. Het is bekend , dat deze „dangereux
et coupable bel esprit", zooals Bausset hem noemt , bij zijn heengaan uit Sanssouei een verzameling gedichten van Frederik II met
vele satiren op gekroonde hoofden en hunne beruchte dienaren
medenam , welke hij later onder den titel : „Oeuvres du philosophe
de Sans-souci" uitgaf, naar den titel te Potsdam, maar werkelijk
te Lyon ; dit was echter geen plagiaat, maar eenvoudig diefstal.
Kortom, men kan klaarblijkelijk in de beoordeeling van wat een
plagiaat is, licht te vér gaan. Zoo kan men bijvoorbeeld Schiller
verwijten , dat hij de beroemde samenspraak van Tell en G1 essler
bijna woordelijk uit een oude kroniek van het Zwitsersche Eedgenootschap van Petermann Etterlyn , te Basel in 1507 gedrukt, heeft
overgenomen. In allen gevalle heeft de klank der woorden in beide
geschriften een treffende overeenkomst , en verwonderlijk is het
daarbij , hoe gemakkelijk het proza van die kroniek zich in de
versmaat van het dichtstuk heeft laten overbrengen. Kennelijk
heeft Schiller uit dezelfde bron geput , want die oude kroniek werd
later door Tschudi gebruikt , dien Schiller zooals bekend is voor
„Wilhelm Tell" vlij tig bestudeerd heeft. Toch is het bespottelijk,
dit een plagiaat te noemen.
En om het nog eens te zeggen : het is met de beoordeeling van
sommige plagiaten van gedachten en feiten een moeilijke zaak.; het
kan toch voorkomen , dat een werkelijk plagiaat van dien aard een
grootere waarde voor het algemeen verkrijgt dan het origineel zelf,
hetzij dat het naar tijd en omstandigheden in een gunstiger boden
.
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valt , hetzij dat het door een nieuwen vorm een treffender werking
teweegbrengt., enz. Dat is het , wat Buffon in zijn beroemde rede
bij zijn ontvangst in de „Académie" met de vaak bedorven passage
uitdrukte : Alleen de goed geschreven werken zullen tot de nakomelingschap overgaan. Overvloed van wetenschap , belangrijke
zaken , zelfs nieuwe ontdekkingen geven geen vaste zekerheid voor
de onsterfelijkheid ; als dergelijke werken slechts over kleine dingen
handelen , als zij zonder smaak , waardigheid en vernuft geschreven
zijn , dan gaan zij verloren , omdat wetenschap , feiten , ontdekkingen licht ontstolen en in andere handen overgebracht worden, ja
door bearbeiding van bekwamer geesten in gehalte winnen kunnen.
Deze dingen raken den mensch slechts uitwendig , alleen de stijl is
zijn volle eigendom , is hij-zelf." ' )
Aan dit in zeker opzicht troostvol vooruitzicht , dat ons met de
letterdieven , al zijn zij slechts gewone naschrijvers , eenigermate
verzoenen kan , omdat zij ons toch altoos menig ongenietbaar gerecht door moderne" toebereiding smakelijk en verteerbaar maken,
aan dit troostvol vooruitzicht , zeg ik , wil ik , bij voorloopig gemis
eener geschiedenis der plagiaten , die van een plagiaat vastknoopen,
hetwelk tot het vroeger gezegde eene juiste illustratie levert:
Wij hadden het eerste Keizerrijk. Geheel Europa hing aan de
blikken van Napoleon", gelijk ik eens een geestdriftvol Fransch
gemoed hoorde spreken. De keizer droomde reeds ervan , een leger
van 400,000 man naar Rusland te zenden. Toen werd de hoofdstad Parijs bezig gehouden met het succes der „Deux Gendres" en
het groote proces van den dichter Etienne en van den Jezuïet , uit
wiens werk hij gestolen zou hebben. In den „komkommertod" had
dit merkwaardig voorval plaats. Het blijspel De twee schoonzoons"
1) Nog altoos wordt het laatste gedeelte dezer stelling verkeerd aangehaald , omdat men Buffon juist een ongerijmdheid toekent. Daar staat
werkelijk : les choses sont hors de l'homme , le style est l'homme même." Zie
eens , wat Börne , door dezelfde dwaling bevangen, hiervan getuigt : „Buffon
heeft gezegd : le style c'est l'homme" (?) en gaat nu voort : ,,Buffon heeft
een schoonen , schitterenden stijl en het was alzoo in zijn belang , aan
deze stelling gezag te verzekeren. Is die stelling echter juist ? Kan men
zeggen : zooals de stijl is , is de mensch ? Te beweren : zooals de stijl is,
is het boek , zou verkeerd wezen , want daar zijn voortreffelijke werken,
die in een slechten stijl zijn geschreven. Maar de bewering : de mensch
is als zijn boek , is nog verkeerder , en de ervaring spreekt haar dagelijks
tegen. De een dicht de teederste liederen en is de grootste lomperd van
Duitschland ; een ander maakt blijspelen en is een droefgeestig mensch;
een derde is een vroolijke vent en schrijft Nachtgedachten; Machiavelli , die
die de vrijheid minde, schreef aan zijn vorst, enz. enz.
„
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kwam den 11 den August 1810 voor de eerste maal op de planken. Het werd met geestdrift toegejuicht. De toestand van het
Théátre francais was destijds schitterend , en in dien voorspoed
deelden al de groote schouwburgen der hoofdstad. Dit kwam , omdat de keizer hun een krachtige en werkzame bescherming verleende ; hij hielp hen niet alleen uit zijn eigen kas, maar ook door
zijn tegenwoordigheid en bijvalsbetuiging. En zoo gebeurde het,
dat op zekeren dag de tot dusver onbekende kleine dichter Charles
Guillaume Etienne voor zijn spiegel trad en daarin met vleiend
genot een beroemden man aanschouwde. Het groote en voortdurende succes van „ De twee schoonzoons" opende hem de poorten
der Académie franraise. — Pikant en geestig was het biljet, waarmede zijne nieuwe medeleden der Académie hem zijn verkiezing
aankondigden. Het bestond slechts uit een latijnschen versregel
uit het Nieuwe Testament , luidende : Et elegerunt Stephanum, eirum
plenum spiritu. ) Men moet toestemmen , dat deze akademische
galanterie van kieschen smaak getuigde. Dit vers uit de Heilige
Schrift doorliep geheel Parijs; als om strijd herhaalde men het
achter de coulissen der Opéra comique en van het 7'héátre francais.
Spotters zeiden , dat het Nieuwe Testament nog nooit zulk een opgang had gemaakt. Om den roem van den heer Etienne . vol te
maken , verwierf ook de uitmuntende parodie : „ Cádet Roussel beaupère" grooten bijval en veel bezoek in den schouwburg van Bonnet
en Tiereelin. Maar latet anguis in herba. 2)
Een zoo groot geluk riep om wraak ! Langzaam pakte zich een
onweder te zamen. Ongeveer vijftien maanden na de eerste opvoering van „De twee schoonzoons ", toen het stuk weder met dezelfde bijvalsbetuigingen ontvangen werd , gingen er stemmen op,
die luide riepen : Het is een plagiaat !" In de keizerlijke bibliotheek , zoo heette het , was een opmerkenswaardig gelijksoortig
blijspel in drie bedrijven en in verzen ontdekt, dat in het begin
der 18de eeuw door een eerwaardigen pater der Jezuïeten voor de
leerlingen van het Collège der stad Rennes geschreven was en ten
titel had „Conaxa". Wel , wel, wie zou dit gedacht hebben !
Niets belangrijker dan in de toenmalige dagbladen den door dit
nieuws teweeggebrachten indruk na te gaan. Het volgende bericht
over een voorstelling van de „Deux Gendres" geeft het Journal de
Paris van 7 December 1811 : „De opvoering van eergisteren schonk
') En zij verkozen Stephanus , een man vol des Heiligen geestes." --

Stephanus is in 't Fransch Etienne.
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) Daar schuilt een adder in het gras.
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een nieuw onderwerp van belangstelling aan de toeschouwers. Dit
bleek reeds uit het diepe stilzwijgen, dat in de geheele zaal heerschee.
De toeschouwers luisterden met gespannen aandacht, zóo zeer scheen
men zich met het gansche stuk te willen vervullen en een letterlijke herinnering te willen medenamen. In de loges zag men verscheidene personen ij verig met opteekenen bezig ; anderen , met een
handschrift gewapend , schenen sommige plaatsen te vergelijken ,"
enz. Bijna een maand later, den 2den Januari 1811 stroomde een
ontzaglijke menigte naar de deuren van het Odéon. Daar gaf men
de eerste voorstelling van „ Conaxa". Het opgewarmde stuk verwierf slechts een middelmatigen bijval. Zijn trekkracht beleefde
slechts weinige opvoeringen en spoedig zonk het in de verdiende
vergetelheid terug.
In de beide stukken is het onderwerp ontwijfelbaar hetzelfde;
maar evenzeer is het ook het onderwerp van een oude berijmde
vertelling in de oudste anecdoten-verzamelingen ; eveneens heeft
Piron het in zijn blijspel „Fils ingrats", zijn eerste stuk voor het
Théátre Francais , gebruikt ; en evenzeer Shakespeare in „King
Lear". Waarschijnlijk heeft Etienne van den Jezuïeten-pater geen•
meerder gebruik gemaakt dan Piron en Shakespeare gedaan hebben. Toch telde men in „Les Gendres" en in „Conaxa" veertien
regels , die gelijk luidden.
Het publiek en bijna alle dagbladen kozen partij voor Etienne.
Hoffmann toog aan het werk en gaf een „overzicht" uit, waarin
de schrijver der „Ttiwee- schoonzoons" van alle verdenking van plagiaat gezuiverd werd. .
.Een ontelbaar aantal brochuren , epigrammen , karikaturen was
het gevolg van dit letterkundig proces ; een der laatste stelt den
heer Etienne 'voor, rijdende op den schouder van den Jezuïet,
schrijver van „ Conaxa" ; hij passeert den Pont des Arts , om zich
in groot kostuum naar het Instituut te begeven , begeleid door
Cendrillon , den hoofdpersoon zijner gelijknamige Opera.
Er is niets nieuws onder 'de zon," merkt hierbij een oudere
fransche publicist op , wiens schets ik volg , » deze karikatuur roept
ons een der kostelijkste karikatuurschetsen van Danton voor den
geest : daar rijdt Castil-Blaze op de schouders van Rossini en zoekt
ijverig in de haren van den componist naar -- goudstukken."
Als nu de geleerden ons voor eene geschiedenis der plagiaten met
bijdragen wilden ondersteunen , zou er een merkwaardig boek te
schrijven zijn, waarvan elk deel het onderschrift kon dragen:
Wordt vervolgd.

