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Bladz.
362
362
114

Orek
Ork .
Ors .
.

.

Overgeven

268

.

.

.

.

Overwonneling . . . . . 264
P.
.
.

.
.

. .
. .

Plichtpleging .
Plomperd .
Plots

.

.

Paris . .
Parnass us .
Plantey t .

.
.

.
.

234
286
278

210

Plegen . .

210
208
208

.'.

150
Plukken
Popelrijs . . . . . . . 143
104
.
Por .
104
.'
Porren .
270
Potentaat.......
. . . . .
Pramen208
135
. . .
Privaatlessen
Q.
Queck .
Queken

.

.

. .

.

.

.

.

115
115

R.
Rabas . . . . .
Rammelaar
Raste
Reesem .
Rime riehe . . .
Binnen .
S.

. .

.

280
98
277
209
353
107

Spetsieren . .
Spie .
Spikkel .
Splinterig . .
Stal . .
Starlings
Steiger .
Stille .
Stinken.
Stremmeling .
Sycophant

. . . . . 277
199
153
. . .
. . . . . 325
263
210
103
250
307
117
. . . .
355

Í0
Taak
. . . . . . . 279
115
Tale.
171
Talen (Der --- sleutel)
Tanden (Tot de —end) 355
207
Tateren. . . . . .
Tegen .. . . . . . . 234
27
Tenware . . . . ..
27
Tenz
237
Tergen.
Thans . . . . . . 234, 307
Tiegen . . . . .
107, 108
366
Traagzaam
.
229
Trede .
Treflijk .
. . . . . 240
Troetelen . . . . . . . 365
Trommelier . . . . . . 206
207
Tuischen
250
Turbith
240
Twee
. 261
Twijfellicht
250
Tyrebiin
U.
U (Korte --..) . . . .
zijn — een
Uil (Elk meent zi
valk te zijn)
Uitgespannen (Een — boer)
Ukkie . . . . . . .
Ulevel
Urlag , . . . . . . .

Saen (Mnd.) . . . . . . 114
Sch .
Schade . . . . . . . . 277
Schakeeren . . . . . . 260
32
Schalk . . .
Scheepje . . . . . . . 229
54
.
Schitteren . .
Schitteren (door afwezigheid) 309 1
V.
167
Schoot . • • . . • •
Valentijn's
dag
.
327
.
.
Schudde . . . . .
278 Vast . . .
Sibbe . . . .
229 Vaudeville
. . . . .
Slot . . . . .
277 Venster .
Smeken . . .
. 157 Verbeteren. . . . . . .
Sneeuwbal-collecte .
,
56 Verbitteren
Snoeshaan .
.
10C Verbolgen .
Soes . .
• 277 Verbrijzelen . . . . . .
Spanseeren . .

105
161
208
363
90
235
261

15
282
237
162
162
149
366
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Verbrussen
Verdreeg
Verdrenken . . . . .
Verknocht
Vers .. .
.
Verslenst
Verstaan (zich —) . .
Verstand.
Verstoren . . . . . .
Verzevenen . . , .
Verzwijnen . . . . .
Vignet .
Vlodderen . . . . . .
Voldongen (Een — feit).
Voorfeit . .
Voorgeborchte
.
Voorwoord
Voorzienigheid
.
Vromen .
Waernen . . .n . .
wallen . . . . .
Wandelbaar . . . .
Wanen.,

.
.
.

153
113
238

. • 267
281
209
290
334
235
110
. 111

283
210
292

279
210
132
325
278
• 277
. 277
. 277
166

Wapenkoning .
War. . . .
warrigh
wat .
webben
weder . . .
Wedersake . .
Weerom . , .
. wellust .
Wereldberoemd .
Wereldnatiën .
Wild . . , .
Woeden . . ,
woestijnvorstin .
Wolf . . . .
Wolfijzer . , ,
wrang .
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.
,

.

.

. 355
. 233
. 23 3
6, 349
202
278
. . . 277
, , , 334

. . .
. . • ..
. , , .
. . .
. . . .
, , . .

266
121
166
51
239
164
323
366
233

Z.
Zaam . . . . . . . . 233
Zeven (In — haasten)
206
Zevenmond (Egppte's —)
167
Zicht
210
Zoenen ........
209
209
Zullen .
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hftol jke o avo voor Sade o ► adsc e taal
op de vergelijkende examens voor hoofd eener openbare
lagere school in het district Rotterdam.

In 1886 en in het voorjaar van 1887 werden voor de hulpacte
3700 personen geëxamineerd , van wie nog geen 52 O/ de acte verwierven. Na eenige jaren zullen de meesten dezer gelukkigen zich
aanmelden voor de hoofdacte. Tot nu toe kan evenwel nog geen
derde deel die behalen.
De oorzaak , dat zoovelen worden afgewezen is halfkennis. Den
meesten candidaten is de leerstof niet helder , zoodat zij hunne
kennis niet dan onduidelijk en verward weergeven. In het Schoolblad van 2 November 1886 geeft een examinator als oorzaak
voor de afwijzing op : groote oppervlakkigheid , gebrek aan alge-

meene kennis , gebrek aan kennis der grammatica , gebrek aan
vaardigheid om zich duidelijk en juist uit te drukken."
Welnu , zij die zoo gelukkig geweest zijn , de hoofdacte te verwerven , zullen grootendeels na eenigen tijd hunne positie trachten
te verbeteren door te solliciteeren naar de betrekking van hoofd
eener school.
Kunnen bij een acte-examen allen hun doel bereiken, bij de vergelijkende examens voor hoofd eener school kan slechts éen den
palm der overwinning wegdragen. Het is daarom van belang de
klippen te kennen, waarop velen stranden. Ook zal het goed zijn,
indien men met zorg en overleg zijnen koers bepaalt.
Men kan doorstudeeren om leeraar te worden , of om aan vergelijkende examens deel te nemen. In het laatste geval dient men
rekening te houden met het feit , dat niet overal dezelfde eischen
gesteld worden.
Tevens denke men er aan , dat alleen hij zijn doel bereikt , die
aanhoudend met taaie volharding er naar streeft en met stalen vlot
er voor werkt.
Bij examens moet men in een korten tijd over een gegeven
onderwerp zooveel mogelijk in goeden vorm veel zeggen. Hiervoor
is zekere vaardigheid noodig. Om deze te verkrijgen make men in
een bepaalden tijd een opstel, b.v. Over den bodem van ons land ,
en vergelijke dat dan met hetgeen daarvan in een goed leesboek
voor de hoogste klasse staat. (Zie o.a. Bakker en Deelstra, „Kent
gij ons land ?").
Wat moet men kennen , om op een vergelijkend examen te slagen?
.Noord en Zuid, Lie Jaargang,
1

2
Het koninklijk besluit van 23 Mei 1879 No. 104 (Staatsblad 127)
geeft ons antwoord. Wij lezen daar in artikel 9: „Het onderzoek
geschiedt schriftelijk en mondeling. Het schriftelijke strekt om de
geëxamineerden zoowel uit het wetenschappelijk als uit het paedagogisch oogpunt te leeren kennen in den aard en het gehalte hunner
kundigheden en hunner geestelijke ontwikkeling; het mondelinge
inzonderheid om hen te leeren kennen in hunne paedagogische bekwaamheid en hunne persoonlijkheid als onderwijzer."
Om aan den eersten eisch te voldoen moet men zijne studie uitbreiden en zich vooral op eene grondige, degelijke kennis toeleggen.
Verder zal men verschillende methoden , handleidingen en proeven
van onderwijskunde moeten bestudeeren. (Zie voor dit laatste o.a.
Geluk , Opvoedingsleer naar de beginselen van Herbart.)
Voorts denke men bij zijn streven en zijne studie aan de volgende
aphorismen :
„Veel heb ik geleerd van mijne onderwijzers , meer van mijne
(TALMUD)
makkers , het meést van mijne leerlingen.
En bestudeerd grasscheutje is meer waard dan een heel zoodje
onverteerde volksverhuizingen en Uniën van Utrecht.
(MULTATULI)

Het taalwerk voor hoofd eener openbare school in het district
Rotterdam bestaat bijna altijd uit 3 opgaven : 1o. eene vraag over
paedagogie (methodiek) ; 2o. Verklaar voor de leerlingen der hoogste
klasse (eener goede, lagere school) de spraakkunstige beteekenis
van de cursieve woorden en uitdrukkingen in het volgende stuk
proza of poëzie ; 3o. Verklaar zoo ook de figuurlijke taal daarvan.
Hier volgt eene reeks vragen , omtrent paedagogie (methodiek),
die reeds dienst gedaan heeft:
1. Hoe zoudt gij het onderwijs in • de spraakkunst in de verschillende klassen der lagere school inrichten , opdat het verstaan
der taal er zooveel mogelijk door bevorderd worde ?
Rotterdam-, 27 Mei 1882.
2. Wat zoudt gij van de spraakkunst (grammatica) op de lagere
school wel, wat niet onderwijzen en waarom?
Rotterdam , 9 December 1882.
8. Welke oefeningen zoudt gij houden om uwe leerlingen de
woorden te leeren kennen , die nagenoeg gelijke en die tegengestelde
beteekenis hebben ? Rotterdam , 27 Januari 1883.
4. Hoe zoudt gij * het onderwijs in de beginselen der ederlandsche taal op een lagere school in verband brengen met het onderRotterdam , 13 October 1883.
wijs in lezen en schrijven r
5. Welke oefeningen zoudt gij behandelen en opgeven om den
eerlingen de synoniemen , die door voor- en achtervoegsels ontstaan,

çluidel jk te maken ?

Rotterdam , 16 Juni 1883.
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6. Zoudt gij in uwe methode voor het leervak de Nederlandsche taal" ook de behandeling van dictées en foutieve opstellen
opnemen ; zoo ja; waarom en hoe ? zoo neen ; waarom niet?
Rotterdam , 29 Februari 1884.
7. In welke deelen zoudt gij uw onderwijs in de Nederlandsche
taal op eene lagere school verdeelen en in welke verhouding staan
die deelen tot elkander , wat hunne waarde voor de ontwikkeling
van den leerling betreft ?

Rotterdam , 12 ` April 1881.
8. Hoe zult gij het onderwijs in het redekundig ontleden doeltreffend inrichten r
Rotterdam , 14 Februari 1885.
9. Naar welke beginselen zoudt gij de leesoefeningén en leesboeken voor de opeenvolgende klassen eener lagere school bepalen?
-

Rotterdam , 12 Maart 1886.
10. Hoe zoudt gij de leerlingen tot een zoo mogelijk juist
begrip van het aanwijzend voornaamwoord , van het betrekkelijk
voornaamwoord en van het voegwoord brengen P
Rotterdam , 22 Mei 1886.
11. Hoe zoudt gij uwen leerlingen een zooveel mogelijk juist
begrip van het bijwoord , van het voorzetsel en van het voegwoord
trachten aan te brengen ?
Rotterdam , 26 Juni 1886.
12. Hoe richt gij uw taalonderwijs in om uwen leerlingen een
zooveel mogelijk juist begrip der naamvallen aan te brengen ?

Rotterdam , 21 Juli 18 86.
13. Hoe zoudt gij uwen leerlingen een zooveel mogelijk juist
begrip van de wijzen en tijden der werkwoorden trachten aan te
brengen ?
Rotterdam , 6 October 1886.
14. Hoe zoudt gij uw onderwijs op de lagere school inrichten
om de leerlingen een opstel te leeren maken?

Rotterdam , 9 April 1887.
15. Hoe zoudt gij uw onderwijs in de beginselen der Nederlandsche taal inrichten, teneinde de leerlingen te gewennen op de
kracht en de beteekenis der woorden te letten ?
Rotterdam, 21 Mei 1887.
16. Hoe zoudt gij uwen leerlingen de beteekenis en het gebruik
van de persoonsvormen in de taal leeren P

Rotterdam , 11 Juni 1887.
17. Hoe zult gij uw onderwijs in de Nederlandsche taal inrichten om dat in behoorlijk verband te doen zijn met uw onderwijs in
de eerste beginselen der Fransche taal?
(M• U. L. 0.)
Rotterdam , 1 December 1885.
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18. Hoe zoudt gij op Bene lagere school , waar Pransch, Hoogduitsch en Engelsch onderwezen worden , het onderwijs in die talen
inrichten , om daardoor dat in de moedertaal te ondersteunen ?
Rotterdam , 29 Oetober 1886.
(M. U, L. 0.)
19. Hoe behandelt gij , buiten lezen en schrijven , de spraakkunst in de hoogste klasse eener lagere school ?

Kralingen , 5 Juli 1884.
20. Hoe zult gij in de hoogste klasse eener lagere school het
onderwijs in het lezen dienstbaar maken aan dat in de spraakkunst?
Kralingen , 25 September 1883.
21. Op welke wijze zult gij uwe leerlingen oefenen in het
gebruik der voegwoorden?
Kralingen, 26 Februari 1887.
22. Welken leergang volgt gij bij uw onderwijs in verbuigen
en vervoegen ?

Vlaardingen, 8 Nov. 1884.
23. Welke oefeningen zult gij achtereenvolgens houden , om uwen
leerlingen de beteekenis der voorzetsels duidelijk te maken?
Schiedam, 20 - Nov. 1884.
24. Hoe zoudt gij uw onderwijs in eene lagere school inrichten
om zonder grove taal- en spelfouten te leeren schrijven?
Rozenburg , 16 Oetober 1886.
25. Op welke wijze maakt gij uwen leerlingen de tijden der
werkwoorden duidelijk?
Moordrecht, 20 Aug. 1887.
Wanneer een onderwijzer voor en na zijn onderwijs denkt,
wanneer hij enkele methoden goed heeft bestudeerd , zoodat hij weet ,
waar de moeilijkheden voor de leerlingen zich opdoen en hoe de
leerstof over de verschillende klassen moet verdeeld worden , dan
kan hij stellig bovenstaande vragen beantwoorden.
Men denke er aan , dat van de eerste vraag geen opstel gemaakt
kan worden. Voor al het taalwerk wordt maar 4 uur gegeven. Men
moet dus aanstippen , hoe men het gevraagde zal doen , met eene
korte, pittige reden. Aangezien er een schoonschrift wordt ingeleverd , is net : schrift geen vereischte.
Konden de muren van de koffiekamers , waar de sollicitanten in
de pauze vertoeven , spreken , dan zouden zij kunnen vertellen , hoe
er vooral met die derde vraag gesold wordt. Natuurlijk moet
men verklaren , hetgeen bij het cursief gedrukte woord verklaring behoeft. Eene proeve van bewerking moge hier plaats vinden.

ii
December.
Zoet vogelkijn, waar bleef uw lied,
Groen hof ken , wa nr uw rozen ?
Ik hoor het minste toontje niet,
Ik zie geen knopje biezen!
En gij , mijn hemel , eens zoo blauw,
Wat schuilt ge u weg in neev'lig grauw?
De schepping heeft het feestgewaad
Al bevende uitgetrokken,
Een sluier ligt haar op 't gelaat,
Een wa' van witte vlokken!
Zij slaapt , verbleekt , versteend van kou,
of zij nooit weer ontwaken zou.
Rotterdam , 21 Juli 188 6.
Waar geeft te kennen , dat de spreker een hoedanigheid van dat
blijven wil kennen ; hij wil de plaats daarvan weten.
De spreker vraagt niet naar eene zelfstandigheid, naar een kenmerk of eene hoeveelheid van eene zelfstandigheid; dus is waar een
vragend bijwoord van plaats.
Nog kunnen we aanstippen , dat de spreker eigenlijk geen antwoord
op de vraag verwacht , het antwoord is dan ook niet te geven ; de
nadruk, die bij dergelijke vragende zinnen steeds op het vraagwoord
valt , wordt dan ook hier bij waar gemist.
Een dergelijk voorbeeld vindt men o.a. bij Beets:

Waar zijn de lied'ren , waar de tonen,
Den grooten Vondel waard ?
Geen behoort bij knopje , staat tegenover één (met nadruk) , twee,
nul ; in de spreektaal zou men in dit geval geen een zeggen ; ook
kan men een bijwoord als zelfs, schier, volstrekt, bijna er bij
plaatsen , om de ontkenning te versterken of te verzwakken.
Sommigen noemen geen hier een onbepaald telwoord; het is
echter -- vooral voor het lager onderwijs — beter de terminologie
van het Woordenboek der Nederlandsche Taal" te volgen , en geen
hier onbepaald voornaamwoord te noemen.
Met knopje samen is geen onzijdig, enkelvoud, 4de naamval.
(zie nog bij blozen).
Blozen = eene blos krijgen.
Hier is blozen de naam van het werk als werking gedacht, en is
als zoodanig een werkwoord.. Werd die naam van het werk als
zelfstandigheid gebruikt , dan was het een zelfstandig naamwoord.
Vergelijk hiermede den zin : Het blozen van den knaap kwam hem
verdacht voor.
Dat wij in het vers met eene werking te doen hebben, blijkt
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duidelijk, daar wij eene bepaling er bij kunnen voegen. Vergelijk:
„Ik zie geen knopje in December blozen."
„Ik zie geen knopje in dien bloempot blozen." enz.
De werking geschiedt alleen in de voorstelling van den spreker.
De taal drukt hier niet uit , dat het werk door een onderwerp verricht wordt. In dat geval zou er staan : „Ik zie, het knopje bloost,"
of: „Ik zie, dat het knopje bloost."
In dat geval zou dan ook „geen knopje" het onderwerp worden
van „blozen" en de geheele bizin het lijdend voorwerp van „zie".
Nu is „geen knopje" het lijdend voorwerp van „zie" en „blozen"
een naamwoordelijk gezegde van dat lijdend voorwerp.
Blozen is een werkwoord, onzijdig, persoonlijk, regelmatig, zwak,
onbepaalde wijs.
Wat beteekent hier bijna hetzelfde als waarom, waartoe. In de
spreektaal heeft dit woord dikwijls deze beteekenis. Vergelijk: Wat
zit gij toch in dien hoek , kom hier. Wat loopt die jongen er toch
raar gekleed bij ! Wat eet die man veel rijst!
0 , mijn ziel , wat buigt ge u neder?
Waartoe zjjt ge in mij ontrust?

Gezangbundel.
Wat vraagt hier de reden van de werking wegschuilen , niet naar
eene zelfstandigheid , of een kenmerk van eene zelfstandigheid. Wat
is hier een vragend bij woord.
U duidt dezelfde persoon als het onderwerp aan. Voor den naamval geven we eenige zinnen bij v.: Wat buigt ge dien tak neder!
Wat buigt ge u neder! Wat schuilt ge u weg!
U is het wederkeerig voornaamwoord van den 2den persoon
meervoud, hoewel het hier op ééne zelfstandigheid betrekking heeft,
mannelijk, 4den naamval.
Nog kunnen wij opmerken , dat het werkwoord ook zonder wederkeerig voornaamwoord kon voorkomen. Met het voornaamwoord er
bij , is de voorstelling levendiger. Vergelijk nog : Hij bukte zich of
bukte om den slag te ontwijken.
Bevende geeft den toestand van de schepping te kennen en tevens
dat de werking beven nog niet voltooid was , toen het uittrekken
van het feestgewaad plaats had. Het ligt voor de hand, dat er
hier geen sprake is van eene blijvende eigenschap. De leerlingen
schrijven dus op : bevende werkwoord , onzijdig, persoonlijk, regelmatig, zwak, tegenwoordig deelwoord (deelwoord voor den onvoleinden
tijd of bedrijvend deelwoord).
Al beteekent hier, dat de schepping, terwijl zij het feestgewaad
uittrekt , niet verhinderd wordt datgene te doon , wat door het deelwoord bevende wordt uitgedrukt. Al zegt iets omtrent de wijze van voorstelling der gedachte en heet hier bijwoord van (modaliteit) toegeving.

Haar duidt hier de schepping aan en heet daarom het persoonlijke
voornaamwoord van den Sen persoon, vrouwelijk, enkelvoud. Die
schepping is de bezitster van dat gelaat, ondergaat de werking niet,
maar is er wel bij betrokken. Zij laat dien sluier liggen, zij berust er in , dat die zoo ligt. Haar is eene bepaling van ligt,
meewerkend (terugwerkend of persoonlijk) voorwerp en dus 3de
naamval.
Of staat hier aan het begin van eenen bij zin , die een geval
onderstelt , waarmede de inhoud van den hoofdzin „zij slaapt" wordt
vergeleken , om de wijze aan te duiden van het slapen. Eigenlijk
hebben wij hier een samengesteld voegwoord alsof, waarvan het
eerste deel onderdrukt is. De betcekenis van den samengestelder
zin is: zij slaapt zoodanig, als het geval zou zijn , of (= indien)
zij niet weer ontwaken zouden. Nog kunnen wij hier eenige zinnen bijvoegen met ofschoon en schoon, met alhoewel en hoewel enz.
en opmerken, dat ook het tweede lid van het voegwoord onderdrukt
kan worden. Of is hier een voorwaardelijk voegwoord van onderschikking.
Zou of zoude zal door de meeste leerlingen wel een werkwoord
genoemd worden. Voor een enkele zij het volgende. Door eenen
zin als Gij zult uwe schulden betalen ," kan men laten begrijpen,
dat zullen zoo wat „zijt verplicht," „zijt verschuldigd" beteekent.
Zou of zoude helpt een ander werkwoord in de vervoeging. Het
doet een dergelijken dienst als het werkwoord doen in den verleden
tijd van zwakke werkwoorden. Kennen de leerlingen iets van het
Fransch , dan kan men laten zien , dat dezelfde dienst ook door
eenen uitgang - kan bewezen worden in den toekomstigen tijd.
„Wie het beter weet, zegge het." Ontwaken is een (afgeleid volgens
prof. Cosijn, samengesteld volgens prof. Kern) woord bestaande uit
het voorvoegsel ont en het werkwoord waken. In verband met andere dergelijke woorden als ontgloeien , ontbranden , ontsteken, enz.
beteekent ontwaken het komen in een nieuwen toestand en wel in
dien van waken of wakker zijn.
Voorts onderstellen we als bekend , dat ontwaken een onzijdig,
persoonlijk , regelmatig , zwak werkwoord is.
Zou ontwaken drukt to zamen uit, hetgeen ontwaken door vormverandering alleen moest uitdrukken. Omdat de gedachte niet met
de werkelijkheid overeenkomt , staat het - werkwoord niet in de aantoonende wijs. De spreker drukt ook niet zijnen wil, zijn verlangen of zijne begeerte uit ; het is dus ook geen gebiedende of aanvoegende wijs. De gedachte is in strijd met de werkelijkheid en de
vorm daarvoor heet voorstellende wijs. Dat we iets uitdrukken in
strijd met de werkelijkheid en waarvan de verwerkelijking onmogelijk is , geschiedt hier om het kenmerk van een diepen , vasten
slaap des te meer te doen uitkomen.
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Lou ontwapen is voorstellende wijs, onvoltooid toekomstige tijd,
3e persoon , enkelvoud.
Gewoonlijk gebruikt men hier een anderen tijd. Vergelijk: Hij
loopt, alsof hij • een baron ware (was).
Proeve van verklaring van bovenstaande dichtregelen.
Den dichter J. J. L. Ten Kate stelt zich voor in de maand December in het open veld te zijn. Groot verschil ontwaart hij tusschen de hem omringende natuur en die in den afgeloopen zomer.
Van zijne verwondering geeft hij blijk door te vragen. Het eerst
richt hij zich tot eengin vertegenwoordiger van het dierenrijk. Dezen
spreekt hij aan , kent hem zelfs een kenmerk toe , dat men anders
slechts aan zeer beminde voorwerpen toekent en vraagt hem „waar zijn
lied bleef." Een kleine tuin , waarin nog enkele groene planten
voorkomen, wordt door den dichter ook als persoon voorgesteld.
Het bekoorlijkste, het schoonste van een hof -- de rozen -- ziet
hij niet en drukt zijn begeeren uit , toch te weten , waar die gebleven zijn. In de twee volgende regels geeft de dichter de reden van
zijne vragen. Hoort hij al geen heel lied , met een gedeelte zou
hij al tevreden zijn, maar zelfs het kleinste deel van een lied, een
toon, treft zijne ooren niet. Nog sterker drukt de taal het uit, door
te spreken van het minste toontje.
Evenals de derde regel op den eersten rijmt, zoo rijmt ook
het vierde vers op het tweede. Op deze wijze wordt door de taal
uitgedrukt, hetgeen bij elkander hoort.
Wanneer een kind bloost, krijgt het eene roode kleur; wanneer
nu de dichter geen knopje ziet blozen, dan ziet hij niet tien knopje
de roode kleur van zijn ingesloten bloemblaadjes vertoonen , geen
knopje heeft zich geopend; dus alle zijn nog gesloten.
Vervolgens wendt de spreker zich tot het uitspansel , dat hij ook
al laat handelen als een persoon. De onbepaalde aanspraak gij,
de bepaalde mijn hemel en het naamwoordelijk gezegde eens zoo
blauw wijzen er op , dat er levendigheid in de voorstelling van den
spreker is. De aandacht van den hoorder wordt op deze wijze des
te meer gespannen.
„Waartoe, waarom toch wel schuilt gij u weg in die grauwe
wolken , vol nevelen ," zoo vraagt de dichter. Toch was het hem
niet te doen om een antwoord.
Maar als de hemel dat werk doet , dan kan de spreker hemt niet
zien. Dit moet uitkomen.
Zoo wordt naar de oorzaak gevraagd , om het gevolg aan te
duiden.
In het tweede couplet komt de dichter tot inkeer; hij schijnt geen
licht meer noodig te hebben ; hij zelf neemt waar en vertelt. Voor
onze verbeelding roept hij de schepping op , en denkt zich die als eene
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schoone vrouw. In de vorige-maanden zag zij er zeer schoon uit; haar
beste kleed , haar feestgewaad had zij aan. Dat staatsiekleed heeft zij
uitgetrokken , al ging dat ook langzaam. De oorzaak wordt
hier meer aangeduid door het gevolg te noemen. De heerlijkheid van den zomer is dus langzamerhand voorbijgegaan. Toch
is de gedachte nog niet geheel afgesponnen. Het gebeurde
vertelde de dichter ons ; maar hetgeen hij aanschouwt, schildert hij zoo mooi , zoo fijn , dat het ieder moet treffen. De beeldspraak volhoudende, zegt de dichter , dat een sluier thans haar
gelaat bedekt. Maar wat voor eenen sluier ? Eene wade, een
lijkkleed van sneeuw. De stof van die wade wordt hier aangeduid
door eene kleine hoeveelheid van die stof en haar kleur te noemen.
Meen nu niet, dat de schepping dood is ; want dadelijk laat de
dichter er op volgen , dat zij slaapt.
Wanneer dieren of planten versteenen , dan worden zij tot steen;
derhalve ook stijf en bewegingloos. Dit kenmerk had de dichter
noodig en om te zorgen , dat wij geen verkeerd kenmerk zouden
nemen , voegt hij de oorzaak van het versteenen der schepping er bij.
Zij slaapt, verbleekt, versteend van koude en zoo vast, zoo diep,
als zij het zou doen , ingeval zij nooit weer ontwaken zou.
Hier volgen eenige stukken proza en poëzie, die op vergelijkende
examens in het district Rotterdam zijn opgegeven, daarbij werd
verlangd, dat de spraakkunstige beteekenis van de cursief gedrukte
woorden en uitdrukkingen, zoomede de figuurlijke taal voor de leerlingen eener lagere school zouden verklaard worden.
HET WOORD MOEDER.

0 , het is zeker , dat daar , waar men dat woord met gevoel,
met liefde, met eerbied over de lippen hoort vloeien, er ook nog
een sprankel deugd, zelfs in het bedorvenste hart, verscholen ligt!
Wie zich de lessen , de liefde , de tranen zijner moeder met aandoening herinnert, — o, dat is geen verloren mensch!
Rotterdam , 9 December 1882.
„ Wiens hart van ware liefde voor de Hoop des Vaderlands klopt,
diens hoofd en hand zullen ongetwijfeld de middelen opsporen en
aanwenden, die hij weet, dat hem zijn doel zullen doen bereiken:
het is bijna zeker, dat hij die Hoop zal zien groeien tot een boom,
die vol hangt van vruchten , die van diezelfde liefde getuigen."
Rotterdam, 27 Januari 1883.
't Is eigen aan den mensch , zijn naasten te berispen,
En met gestrengen zin zijn handelwijs te gispen;
Geen, 't zij de pij hem kleedt of dat hem 't purper dekt,
Die, wat hij werken woog , zich aan de blaam onttrekt.
Rotterdam , 13 October 1883.
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HET STOOMTIYIG.

Te lang genoegde 't ons , het Ros tot dienst te dwingen;
Den stroom van Lucht en Nat te iceeren te onzer baat:
Het Vocht , door Vuur bezield , schonk zwakken stervelingen
Kracht boven aller krachten maat.
Die kracht , nooit werkens m oê , beheerscht ontembre wellen,
En rukt , uit peilloos diep , der Mijnen schat aan 't licht
Gedreven door zichzelv', mag ginds de Wagen snellen,
En de afstand, als verslonden, zwicht.
Kralingen, 5 Juli 1884.
Hoe heerlijk sterft het zongeglim,
Ginds aan den gouden westerkim:
Haar pureren mantel strekt zich uit
Tot waar zich aarde aan hemel sluit.
Het duister zinkt, 't gerucht verzacht,
En ginder ver
Blinkt al een ster,
De reine voorbob van den nacht.
Schiedam, 20 November 1884.
WELKOM THUIS.

Dat is voor hem een blijde groet,
Die omzwierf over land en stroomen,
En eindelijk veilig thuis mag komen,
Waar hij de zijnen weer ontmoet:
Wat schatten hij op reis mocht garen,
Hoe gastvrij ook de vreemden waren,
Het „Welkom Thuis !" klinkt toch hem zoet
Gelukkig , wie die vreugd beleeft,
Wie, onvervreemd en onvergeten,
Zich eens weer „Welkom Thuis !" hoort heeten
Door all' , die hij verlaten heeft!
Rotterdam, 1 December 1885.
Mijn trek naar reizen is gebluseht ,
Te land en ook ter zee
't Is elders ook niet alles lust ...
Kom, oudje, pak me maar gerust ... .
Ik voel 't eerst goed
Als gij mij kust ... .
Ik bracht mijn hart weer mee.
Rotterdam, 14 Februari 1885.
Het avondzonlicht doopt in goud
De groene toppen van het woud,
En, langs der dennen stam gegleden,
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( Wiens donkerrood den schuinen straal
Doet blinken als gegloeid metaal)
Daalt het langs 't mosbed naar beneden,
Alsof het, op dat zacht tapijt,
Zich graag ter ruste had gevlijd.
Eralingen , 25 September 1886.
Gelukkig kind , ik wenschte als gij te zijn ... .
Gij wenscht nog niets in droomen of in waken;
Maar eenmaal zult gij dwaze wenschen slaken,
Als andren u vergapende aan den schijn.
0 , 't is nog niet op dit gelaat te lezen ,
Maar nog .... een viertal jaren en gij ziet
Benijdend op tot wie volwassen hiet.
Lief kind ! dat zal uw eerste dwaasheid wezen.
Rotterdam , 29 October 1886.
Kom , liefelijke zomerregen ,
Waarbij de boezem ademhaalt,
Kom suizend , ruischend neergezegen,
En zegen de aarde , daar ge op daalt!
Den zegen , die haar klacht zal stillen
En leven geven aan haar borst,
Nu daar ze onmachtig hijgt van dorst,
Moogt ge aan geen woeste zee verspillen,
Dient aan geen zandig duin vermorst.
Moordrecht , 20 Augustus 1887.

Holland, zoet Holland ! hoe zwelt ons het hart
Daar, waar uw duinwand de zeevloeden tart,
HTaer al de schat van uw weligen tuin
Grenst aan de dorheid van 't stuivende duin.
Nedrig van buiten, maar rijk in uw borst,
Zijt ge , zoet Holland ! door duinen omschorst ;
Wat u belaag' op den vloed of het land ,
Zwiehte , als de golven voor 't schuttende zand.
Rotterdam, 11 Juni 1887.
Volledigheidshalve vermelden wij , dat bij ontstentenis van de
gewone deskundigen voor taal wel eens werk wordt opgegeven, dat
van het bovenstaande afwijkt. Zie hieronder.
1. Geef het zinsverband op in onderstaand versje:
De vrijheid is het hoogste goed,
Maar meestal is ze zwaar te dragen,
Dus wie, als kind , verstandig doet,
Zal, waar hij twijfelt, wijzer' vragen,

Hoe hij zich best gedragen moet?
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2. Hoe kunnen de woorden : te, om , daar en nu in een zin
voorkomen ?
Verklaar naar vorming en beteekenis: goedertieren, mijnenthalve,
dermate en uitermate.
3. Welke spelregels geeft ge aan uw leerlingen voor de medeklinkers als sluitletters?
(1 uur).
Krimpen aan den IJsel, November 1883.
1. Verklaar uwe leerlingen de beelden in het onderstaand versje:
Neerland , leen uw luistrend oor
Aan de zangen van 't Verleden : —
Dring de rijke taal van 't Heden
Diep in ziel en zinnen door!
Wat aan glansen mocht verdooven
0 , de schittring van uw taal,
Zacht als dons en scherp als staal,
Kan geen tijd of macht u rooven.
2. Geef het zinsverband op in het bovenstaande versje.
3. Geef de beteekenis op van de woorden : dartel , uitgelaten,
baldadig en brooddronken. Maak zinnen, waarin die woorden
voorkomen.
4.

Hoe worden in onze taal verzamelwoorden gevormd ? Geef

voorbeelden.
5. Welke zijn de spelregels voor de tusschenletters?
Rotterdam, 13 Mei 1886.
(14 uur). M. U. L. 0.
1. Hoe richt ge uw taalonderwijs in om de leerlingen te brengen
tot het zuiver schrijven der woorden?
2. Verklaar voor uw leerlingen de beelden in het onderstaande
versje:
Strooi de dartelende jeugd
Ruzen op haar paden!
Laat de volle schaal der vreugd
't Schuldeloos -hart verzaden!
Laat zij , om haar lot verheugd,
In genoegen baden.
-

3. Verklaar de vorming en de beteekenis van vroedschap, meineed, maarschalk, rechtvaardig, amechtig en niemand.
4. Hoe kunnen de woorden dat of of in zinnen voorkomen?
Charlois 12- Juni 1886.
(1 uur).
Op den tweeden dag van een verg. ex. voor hoofd eener openb.
lag. s. worden in dit district twee opstellen opgegeven 1. een leerplan of een leergang (2+ uur) en 2. een aardrijkskundig onderwerp
(1 uur). Voorts wordt er uit een boekje voor de hoogste klas
(gewoonlijk Leopold „Leesboek v. d. volksschool VII of VIII") ge-
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lezen en naar aanleiding daarvan gevraagd , ook alweer goed ontwikkelde leerlingen iets te verklaren omtrent de spraakkunst, in
haar ruimste beteekenis genomen.
Men wil , dat het maximum dervakken aldus is : schoonschrijven 5,
muziek 10 , natuurkennis 20 , aardrijkskunde 20 , geschiedenis 30,
rekenen en vormleer 40 en Nederlandsche taal 40.
Steller dezes hoopt , dat andere onderwijzers dergelijke artikelen
in Noord en Zuid zullen plaatsen. Misschien zullen dan de H.H.
districts-schoolopzieners inzien , dat onderling overleg omtrent de
examen• opgaven de studie der onderwijzers in de Nederlandsche
taal zal verlichten.
20 October 1887.

SMADA.

D 5, 3, r 8 t 0 -e ie
Laat de dooden rusten , en voornoemden indringer dus ook. Die
raad verbiedt echter niet , eene levensbijzonderheid , tot heden wellicht onopgemerkt , aan te stippcn. Eene anecdote behoeft , om
lezenswaard te zijn , niet juist een levende tot held te hebben.
In de acht deelen der Geschiedenis van den heer Willem Leevend,"
in die mijn van echt-hollandsche woorden en vormen , zooals we
geen tweede bezitten , ontmoet men onder de vele briefschrijvers en
schrijfsters ook de vrouw van professor Maatig, 1 ) die in een antwoord aan de domineersvrouw Wilhelmina Heftig, Duitschland haar
vaderland noemt en daarom verzoekt het onder den mantel der
liefde „in te schikken ," indien ze „Hollandsch Hoogduitsch" mocht
stellen.
Welnu , alleen aan de pen van deze dame laten de schrijfsters
het woord ,,daarstellen" ontglijden', waar ze haar in de pen geven,
dat een mensch nooit het onmogelijke moet willen daar stellen.
In de briefwisseling der overige (Hollandsche) personages van
dezen roman zult ge het gebrandmerkte woord tevergeefs zoeken.
Mij dunkt dat deze bijzonderheid „teekenend" is.
R.

1)

Vijfde Deel, 58e Brief,
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ARTIO M. CHENUZET.
„In den volzin kan ontkend worden , dat eene zelfstandigheid
bestaat , of eene hoedanigheid bezit , dat eene werking van haar
uitgaat, of dat zij eene werking ondergaat , zulke zinnen dragen
den naam van ontkennende zinnen. Een zin, die niet
ontkennend is, wordt ook wel b e v e s t i g e n d genoemd.
„Het is niet koud. Ik ben niet rik. Die knaap heeft nooit zin
werk af. Hij is geenszins gestraft.
„Men _mag het woord , dat een' zin tot een' ontkennenden volzin maakt, nimmer als eene bepaling aanmerken. Zoo zijn : Hij
komt niet. Ik lieg geenszins onbepaalde zinnen. Tevens merke
men op, dat , wanneer de ontkenning bij een ander zindeel dan
't gezegde behoort , de volzin het karakter van b e v e s t i g e n d e n
zin behoudt, bjjv.: niet ik heb gelogen. Niet bij hem ben ik geweest."
Aldus de Heer Terwey in zijne Nederlandsche spraakkunst. ') De
wijze van koppeling, de manier , waarop onderwerp en gezegde met
elkander verbonden worden tot één geheel , tot een' volzin , is derhalve de grondslag voor de verdeeling in b e v e s t i g e n d e en
o n t k e n n e n d e zinnen. We zouden ook kunnen zeggen : Het
verband van den zin wordt eigenlijk tot stand gebracht door
de bevestiging (= het vastmaken van iets , hier onderwerp en
gezegde onderling) of — in ontkennende zinnen -- het verband,
dat door de bevestiging tot stand gebracht is, wordt in onze gedachten door de ontkenning „genegeerd", te-niet-gedaan , zonder dat

daardoor evenwel de zin ophoudt, zin te zijn.
Wie hierover meer mocht willen lezen , dien verwijs ik naar het
zeer lezenswaardige opstel van den heer L. Leopold , ' twelk onder
den titel „Over Bijwoorden van Modaliteit" voorkomt in den Gids
voor den Onderwijzer.')
De bevestiging wordt nooit afzonderlijk uitgedrukt , de ontkenning meestal. Juist het ontbreken van de laatste maakt den volzin tot een' bevestigenden zin. Deze beide zinsneden schijnen met
elkander in strijd. Toch zijn zij dit niet , want een zin , waarin
wel eene ontkenning ligt, maar waarin die ontkenning niet afzonderlijk is uitgedrukt, is een bevestigende volzin. In welke bijzondere gevallen toch de zin het karakter van een ontkennenden zin

') Groningen J. B. Wolters Ge druk , blz. 8.
Jaargang 1882 , blz. 447.
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kan hebben , ook als de negatie ontbreekt , hoop ik straks nader
aan te toonen.
De bevestiging wordt nooit afzonderlijk uitgedrukt.
Daarmede evenwel is niet gezegd , dat men haar niet versterken
of verzwakken kan , integendeel ! moer dan eens komt het voor,
dat men haar versterkt of verzwakt door modale biwoorden , 't eerste
o. a. door wel degelijk ; 't laatste bijv. door vast , zonder klemtoon)) :
't Is wel degelijk mooi weer. 't Is vast mooi weer. In het eerste
geval wordt met nadruk te kennen gegeven het bestaan van 't mooie
weer, 'tzij omdat iemand zijn twijfel daaromtrent heeft uitgesproken , 'tzij om eenige andere reden ; in het tweede voorbeeld wordt
door den spreker zelven twijfel aan dat bestaan uitgedrukt.
Dit v a s t dient evenwel niet verward te worden met een ander
v a s t , 'twelk den vollen klemtoon krijgt bijv. in : Ik heb het hem
v a; s t beloofd. Hier beteekent v a s t stellig , dus : ik heb het hem
stellig beloofd.
In Zuid-Nederland -- bijv. in Antwerpen -- maakt men deze
onderscheiding niet. Bij onze zuidelijke buren heeft vast altijd
de laatste beteekenis , zoodat wanneer , om een voorbeeld te noemen,
de Antwerpenaar roept : Ik zal het v a s t doen !" hij daarmee bedoelt : Ik zal het zeer stellig , zeer zeker doen. Reeds in een vroegeren Jaargang van Noord en Zuid (V blz. 281) werd op dit verschil gewezen. Wij lezen daar o. m.:
„De minder krachtige hedendaagsche opvatting [van v a s t] hangt
samen met de verzwakking van den klemtoon ; vgl. bv . het middelnederlandsch :
-

Bi reet v a s t e ter waranden wart (met den nadruk op v a s t e)

d. i. hij reed spoedig , snel naar den hof , en ons:
Hij reed - v a s t vooruit naar den hof (zonder klemtoon op
v a s t) vgl. verder : „hij komt v a s t en zeker niet" en hij komt
v' a s t niet , „ik twijfel aan zijne komst."
Bevestiging en ontkenning beide behooren bij de koppeling ; zij
bepalen dus den aard van den zin en niet dien van een zindeel;
vandaar dat de eerstgenoemde schrijver de ontkennende zinnen niet
onder de bepaalde zinnen wil rangschikken.
In hoeverre echter het laatste gedeelte van de tweede bovenaangehaalde alinea juist is , laat ik ter beslissing van den lezer, nadat
ik hem er op zal hebben gewezen , om welke reden ik voor mij
eenigszins aarzel , dit te onderschrijven , gedeeltelijk althans. Schrijver zegt , dat wanneer de ontkenning bij een ander zindeel behoort
dan het gezegde , de volzin het karakter -van een bevestigenden zin
behoudt.
Ik stem dit toe , voor zoover bijv. aangaat het ontkennen van
Benig voorwerp of eene andere bepaling. Wat evenwel betreft de
Qntkennlug van het onderwerp i ben ik liet niet met hem eens,
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Immers : wanneer . het onderwerp ontkend wordt , spreekt het wel
vanzelf , dat dit -ook plaats heeft met het gezegde. Daarom zou
men met volkomen gerustheid kunnen zeggen : Niet ik heb gelogen

._... Ik heb niet gelogen.
Ja maar.... zal men wellicht zeggen : bij niet ik heb gelogen is
er dan toch in elk geval iemand die wèl gelogen heeft ; in zoover
derhalve is de zin wel degelijk bevestigend. Voor een oogenblik
wil ik dit toegeven. Maar dan wil ik den tweeden zin z66 lezen:
Ik heb niet gelogen. Uit het nadrukkelijk uitspreken van ik op
den toon , waarmee men als 't ware te kennen wil geven : Ik heb
niet gelogen maar gij wel , volgt ook hier , dat er toch wbl iemand
was , die gelogen heeft. Thans wil ik ook nog toegeven , dat inderdaad zoowel niet ik heb gelogen als ik heb niet gelogen naar den
inhoud bevestigende zinnen zijn. Zeer zeker ! naar den inhoud... .
maar daar zit het hem juist, met hetgeen in den zin bedoeld wordt,
hebben we geene rekening te houden, bij zijne plaatsing in eene afdeeling hebben we alleen te letten op den vorm. En volgens den
vorm , en alles samenvattende , zie ik geen reden , waarom de zin:
Niet ik heb gelogen het karakter van bevestigenden zin zou behouden.
.

Laat ons thans nagaan , op welke verschillende wijzen de ontkenning zoo al kan worden uitgedrukt. Er zijn er niet weinig!
Ieder weet natuurlijk, dat de eenvoudigst mogelijke negatie wordt
uitgedrukt door de ontkenningswoorden bij uitnemendheid n i e t
en g e e n , terwijl dan n i e t voor 't ontkennen van werkingen en
eigenschappen : Hij werkt niet. Zij is niet leeljk. Gij wordt niet
verkozen , g e e n voor dat van voorwerpen gebezigd wordt : Dat

meisje is geene schoonheid. Geen mensch worde gelukkig geprezen
voor zijn dood.
In een , overigens zeer verdienstelijk opstel van den heer D.
Laméris „Iets over de ontkenning") vind ik:
„Naar beide ontkenningswoorden aangewend kunnen worden,
wint niet het in kracht van geen. ,,Partijman wezen wil ik niet ,"
zegt Beets. Plaats daarnaast : ik wil geen partijman wezen. Ge
gevoelt dadelijk en duidelijk , dat het „niet willen" in den eersten
zin forscher wordt uitgedrukt."
Voor iemand , die deze regelen oppervlakkig leest , schijnt het inderdaad zoo, maar lees ze eens aandachtiger en denk eens een
weinig door. Waarschijnlijk zult ge dan toch met het daar neer-

geschrevene niet kunnen instemmen.
De heer Laméris zegt : „Plaats naast : Partijman wezen wil ik
niet , den zin : ik wil geen partijman wezen. Op deze wijze krijgt
hij inderdaad gelijk. Maar lezer , let wel : ik plaats niet den zin
J)

Zie Gids voor den Onderwijzer , Jaargang 1884 , bladz. 41,
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van den heer Laméris , maar een anderen naast den eersten, namelijk dezen : G e e n part jman wil ik wezen. En nu dunkt me, dat
het onderscheid tusschen den eersten en derden zin niet zoo bijster
groot is. Ik geloof , dat de kracht der ontkenning in beide zinnen
vrij wel gelijk staat.
Doch hoe , zal men allicht vragen , hoe komt het dan , dat in
den eersten zin de ontkenning sterker op ons gevoel werkt dan in
den tweeden blijkbaar het geval is en hoe , dat nu die derde zin•
weer zooveel sterker ontkent dan de tweede?
Zou 't niet zijn , doordat in dien tweeden zin én de ontkenning
èn de zelfstandigheid , die ontkend wordt , ,,verborgen" worden , als
ik 't zoo eens noemen mag , tusschen de andere woorden van dien
zin en zij aldus in den grootgin hoop opgaan , niet de aandacht trekken , die er inderdaad op gevestigd dient te worden?
Zou 't niet komen , doordien in den eersten zin juist de ontkende
zelfstandigheid en de ontkenning voor en achter den zin geplaatst
zijn en al het andere omvatten , zoodat als vanzelf en onwillekeurig de aandacht daarop moet vallen , zoodat zij , daar zij door hunne
plaatsing ons meer treffen dan de andere in den zin voorkomende
woorden — het omhulsel valt immers eerder en meer in het oog
dan de inhoud -- juist die meerdere forschheid in de negatie teweeg brengen?
't Zelfde geval als in den eersten zin , -- ja , nu ik er nog eens
goed over nadenk , in dunkt me nog sterkere mate dan daar , —
hebben we in den derden zin , waar de ontkenning de eerste , de
voornaamste plaats inneemt in den volzin ; waar de spreker onmiddellijk den hoorder wijst op het hoofdbestanddeel van den zin , terwijl hij dadelijk daarop laat volgen het tweede hoofdzindeel , waar
hij als ware het tegen ons zegt : „Hoorder ! let wel , 't belangrijkste
geef ik u het eerst , vestig derhalve daarop terdege uwe aandacht."
In het door den heer Laméris aangehaalde geval heeft dus m. i. de
woordorde de schuld en niet het onderscheid tusschen g e e n en n i e t.
N i e t was oorspronkelijk ni iet, Jet in de beteekenis van Benige
zaak is nèg overgebleven in het rijmpje:
„Als niet komt tot iet
Dan kent iet zich zelven niet."
'twelk we aantreffen in Baes Gansendonck van H. Conscience.
't Andere deel ni is reeds lang uitgestorven. Toch kunnen we
het nog in de oudste letterproducten van de taal terugvinden , als
we bijv. lezen in den oud-Nederduitschen of oud-Saksischen Hêljand :
„Sie begunnun im tho umbi thene wih sprekan,
thie gumon , umbi that goden hus ,
Noord en Zuid, 11e Jaargang.
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quadun , dat ni wari gotlicora ,
alach obar erdu." 1)
of Benige regelen verder:
,,,Ic mag iu gitillien', quad he :
,that noh wirdid thin tid kumen,
that is afstanden ni seal
sten obar odrumu." 2)
of in de in Limburgsch dialect geschreven vertaling der Psalmen
(Ps. 55. vs. 21) :
„Begeuuisso ist ini uuihsil in ni forchtedon got.
Theneda hant sina an uuitherloni." 3 )
Langzamerhand — in de twaalfde eeuw en vervolgens -- veranderde dit ni in ne, 'twelk later overging in en , en ten slotte
geheel afsleet.
Maar daardoor werd ook langzamerhand de ontkennende kracht
van dit woord zwakker en zwakker, gelijk meestal het geval was,
wanneer een of ander woord minder klemtoon kreeg. Het gevolg
was , dat eindelijk 't woordje en alleen niet meer voldoende gerekend werd en men er niet of geen ter versterking bijvoegde, waardoor men derhalve , strikt genomen , eene dubbele ontkenning in den
zin kreeg.
Dat inderdaad ne de oudere vorm is voor en , kan bijv. blijken
uit vers 1908 van den Middelnederlandschen Graalroman:
„Ende eer dat van hem vert geopenbaart,
So ne wiste nyeman twint die tale ," enz.
of uit vs. 5120 van Merlyns boec:
1)

Duidelijkheidshalve laat ik hier de vertaling van die regelen volgen:
„Zij begonnen hem van den tempel te spreken,
de mannen , van het huis gods;
zij zeiden , dat niet goddelijker was
een tempel op aarde."

s)

De vertaling luidt:
,,,Ik mag (= kan) u verhalen,' zeide hij,
.dat nog de tijd zal komen,
dat van hem niet staan zal
een steen op den anderen,"

$) Vertaald :
„Zij zullen zich zeker niet veranderen , want zij vreezen God niet.
Hij houdt zijne hand ten wederloon (-. ter vergelding) uitgestrekt."
Tegenwoordig luidt die Psalm aldus:
... „dewijl bij hen gansch geene verandering is en zij God niet vreezen.
21. Bij slaat zijne handen aan diegenen , die vrede met hem hebben...:
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„Gene historiën no' gene sagen
..Ve werden so wel gepriset ter care
Alse van den coninc Arture,"
of uit vs. 3861 van den Percheval:
n ... dat bloedende spare,
Dat men gedragen niene kan."
Men verwarre vooral dit ne niet met een ander ne of en , dat
ook meer dan eens in Middelnederlandsche verzen voorkomt en 'twelk
beteekent hem :
Voorbeelden daarvan vinden we in den Reinaert :

„Ende greep bi den hoofde Lampreel
Hi hadten (= hij had hem) gescuert totten morseel."
in de R mkroniek van Melis Stoke:
„Doe deden sine (= zij hem) ter scolen gaan."
in den Slag bij Woeronc van Jan van Heelu:
„.... Recht alsoe
Alse die dieren den leen olien
Daar sine ( zij hem) horen, eer sine (= zij hem) zien."
in den Roman - van Moriaen , 1190:
„So wien dat gi gemoet,
Als gine (= gij hem) hoveschlyc hebt gegroet,
So vrach hem of hij iet sach riden."
en aldaar iets verder, 2284 :
„Si bonden Waleweine sine hande,
Ende settene (— zet'ten . hem) op een crane rosside."
in Renout van Montalbaen, 1068:
„In minen castel te Montalbaen
Voer ickene (= ik hem) dan gevaen."
In latere Middelnederlandsche producten vinden we voor de ont.
kenning geregeld en , zoo bijv. in den Reinaert:
Want het was op enen woensdach
Dat is geen vleesch en plach teten."
of in Van den Levene ons Heren:
„Daer en slaecht die moeder niet haer kint."
.
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„Daer en swijcht men nemmer stille."
of in het volksboek : Van de vier lieemskinderen uit 't laatst der
15e eeuw:
2*
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Kap. IV : „Hoe Aimyn.... bij haar wan Ritsaert , Writsaert ,
Adelaert en Reinout , dat hij 't niet en wiste , enz."
Kap. VII : „Geeft u giften, die 't van doen is, ik en hebbe u
giften niet van doen , want mijn vader heeft goed genoeg , sodat ik
't niet van doen en heb."
Kap. XXI : ,,Ritsaert seide tot den koning : mij dunkt, gij syt
tot sware penitentie gekomen , want gij niet lange aan en neemt te
vasten , maar en sult gij niet eten , eer gij mij hangt , gij en at
nimmermeer."
of eindelijk in den „Ben-cor f " van Marnix van St. Aldegonde uit
de laatste helft van de zestiende eeuw.
„Want zij e n gelooven niet al wat de St. Kerke gelooft , ende
derhalven e n connen zij geene christenen wezen."
Voorts in alle poëzie- en proza-stukken der 15e en 16e eeuw.
Ni of ne of , en moeten we dus beschouwen als te zijn de oorspronkelijke negatie , als de ontkenning bij uitnemendheid , waarvoor ook nog pleit , dat overal waar óf ne óf niet alleen gebruikt
konden of moesten worden vanwege de maat , altijd en gebezigd werd.
Als voorbeelden neem ik uit : Van den Levene ons Heren:
„Den kinde en hulpt der moeder borst."

uit Van Sinte Gheertruden Minne van Willem van Hilleghaertsberghe :
„wye mense schenkt , hi en sal se ontfaen."
uit Ene sotte Boerde van drie Daghe Here:
„Daer en soudi niet vele ane winnen,
So en sal hi ooc , dat weet ic wel."
uit Historie van Troyen , 5854) :
„Hij en wiste van moede wat doen mere."
uit St. Brandaen vers 1027:
„Haer selves si al vergaten ,
Dat si en wisten waer si saten."
Tot in het laatst der zeventiende eeuw nog was en vrij algemeen,
van toen af echter werd het gebruik minder en minder.
In de achttiende eeuw vindt men het bijna in het geheel niet
meer en tegenwoordig is en zoo goed als uitgestorven.
Alleen in Zuid-Nederland wordt het bij de volksklasse nog dage-

lijks gebruikt. En ook daar nog alleen in een beperkt gebied.
De negatie en komt namelijk alleen nog voor in die streken,
welke onmiddellijk ten noorden van of wel op de grens liggen tusschen het Waalsch en het Vlaamsch gedeelte van België , eene grens,
die ongeveer verkregen wordt, door eene lijn te trekken van Kortrijk naar Visé.

21
In Noord-Nederland evenwel , ja, zelfs in het noordelijk deel van
„Vlaamsch België" als ik het zoo eens noemen mag , komt de negatie en , zelfs in de meest afgelegen streken , niet meer voor.
Zeer waarschijnlijk -- de streek zelve wijst er als 't ware op —
is daar de invloed van de Fransche ontkenning ne te bespeuren,
Zonder gevaar van ons schuldig te maken aan overdrijving kunnen we derhalve zeggen , `dat in het Nederlandsch sprekende deel
van België en Nederland de ontkenning ne of en is uitgestorven.
Toch wordt het woord zelf nog wel gebezigd. Dichters maken
er namelijk soms nog een wèl overlegd gebruik van, wanneer ze
't met hunne maat niet al te best kunnen vinden. Het moet dan
eenvoudig dienst doen als stoplap. Zoo vinden we het bijv. in Het
Lied der Liefde van G. W. Lovendaal in 0 dan !
„Wat waren mij peerlen
Gesnoerd op uw borst,
Zoo 'k deze aan mijn boezem
Niet drukken en dorst.
Bij Nicolaas Beets in Jantje:
„Jantje keek
Een heele week,
Of ze niet verliefd en werden."
En eindelijk in de Zieke Jongeling van Jan van Beers:
„En daar ginder aan het venster
Zat een zieke jongeling
Die de tering had , en sedert
Kerstmis niet meer uit en ging."

Van beter gehalte is het gebruik dat onze Ten Kate er van
maakt in zijn Lief Elsjen. Hier -- zoo althans wil het mij schijnen
werd het voornamelijk gebezigd , om het onschuldige tooneeltje in
liefelijkheid en eenvoud te doen winnen door onze conventioneele
taal te vervangen door de frissche , eenvoudige , naïeve woorden uit
een grijs verleden.
't Kusjen intusschen en wildet gij niet;
Vader 't ontvangen van kussen verbiedt.
G e e n is , wanneer we teruggaande opklimmen tot zijn' oorsprong ,
gelijk aan egeen, negeen of engeen , netbeen, nech een. Nech is een
zeer oud ontkennend woord , waarmee hoogstwaarschijnlijk ons noch
in het naauwste verband staat. Het beteekent dus : en niet. Volgens
anderen is nech hetzelfde als zelfs niet. G e e n is dus oorspronkelijk
en niet (zelfs niet) een of een -}-- de ch van 't ontkennende nech,
die in den loop -der tijden verzachtte tot g.
Reeds in de alleroudste tijden bezat geen derhalve ontkennende
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kracht door de negatie nech , welke er in opgesloten lag. Toen nu
langzamerhand dit nech afsleet tot eene g of soms ook tot eene gh,
voelde men die ontkenning niet zoo duidelijk meer, en oordeelde
men daarom noodig er nog ne of en bij te voegen , teneinde toch
recht duidelijk aan te toonen , dat men wel degelijk met dat geen
eene ontkenning bedoelde. Strikt genomen evenwel was dit eene
dubbele negatie.
't Ging hier al ongeveer op dezelfde wijze in zijn werk , als nog
tegenwoordig in vele muziekstukken, waar de componist de toevallige verhoogingen en verlagingen — vooral dubbelkruizen en dubbelmollen --- duidelijkheidshalve herhaalde malen plaatst. Voorbeelden
van negeen of engeen vinden we in : Renout van Montalbaen, 502:
„Jegen hare hoge magen
Ne mogedi gene veete dragen."

Historie van Troyen, vs. 4487:
„Her Hector en hadde gheen groot seer."
In tal van andere Middel-Nederlandsche producten:

„Gene historiën no gene sagen
Ne werden so wel gepriset ter cure" , enz,
„Ic en weet gheen wijf van so hogher geboert,
Dat ick er om gave twee peren."
„En es gheen wijf op eerde myns ghelyc."
„Met volherdene hebdi overwonnen,
En dochte ooc gheen dinc begonnen"
„Met ghenen dingen en mach men een quaet wijf ghedwinghen."
Nog sterker : soms zelfs ziet men er niet tegen op , om in een
zelfden zin tot driemalen toe eene ontkenning te plaatsen , zonder
dat men daarmede bedoelde , de negatie in eene bevestiging te veranderen, of haar aard zelfs maar te wijzigen. Zoo vinden we in
Maerlants Alexander:
Naere en was en ghene ghelike."
of in Renout van Montalbaen 180:
„Si ne gaven mine negenen verst"
en aldaar vs. 1306 om ook een ander voorbeeld dan met geen te
geven:
„Das ne sal ie niene doen."
Trouwens , ook tegenwoordig nog ziet het volk er niets in , of
het de dubbele ontkenning bezigt. Zoo zegt men o.a. in Groningen
geregeld : „ niks n t ," (- niets niet) , „ niks gijn ," (— niets geen) ,
„nooit nijt," (= nooit niet) enz.

„Da's nou niks nyt mooi van dy. Doe Nest ook niks gyn meede-
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lieden met aarme mensen. Zeste dan nooit nyt viezer worden ?"
Zie overigens over g e e n nog het zooeven aangehaalde opstel van
den heer Laméris.
N i e t en g e e n zijn de eenige woorden , die eene zuiver ontkennende kracht hebben.
Daaruit volgt al dadelijk , dat er dan ook woorden moeten zijn,
die behalve de ontkennende kracht , nog iets anders in `zich sluiten,
die behalve dat zij dienen , om de ontkenning uit te drukken , nog
eene andere functie in den zin hebben te verrichten.
En dit is inderdaad het geval. We wijzen op : noch , nergens
nooit, nimmer, tenzij, tenware, niemand, niets,
neen.
Het meest nog komt net de zuivere negatie overeen noch ,
'tgeen , gelijk wij boven zagen , waarschijnlijk niet anders is dan
nech en dan beteekent en niet. 't Meest zeg ik, want hier wordt
niets anders gedaan dan twee of meer zelfstandigheden enz. door
middel van één gemeenschappelijk woord te ontkennen en dus als
het ware twee ontkenningen aaneenschakelend te verbinden. Voorbeelden zijn : Roman- der Lorreinen , 55:
„Leider dat si nie en vernamen
So groten noch so starken swijn."
aldaar 460:
„Bi Cd-ode vrouwe
Ic hebbe gehat so groten rouwe,
Dat ic in twen dagen lanc
Noch en at noch en drane
11Toch en sliep oec en twint."
Onno Zwier van Haren : De Geuzen , 2de zang:

Noch vrouw , noch vaderlooze veezen,
Noch alle dienst gedaan voor dezen,
Niets Egmond , heeft uw hoofd bespaard;
Noch St. Quintin, noch Grevelingen,
Noch, prijs van vreemde en Inboorlingen
Noch — tweemaal 't Rijk door u bewaard!"
W. Bilderdijk, Uitvaart:
Befloersde trom
Noch rouwgebrom
Ga romm'lende om
Voor mijn gebeente....
... Festoen noch blom
Van klepgefrom
Om 't lijk vermomm'
Mijn schaam'le kleente.
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,, Ook is het geene Geldersche natuur : breede stroonsen, n o c h
hooge bosschen doen er uwe verbeelding wieken aanschieten ; er is
weinig , dat het verledene voor uwen geest terugroept (E. J. Potgieter, Lief en Leed in 't Gooi).
In het Middelnederlandsch bezigde men in plaats van noch ook
wel n o. Soms zelfs onmiddellijk na elkaar. Een sprekend voorbeeld
daarvan vinden we in den Roman van Moriaen , 1440:
„Hine mach riden no gaen
Noch over sine vote gestaen."
en een ander in Maerlants Die Clausule van der Bibele , 4:
„ ... Haer te eren , die nooit sonde

No en dede , no en, conde
Noch gepeinsen dorperhede."
of in den Roman van Cassarmus , 803:
„ ... daer gi die minne begert
En heeft men u noch lief noch wert
Noch men acht op u een twint."
terwijl eenige verzen later (840) voorkomt :
„Die knape hi spranc int gereide
Die en was no trage no lat."
Voorbeelden van no vinden we verder in Maerlants Eersten Mart jn 157
„God _ en was nie moede no mat
In 't wout en es no loef , no blat
Buten sire hoede."
of in Floris ende Blanee floer , 2488 :
„Bi goeclien sien si so gemaect,
Dat hen no dach no nacht ne vaect."

:

Dan volgen n e r g e n s , waarin bovendien eene plaats , en n o o i t
en n i m m e r , waarin bovendien een tijd wordt uitgedrukt.
Nergens
ne ergens - niet ergens
niet op eenige plaats.
Vb. N e r g e n s -beperken verheffingen van den bodem zone
[des bewoners] horizont (P. R. Bos , De Globe).
En in Een Reistocht zegt Heije (VI) :
„Kracht in weelde , kracht bij kruis,
Vind-je nergens zoo als thuis."
„Ik ben gaan reizen , om eene ruimere lucht in te ademen en
Bene wijdere omgeving te hebben, maar — ik vond dat n e r g e n s.
(Mr. C. Vosmaer , Amazone).
Bij de woorden n o o i t en n i m m e r doet zich hetzelfde geval
voor , dat we ook reeds aangetroffen hebben bij g e e n en n o c h,
n1. dat men hierbij in oudere geschriften de dubbele ontkenning bezigde.
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N o o i t was oorspronkelijk ne oyt. Oyt was hetzelfde als ye ,
ie , ook schreef men n o o i t wel nie ye , nie ie , nie (vergelijk het
Hoogduitsche nie).
In het Lied der Lorreinen II 35 , lezen we:
„In Sinte Severijns abbie
Heeft men gescreven oyt ende ye."

_.

N i m m e r = ne immer -. nie ie meer - nie ye meer (dus
nooit meer).
Ofschoon we zoowel in n o o i t als in n i m m e r (of nemmer of
nember gelijk men het ook wel schreef) dus de ontkenning en reeds
aantreffen , werden zij toch nog versterkt tot noint of noit en en en

nemmer.
Voorbeelden vinden we daarvan in den Reinaert:
... „ende begonste werpen nut
Een dat vreeselycste geluut ,
Dat noint van diere gehoort waert ,
alle dieren waren vervaert.

Lekenspieghel.
„Ic seggu dat zonder helen,
Dat Carel noit en stal."

Roman van Cassamus 1243:
„ ... ie mach u sweren vale,
Dat ie diegene , daer gi af die tale
Hout , noit met ogen en sach."

Der Kerken Clagen , 38 :
„Ic wane noit man en sach
Volc so gierech omme bejagen."

Lied der Lorreinen , 55:
„Leider , dat si nie en vernamen,
So groten noch so starken swijn."
Aldaar 696:
„Ghi en hadt vye wille no moet
Om Gods wille te doene."
In het Lied der Lorreinen II vs. 239 merken we op , dat nie
en noit tegelijkertijd gebezigd werden:
„Dat ie nie sekerlike
En sach al dies volts gelike
Mi dunct dat ic noit en sach
So vele voles op enen dach."

26
Van den Levene ons Heren :
„Beter ? Arme ! Daer nes (_ : en es) nemmer ruste !"
„Daer en swij cht men nemmer stille."
„In 't huus , daer deze boec in leit ,
So wie daer binnen es
Zyt seker dies ende gehwes
Dat nemmer en versterft
Haestelinghe no en bederft."
Roman van Cassamus , 343:
„Hi onderfder nemmer een."
Lied der Lorreinen, 581:
„Die vrouwe seide , onvergouden
En moet hem God nemer laten."
Nooit werd en wordt gebruikt voor de ontkenning in het verleden.
N i m m e r dient om die in de toekomst aan te duiden.
Vbb. In het verleden : .... „en bleeker zag Warner haar n o o i t,
dan toen deze een faillissement niet slechts voorsloeg , niet slechts
aanried, maar in al zijne phases beschreef , opdat ze zijne beslissing billaken mocht." (E. J. Potgieter, De Zusters).
Nog n o o i t is de oude wereld door een schilder zoo begrepen als
in de schilderijen en aquarellen, die ik van hem zag." (Mr. C. Vos-

maer,, Amazone).
In de Toekomst:
N i m m e r zal men eene onrechtvaardigheid door eene andere
kunnen vergoelijken."
N i m m e r is het te laat , om met het goede te beginnen , maar
meer waar is 't nog , dat het n i m m e r te vroeg is , om het
kwade te laten."
„'t Was , of we er n i m m e r zouden komen. De afstand scheen
zonder eind." (Dr. Jan ten Brink. Drie dagen in Egypte).
En in Psalm 20:
„Hij , die ons leidt door 't aardsche dal,
Die nimmer ons verlaten zal.."
Als een bewijs , hoe -door 't verminderen van den klemtoon langzamerhand de beteekenis van meer in n i m m e r , die in nemmeer
nog duidelijk uitkomt , zoo volkomen afsleet , dat men er die in
't geheel niet meer in herkende , kan dienen , dat men herhaaldelijk
nemmermeer , nummermeer , nembermee , nemmermee , nimmermeer
enz. gebruikt vindt:
Roman van Cassamus, 201:
n ,Cassamus' , zeide die coninc doe,
,Hier en behort nemmeer talen toe.`
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Lied der Lorreinen , T, 122:
„Ic en mochte doen wapene an
Nemmermeer te genen stonden."
St. Brandaen, 697:
„Dus en hebdi nemmermeer zoene."
Maerlants Historie van Troyen , 2338:
„Ene dine weet ik nu wel,
Dat ie u nummermeer en sal claghen
In minen leven."

Roman van Moriaen , 327:
„In minen castel te Montalbaen
Voer ickene dan gevaen
Ende berade hem so we
Ons ne verraet hi nemmermee.
En als voorbeeld uit den nieuweren tod : Psalm 57:

„Nimmermeer
Doet gij , o Heer,
Vriend en Troost in droefenissen
Mij verkwikking missen."
Is n i m m e r m e e r daarom af te keuren ? Zeer zeker niet , want
wanneer de oorspronkelijke beteekenis van ieder woord bij zijn
tegenwoordig gebruik nauwkeurig gewikt en gewogen moest worden,
dan zou onze geheele taal al spoedig vrij onherkenbaar worden.
T e n z ij en t e n w a r e staan reeds meer verwijderd van de
zuivere negatie , doordat zij behalve hunne ontkennende kracht nog
de eigenschap bezitten , van twee zinnen te kunnen verbinden.
't Is echter duidelijk, vooral, wanneer we ze in hun oorspronkelijken vorm ('t en zij , 't en ware = het en zij , het en ware)
plaatsen , dat ze evenals de reeds genoemde woorden het ontkennende
ne bevatten.
Vb. „De tegenwoordige toestand kan niet gewijzigd worden,
ten zij (= het zij niet) men de hoo f dbestanddeelen van het heden
tot uitgangspunt kieze." (Dr. Jan ten Brink, De Opstand der
-

Proletariërs).
.... 't Gezande pad
Waarlangs het ging, moest eiken avend,
Van meet aan met de klouw gehavend,
In 't goed sezoen , tenzij het wolkennat
Den trouwen Knelis van zijn taak ontheven had."
Staring. De Verloofden.
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„Zij ziet ! --- Wat ziet zij ? Raad eens even
Voor de aardigheid
Tenware u , 't geen zij zag , door andren was gezeid?
Ver.
Staring. Dejongingslcuur.

N i e t s en n i e m a n d staan weer verder af van de zuivere ontkenning. Immers : deze beide woorden kunnen eene zelfstandige
plaats innemen in den volzin , zij kunnen een zelfstandig deel er
van uitmaken (onderwerp , lijdend of persoonlijk voorwerp , enz.).
„N i e m a n t is soo verwoest , de sloten maken hem tam." (Coornhert, Lof van de Gevangenisse.
De grootste kunstenaar kan n i e t s verzinnen , wat niet een enkel
marmerblok bevat." (Vosmaer. Amazone).
„Ada deed n i e t s en gaf zich geheel toe aan verslapping en
moedeloosheid, uit onvoldane wenschen geboren." (Aldaar).
N i e m a n d is ontstaan uit ne (= niet) ye of ie (= eenig) en
man (= mensch) en beteekent dus niet eenig mensch , niet één van
alle menschen. Ook hier werd vroeger ne bijgevoegd, zooals blijken
kan uit de voorbeelden, die ik hier laat volgen:
Graalroman 1908:
So ne wiste nyeman twint die tale
Dan in dat grote boeck van den Grale."
Sinte Geertruden Minne:
Dat wise nyemant ne heeten versmaden."
Maerlants Historie van Troyen 4523:
„Daer en mochte niemen in vrede gaen."
Maerlants Eerste Martin 179:
„So coomt die doet, diet al vertaert
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Die niemen en can gegronden."
Geheel op dezelfde wijze is n i e t s ontstaan uit ne , ye of ie en
wicht (= zaak). 't Beteekent dus niet eenige zaak , geene van
alle zaken.
In Maerlants Strophische Gedichten, Eerste Martijn 108, vinden we:
„Nets al niet , hets een gedwas."
Letterlijk staat daar : Het is alles niets , het is eene dwaasheid.
Dit al niet zegt hetzelfde als tegenwoordig n i e t s. Wij kunnen
dus lezen : Het is niets.
Bovendien had men in het Middel-Nederlandsch nog vele verschillende uitdrukkingen , die alle ongeveer beteekenden n i e t s, zoo bijv.
niet een oert , niet een twint , niet een blat, enz. enz.
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Voorbeelden vinden we daarvan bij menigte:
Maerlants Eerste Martijn :
„In (= ic en) . gave om dine ziele niet een oert."
(ik gaf niets voor uwe ziel).

Historie van Troyen : 2809:
„Mij en wondert niet een twint
(= 't verwondert mij niets).

Renout van Montalbaen , 1245 :
„Dat is niet geve omme syn doen
Alse goet als een bottoen."

Lied der Lorreinen , 350 :
„Inne (= ie ne) prise mijn leven niet twee sporen."

Sinte Brandaen :
„Sonne , mane , no sterren licht
Des sagen si twint nicht." (vgl. Hgd. nicht
(= daarvan zagen zij niets).

= niet)

Eerste Nartij n :
„Het en diedde mi niet een flat.
Uit de afleiding van n i e m a n d en n i e t s wordt ons duidelijk,
waarom het eerste voor personen , het tweede voor zaken gebezigd
wordt.
Voorbeelden zijn:
,,,wees u zelf' zei ik tot iemand,
Maar hij kon niet : hij was niemand."
(De Genestet).
N i e m a n d , die niet de kussens op de zitplaatsen versmaadt en
tot rustplaats doet strekken aan zijne honden, waarvan er hier en daar
een zijn treurigen snuit schilderachtig tusschen de beengin van den voor
hem staanden meester door , naar buiten steekt." (Klikspaan , Studenten-Typen en Leven II1).
„De Hertog van Provence , van wien n i e m a n d ooit met ingenomenheid heeft gesproken , ontsnapte terzelfder tijd door eenvoudig
geheel alleen in een postrij tuig over de grenzen te trekken." (Dr. Jan
ten Brink. Slachtoffers en Helden enz).
„Hoeveel vernederingen hij moest ondergaan van Varennes naar
Parijs , hij trok er zich n i e t s van aan ; hij rekende op eene providentieële bescherming en at , dronk , sliep en leefde , of -er n i e t s

bijzonders geschiedde." (Dr. Jan ten Brink. Slachtoffers en Helden
der Fransche Revolutie).
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„Wat is den arme 't schoon der lente ? Niets!
Een sterrenhemel ? Niets ! Wat is hem kunst?
Wat zijn hem tonen , tinten , geuren ? Niets!
Wat is hem poëzie ? Wat liefde ? Niets!
Dat alles mag hem niets zijn."
(Multatuli , Vorstenschool).
Het woord neen ten slotte staat het verst verwijderd van de
zuivere negatie. Dit woord toch kan geheel en al zelfstandig optreden en ontkent dan eene geheele uitgesprokene gedachte. In zoover
evenwel komt het ook weder het meest met de zuivere negatie overeen,
dat het niets anders doet dan negeeren.
,, Zij t gij gaan wandelen ? .... Neen !"
„Als voor den beestenvrind , wilt gij zeggen ? Neen , als voor

ieder mensch die er belang in stelt, Mn medeschepselen op dit wade
aardr k te kennen." (Hildebrand , Camera Obscura).
,,.... ,En toen zijt ge na een half jaar getrouwd met 't edelste
mooiste meisje, dat....'
,N e e n, ik vraag wel excuus, zoo is 't niet gebeurd." (H. de Veer,
Trou-Ringh).
,,,En gij zoudt uwen hoon verkroppen, wanneer ik die betuiging
deed ?' vroeg [Madzy] overmand door honderd tegenstrijdige gewaarwordingen.
,Neen !' hernam Deodaat, ,maar ik zou uwe liefde en de mijne
tevens in 't oog houden; alles kan ik doen , behalve uw geluk verstoren.` (Mr. J. van Lennep , De Roos van Dekama).
In het Middelnederlandsch wordt neen ook aangetroffen, gelijk
bij v. kan blijken uit Maerlants Eersten Mar tij n 277:
„Soudi (God) alse eereen onwerden bal
Weldaet werpen int helsce dal,
So ware hi sonder genaden.
Neen hi ! en es niet so smal
Van weldaden al dat getal ," enz.

Straks hebben we gezien , dat men vroeger de dubbele ontkenning gebruikte, zonder dat daardoor eenige verandering ontstond
en terwijl men toch bedoelde te ontkennen. Ook tegenwoordig maakt

men van de dubbele ontkenning gebruik , met dit onderscheid evenwel, dat men nu daardoor de kracht der hoedanigheid die ontkend
wordt , wel degelijk wijzigt , in den regel vermindert.
1. 't Is niet o n m o g e l ij k, dat mijn vriend nog bijtijds

komen zal.
2. Hebt gij dat landschap geteekend ? Dat is n 1 e t o n a a r d i g.
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3. N i e t o n v r i e n d o 1 ij k beantwoordde de koninq die stoute
toespraak.
4. N i e t o u n o o d i g was het , dat de voorzitter wees op de
slechte praktijken van sommige leden der vereeniging.
5. Dat gebouw is niet onverdienstelijk van bouworde
en uitvoering.
In den eersten zin wil ik te kennen geven , dat de onmogelijkhe; ï
van mijn vriends komst niet bewezen is. Ieder zal echter gemakkelijk inzien , dat de mogelijkheid hier sterker uitgedrukt wordt,
dan wanneer men zeide : 't Is mogelijk , dat hij komt. Dit is een
ds komen
gevolg daarvan , dat juist de onmogelijkheid van het bijtijds
wordt ontkend en derhalve als het ware afgescheiden , buitengesloten.
Anders is het bij den tweeden zin. Hier wordt juist de ontkende eigenschap zwakker. Men ziet lichtelijk in , dat, wanneer
xnen volmondig zegt : Dat is aardig !" deze bewering meer kracht
heeft , dan de zin , dien we als voorbeeld kozen. Onwillekeurig
gevoelt men , dat de spreker niet geheel en al met de zaak is ingenomen, hij is min of meer flauw in zijne waardeering; hij aarzelt
of heeft geen voldoenden grond misschien om af te keuren , maar -geheel en al goedkeuren , dat kan hij ook niet. Vandaar een
tusschending , dat aan de eene zijde iets geeft , doch aan den anderen
kant wat neemt.
In den derden zin blijkt , dat de verwachting gekoesterd werd:
de koning zal door de stoutheid der toespraak onvriendelijk worden
gestemd. Toch is dat niet het geval. Is hij evenwel bepaald
vriendelijk P Ook dat niet , want dan zou men beter gedaan hebben
met te zeggen: Vriendelijk beantwoordde de koning, enz. De
toestand , die het gevolg wordt van de dubbele ontkenning , staat
dus ongeveer tusschen beide in.
Geheel hetzelfde geval doet zich voor — gelijk trouwens bijna
altijd het geval is — in den vierden en vijfden zin.

Tot nu toe hebben we steeds woorden behandeld , die in zich zelf
reeds het ontkennende woordje ne bevatten en daardoor de negatie
in den volzin tot stand brachten.
Laat ons thans eens nagaan , welke middelen onze terecht zoo
rijk genoemde taal aanbiedt, om ook zonder dergelijke woorden eene
ontkenning uit te drukken.
Vooral komt dan voorzeker wel in aanmerking de toon, waarop
een volzin wordt uitgesproken.
Zoo is bijv. de spottende toon alleen reeds voldoende, om in den
volgenden zin de ontkenning te doen uitkomen:

Ja , ja ! ik geloof graag , dat jij wel den moed zult hebben,
om dat te doen.
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Met vrij wat meer klem , dan wanneer hij eenvoudig zei :
hebt den moed niet, om dat te doen," geeft de spreker hier zijn
ongeloof aan den moed te kennen. De hoorder voelt dit onmiddellijk , vooral wanneer daar nog bij komt , dat hij op 't gelaat
van den spreker een half spottenden , half verachtelijken glimlach
waarneemt.
,Ik heb met u te spreken en ilk bemin den spoed in den dienst."
--

,Dat hebben wij daar even gemerkt , dacht Aquilius , die nog
het wachten aan de poort niet verduwen kon en kwark tevreden
was over de scheeve verklaring , die hem daarvan gegeven was."
(Van Lennep , Brinio).
Ook in dit voorbeeld wordt -- verondersteld , dat de Primipilus ook
gezegd had wat hij dacht -- door den half wreveligen , half ironischen toon aangeduid , dat hij niet overtuigd is van den spoed,
dien Massa maakt.
Wanneer ik bij Potgieter (Lief en Leed in 't Gooi) lees:
„Waarom zouden we ons hier de gloriedagen van het Sticht herinneren ?" of iets verder:
„ Wie zou , bij het gezin op gindschen akker , dat tevreden is me
het karig maal , in schaduw der elzen genuttigd , bij dat aartsvaderljk tooneel , iets van de stad en hare vermaken en hare dwasheden en hare misdrijven willen weten ?"
dan wordt de ontkenning voor mijn gevoel hier veel sterker uitgedrukt dan wanneer de dichter eenvoudig gezegd had : Wij zullen
ons de gloriedagen van het Sticht niet herinneren of: Niemand wil
bij het gezin enz. iets van de stad enz. weten.
Immers : het antwoord op de eerste vraag is : Om geene enkele
reden ! dat op de tweede : Niemand wil er 'ets van weten.
De schrijver zegt ons dit maar niet eenvoudig : integendeel ! hij
laat het ons zelf zoeken en vinden. We moeten er over denken,
derhalve er moeite voor doen — daardoor krijgt het meer waarde
voor ons en dan pas blikt: hoe we de zaak ook wenden of
keeren : 't kan niet anders , dàt moet het antwoord zijn. En dit is
het juist, dat nadenken-, die moeite, welke we er ons voor moeten
getroosten, maken, dat we den eersten zin zooveel krachtiger,
zooveel forscher vinden dan den anderen.
Als Vondel zoo heerlijk zingt:
„Waar werd oprechter trouw
Dan tusschen man en vrouw
Ter wereld ooit gevonden ?"
dan vinden we die vraag veel pittiger, veel kernachtiger dan de
eenvoudige ontkenning , dat er nergens oprechter trouw wordt gevonden dan tusschen die twee. De dichter dwingt ons , om juist
datgene te doen , wat hij wil hebben dat we doen zullen : begrijpen,
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dat 't eene onmogelijkheid is , om die trouw ergens anders te vinden.
Bovendien zouden we bij eene eenvoudige ontkenning al zeer
licht aannemen op gezag" en niets • zou aan de forschheid van 't
gesprokene meer af breuk doen dan juist het klakkeloos en als slapend
aannemen van wat ons voorgezegd wordt.
Een dergelijk voorbeeld geeft ons Nicolaas Beets in „Met zen Achten."
„Wat kan , in 't Gooi , een schuldloos kind,
Met rozen op de frissehe kaken,
Daar 't niets dan leven in zich vindt ,
Van dood of sterven maken ?"
En hetzelfde geval doet zich ook voor in:
,,, Wel , wat behoef jij te studeeren ,' zal 't zeggen zijn , ,jij zult
immers met pleiten de kost niet verdienen; jou ouwe Man heeft
goed genoeg ,` enz. (Justus van Effen, Holl. Spectator).
„ 0 , die oogenblil ken , eer dat woord het afscheid verzoette', wie
schetst ze ?" (E. J. Potgieter , 't Is maar een Pennelikker).
En de klacht van S. J. van den Bergh in : „De Wachtende":
,,Helaas ! waar is dat zoet verleden,
Door mij zoo menigmaal beschreid,
Waar is die tijd van zaligheid ,
Toen 't uur . .... .
4994.

Waar zijn ze heen , die blijde dagen,
Toen de oudervreugd ons nauwer bond ," enz.
Zegt zij ons niet veel nadrukkelijker dan eene simpele ontkenning

dat doen kan : Dat verleden is niet meer ; die tijd van zaligheid
is heengegaan ; die blijde dagen bestaan niet meer voor ons ?
In : Ideeën van Multatuli lees ik:
„De arme vlinder , die tegenzin had in 't wonen beneden , werd
vermoeid ... Toch trachtte zij zich op te houden ...''
We zouden verwacht hebben , dat zij , daar ze vermoeid werd,
zich zou hebben laten zinken en niet meer doorvliegen , maar neen!
door een enkel woord , door de tegenstelling weet de schrijver ons
te doen gevoelen , dat onze verwachting niet zal worden beantwoord,
Immers : de kapel laat zich niet zinken ; integendeel ! zij wil , hoe
vermoeid ze ook zijn moge , ze wil bovenblijven , --- alles overzien,
alles begrijpen met één blik ...
Dergelijke ontkenning door tegenstelling vinden we ook bijv. bij
Justus van Effen : Hollandsche Spectator).
„'t Is maar bijgeval , dat hij er is bijgekomen , de anderen zin
schuldig , hij ongelukkig."
De tegenstelling van die anderen , die wel schuldig waren , met
.Noord en Zuid, 11e Jaargang.

3
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hem , leert ons , dat hij het niet was ; hij was alleen ongelukkig
althans den schijn moest het hebben , als ware dat het geval.
Andere voorbeelden zijn uit De Laatste der Barden van Estella
Hertzveld :
„Wel bogen de Gaelen voor Engelands vaan,
Na lang en stoutmoedig volharden ,
Toch wonnen, toch hielden ze een eigen bestaan
En reten hun banden aan flarden."
Uit Bij een Kind van Nicolaas Beets:
„Gelukkig kind ! Ik wenschte als gij te zijn ! .. .
Gij wenscht nog niets in droomen noch in waken
Maar eenmaal zult gij dwaze wenschen slaken."
„Het rijst rauw genoeg in de lucht , — het is eene onwaarheid
bovendien , want de eene soort van visch evenaart de andere nooit , -en echter heb ik er nimmer het voorhoofd om gefronst ; laat staan
er om dood willen zijn." (Potgieter Proza).
„Schoon de borst zich op de burgerschool , die hij 's daags bezocht , door zijne vlugheid onderscheiden bleef schoon (of-schoon)
zin gedrag haar geene reden tot klachten gaf , het vooruitzicht,
dat er eens een bezadigd winkelier uit hem groeien zou , was niet
helderder geworden , sedert hij zijner aangeboren zucht voor de
kunst botvieren mocht" ... (Potgieter , De Zusters).
„Uw Heerschap
Denkt bij zich zelven , ik zie 't , wat beer is die pachter van Hoof toch!
En nochtans 1 ik en doe."
(Jan van Beers , De Bestedeling).
„Hj verstaat meestertijk de kunst , om zich gewenscht te maken,
door , op eene niet overdreven wijze echter , op zich te laten wachten
en zijne komst bij de eene dame als eene haar welgevallige opoffering van eene andere te doen voorkomen. Daarom toont hij evenwel
geene dwaze vooringenomenheid met de eene of andere , welke hem
vijanden zou kunnen maken." (De oude Heer Smits , Wie is het?)
,

)

Onze verwachtingen , onze idealen,
Licht zijn ze morgen den winden ten buit,
Maar -- zij de toekomst ook nog zoo verborgen. -Als gij voor . alles 't geweten laat zorgen,
Dan gaat ge veilig , dan gaat ge rechtuit.
(Non editum).
In al deze voorbeelden vinden we eene ontkenning van de verwachting , die een gedeelte van den volzin of wel een vorige zin
bij den hoorder moet opwekken.
w*

*

1

) N o c h t a n s -- nog dan , dan nog (vgl. het Hoogduitsch Dennoch).
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„Hun souper ! 0 , zoo zij konden , zij zouden van dit behulpelvk
bekrompen genadebrood appelleeren tot hun avondmaal in de woestijn!"
Wie uwer herinnert zich niet , dien zin door Hildebrand te hebben zien gebruikt in zijn : Beestenpel.
Zoo zij konden ! ja , als ! :.. Maar zij kunnen niet. En van dit
niet kunnen is het andere , het appelleeren 't gevolg.
Ook hier is niet de ontkenning in den zin geplaatst.
Maar juist de veronderstelling , waarop geen ander dan een ontkennend antwoord kan volgen , heeft tot uitwerking , dat we die
ontkenning veel sterker gevoelen , dan wanneer de dichter gezegd
had : Zij kunnen niet , en daarom appelleeren zij niet van dit
behulpelijk genadebrood tot hun avondmaal in de woestijn."
„Wist ge , wist ge , tot hoe duur een prijs
De vreugdelampjes branden,
Gij dookt uw hoofdje snikkend weg
Of sloegt het op de wanden."
(Vrouwe K. W. Bilderdijk, De Weduwe bij het Overwinnings feest).
„Als ik u geraadpleegd had , zouden wij over een jaar mogelijk
nog even ver met hem staan als altijd; nic is er ten minste eene
beslissing." (Mevrouw Bosboom—Toussaint, Frits Millioen en zone
Vrienden).
„0 , dierbaar perk van drie tot zeven jaren,
Als ieder voorwerp 't oog bekoort, het harte streelt;
Och, of ze zonder einde waren,
Als alles lacht, als alles speelt !"
(Willem van Haren , Het mensehelvk Leven).
Wie gevoelt niet, bij de weemoedige verzuchting, welke de dichter
hier slaakt , dat zijn wensch ijdel is , dat die tijd niet eindeloos is,
dat ook hij voorbijgaat, evenals alles hier op aarde ? ...
Vooral Potgieter maakte zeer veel gebruik van dergelijke verzuchtingen , het effect , dat hij er mee verkreeg is evenwel zonder
uitzondering groot.
We kiezen slechts weinige voorbeelden uit zijn Proza:

„Er zijn ergerlijke onder de uitroepingen — en och ! dat Bilderdi k deze van de Haagsche had uitgemonsterd/ --- er zijn er
b* de Amsterdamsche, enz."
„0 f hij ten minste zooveel geld had bezeten , dat hij zijn vader,
al was het maar eenige weken , in de hoofdstad onderhouden kon,
ten einde er --- mocht het zijn -- om niet te worden geholpen 1"
„ Of' je onzen dokter geloofde, als hij zegt , dat er krankten zijn,
waar geen kruid voor gewassen is, en kwalen waar geen kunstjes
voor helpen!"
Nog een voorbeeld vind ik bij Simon Gorter *n z ri
3*

.Beeldspraak:

36
„Ach! dat het bouwwerk zorgvuldig onderhouden, of zoo deze
eisch te. veel omvat , dat het niet door de tempelwachters zelven
stelselmatig beroofd en verminkt, dat zone eerwaarde grijsheid, of
ten minste, zoo het vervallen moet, zin verval geëerbiedigd worde!"
***
Noem me één schrijver , die dieper in het menschelij k hart is
doorgedrongen dan Shakespeare.
Klinkt het u niet in de ooren als ware het eene tartende uitdaging , is het u niet , als wil spreker zeggen : ik zet het u in zoovelen , om een schrijver te noemen , enz.
Kunt ge dat doen ? Niet ? Welnu ! daar wil spreker u juist
hebben. Gij zult, gij moet uwe onmacht erkennen , om iemand te
noemen en door uwe eigene onmacht schijnt u de kracht der ontkenning zooveel grooter , zooveel forscher.
„Duid het menschen van jaren eens ten kwade, dat zij ,gierig zin,
als gij zoo vaak ziet, wat grijsheid is zonder geld ! ( Potgieter ,
't Is maar een Pennelikker!).
„0 gij , die zoogt hoe 's Hemels Heir
Zich spiegelde in het effen meir,
Zie Chloë's minlijke oogen stralen
Door tranen , die heur hart vergiet
En grijp de lier en durf herhalen:
,De Starbewoners veeenen niet !"
A. C. W. Staring.
Ook in deze beide voorbeelden is de ontkenning zeer sterk , ofschoon ze niet uitgedrukt wordt. Vooral in het laatste.
De dichter dwingt u , gebiedt u , iets te doen , wat onmogelijk is.
Hij beveelt : zie dat , grijp dat en .... durf dat ! maar — als gij
gezien hebt en de lier gegrepen , dan is het onmogelijk , om te
durven zeggen, dat de Starbewoners niet veeenen ; immers : gij hebt
het bewijs gezien , zij , Chloë , de liefeljjke, de starbewoonster weent
wèl en dan natuurlijk , 't durven herhalen moet uitblijven — gij
durft niet."
„Beter verzuipen , dan gewonnen geven l" (P. F. Brunings).
Me dunkt , bij dezen zin gevoelt ge onwillekeurig , dat het „verzuipen" eene der pijnlijkste operaties was, die kapitein Donders zich
voorstelde, gelijk dat trouwens met ieder het geval is. Welnu,
hoe pijnlijk ook die operatie wezen mocht , hoe weinig hij ook ophad met den dood te sterven in de koele golven , toch vond „def
ouwen Donders" het nog beter dan „gewonnen te geven."
„Bovendien : „den ouwen Donders" kende geen anderen uitweg
dan „verzuipen" of „gewonnen geven," hij koos van die twee kwaden
het beste en „zich gewonnen geven" zou hij dus nooit!
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Voorzeker eens sterke ontkenning.
Precies hetzelfde geval hebben we in het volgende voorbeeld, dat
ik ontleen aan den Krjgszang der Eburonen van J. Nolet de
Brauwere van Steeland:
„Eer zal de tijd onzen stamboom vernielen,
Eer sleepe ons 't wisselend noodlot ten val
Dan een Germaan voor een vreemdeling knielen,
Dan een Germaan zich vernederen zal.
Eer moge Germanje ons ten grave verstrekken,
Eer moog zijn puinhoop ons beenderen dekken,
Dan ons een heerscher ten dwingeland zij!
Eer zullen raven ons lijken verslinden,
Eer vliege onze asch met de stormende winden!
Slaaf leve 't Zuiden : het Noorden sterft vrij !"
In Psalm 89 lezen we o. a.:
,, Zoo min de hemel ooit uit zijnen stand zal wijken,
Zoo min zal uwe trouw ooit wanklen of bezwijken."
De zanger wist er ons op , hoe onmogelijk het is , dat de hemel
ooit uit zijnen stand zal wijken. Welnu , even onmogelijk is het,
dat uwe (Gods) trouw ooit wankelen zal of bezwijken.
„Evenmin als Vondel had Laurens te Amsterdam het eerste levenslicht aanschouwd." (J. van Lennep, Mijmeringen in- en over
Amsterdam.)
De schrijver doethier uitkomen , dat Vondel niet te Amsterdam
geboren was ; evenmin als Vondel (dus ook niet) had Laurens daar
zijne wieg zien staan.
Een ander voorbeeld vinden we in Potgieters : De Zusters:

„ Wij zullen hem daarin niet navolgen, wij zullen evenmin beproeven zijn schets aan te vullen, door te gewagen van wat hij,
menschelij k verzweeg : de verslagenheid des gemoeds , waaraan beide
er onder ten prooi zouden zijn."
„ Vanwaar die bekoring , aan welke weinig volwassenen weerstand
bieden, zoomin zij , die de kinderschoenen pas hebben uitgetrokken,
als zij , die reeds met den voet in het graf staan." (Dr. G. Kalf,
Het kind in de Letterkunde).
't Is hier de plaats , om met een enkel woord te wijzen op een
misbruik , dat zelfs in werken over en voor de taal voorkomt.
Met behulp van het voorgaande zal het den opmerkzamen lezer
niet moeilijk vallen , het foutieve of in elk geval , mocht men dit
te sterk vinden , het min gewenschte aan te wijzen van den vol-

genden zin , voorkomende in den achtsten jaargang van dit tijdschrift blz. 352:
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„Nu behoeft het echter geen betoog , dat het bijwoord niet, z o om i n a l s het voorvoegsel on -, n o o i t als object kunnen dienen"
(Brabantius.)
Eindelijk nog behooren tot de zinnen , die eene ontkennende
kracht bezitten , de beperkende:
Vb. „Ik zal u helpen , voor zoover 't in mijne macht staat."
In dezen zin wordt de gedachte , door den hoofdzin uitgedrukt,
eenigszins beperkt door die in den bijzin. Ik wil u wel helpen,
doch wanneer 't niet in mijne macht staat , help ik u niet. Gij
moet derhalve geene te groote verwachting koesteren van mijne hulp.
Wanneer men iets afzondert , verwijdert men eene gedachte van
eene andere , die er mee in betrekking staat, 't geheel wordt daardoor evenwel niet geschonden.
Anders is het met uitzonderen. Nu wordt iets uit het geheel weggenomen , nu heeft er dus wel schending plaats.
Zondert men iets uit, dan spreekt de eene zin den anderen tegen.
,,,Heer, voor u zal ik nooit ophouden eene gehoorzame dochter te
zin , ten minste ,' voegde zij er haastig bij , ,in zoover dat te
vereenigen is met ...." (Mevrouw Bosboom-Touissaint , Het Huis
(Lauernesse).
„Hier zweeg Scaevola , behalve (uitgezonderd) dat hij nog betuigde,
de schrijver niet te zijn." (Geel.)
Scaevola zweeg dus niet.
De gedachte in den afhankelijken zin spreekt die in den hoofdzin
tegen , waardoor datgene , wat in den hoofdzin staat , eigenlijk onwaar gemaakt wordt. Ziedaar de ontkenning.
,,,Bekeert u !' sprak ik , ,en weest vrij !'
En 'k zag het slavenjuk verworpen;
En zonder dat Itaaljes grond
Een druppel bloeds had op te slorpen ,
Het graf een enkle prooi verslond !"
(A. J. de Bull. De Profeet van Florence).
„Zonder eenig opzet om te veroveren , wilde zij toch niet onopgemerkt voor hem blijven. Mr. C. Vosmaer , Amazone.)
„Ook overviel haar de dood, zonder dat zij had kunnen slagen."
(Mevrouw Bosboom-Toussaint, Het Huis Lauernesse.)
In deze drie voorbeelden vinden we ook de ontkenning. Zij wordt

uitgedrukt door het woord z o n d e r.
Ten slotte wil ik nog gewagen van volzinnen, waarbij juist het
omgekeerde geval zich voordoet van wat wij tot nog toe behandelen, zinnen namelijk , waarin eene ontkenning staat, terwijl z
toch geene ontkennende kracht hebben.
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Zoo lees ik bij v. bij Hildebrand :
„Komen ook de boeren niet betalen , en daarbij hunne huiselijke
zaken openleggen ? En komt ook de dominee niet , om Bene part

te schaken ? En schrijft gij zelf , daar binnen de muren , g e e n e
boeken genoeg voor hem ! En krijgt hij n i e t tweemaal in de week
een heel pak couranten , waarin ...."
In al deze zinnen wil de schrijver met nadruk te kennen geven,
dat dit alles wel degelijk het geval is , de bevestiging wordt door de
schijnbare ontkenning sterker, ze wint er door in kracht.
Dan kunt gij , dank zij het aanleggen van de booten der maatschappij „Nederland" te Napels , dien lust thans boeten.
En waarom zoudt gij n i e t ?" (Cd. Busken Huet , Van Napels
naar Amsterdam).
Daar is geene enkele reden , waarom gij dien lust niet boeten
zoudt , derhalve : alle redenen zijn er om het wel te doen.
„ Welk Nederlandsch dichter heeft niet ten minste eene enkele
maal de zee in zin lied bezongen ?" (H. C. Rogge.)
Daar is onder de Nederlandsche dichters geen enkele, die niet
tenminste éens een lied wijdde aan de zee : daaruit vloeit voort,
dat alle dichters van Nederland het wèl hebben gedaan.
„Wie gaf zijn lauwren niet, zijn schoonste zegepralen,
Om weer een kind te zijn r"
(H. J. A. M. Schaepman , Napoleon.)

„ Wie heeft n i e t hooren vertellen , dat de visch (elft) meest des
nachts gevangen wordt ; en wie , die het zoomin als ik ooit
zag, enz." (Potgieter).
En zoo zijn we dan gekomen aan het eind van onze beschouwingen. En hoewel het onderwerp voorzeker in geenen deele uitgeput is , geloof ik toch de woorden van den dichter te mogen be.
amen , waar hij zoo schoon zingt:
„Neerland !" leen uw luistrand oor
Aan de zangen van 't Verleden ; —
Dring de rijke Taal van 't Heden
Diep in ziel en zinnen door !
Wat aan glanzen mocht verdooven
o ! De schittring van uw Taal ,
Zacht als dons en scherp als staal,
Kan geen tijd of macht u rooven . , e"

40

Het 810amtulg Van- sta i . g.
1. Te lang genoegde 't ons , het ros tot dienst te dwingen;
Den stroom van Lucht of Nat te keeren te onzer baat:
Het Vocht, door Vuur bezield , schonk zwakke Stervelingen
Kracht boven aller krachten maat.
5. Die Kracht , nooit werkensmoé , beheerscht ontembre wellen,
En rukt, uit peilloos diep, der Mijnen schat aan 't licht.
Gedreven door zichzelv', mag ginds de Wagen snellen,
En de afstand als verslonden zwicht.
9. Het scheprad gonst -- de Kiel komt over 't Wad gevlogen -Van zeil en riem ontbloot -- getij en wind te moet,
Veelvingrig Kunsttuig spint, -- door d'eigen Damp bewogen,
Die logge Hamers smeden doet.
13. Gebie het, Nederland ! en, zeevaart afgegleden
Ruimt slibbe en zand den weg, waar langs uw vloeden gaan.
Gebie ! de Plassen in zal zich uw Erf verbreeden,
En waar zij golfden wiegt het graan.
17. 't Eenzelvig spoor ten eind, dat Waan en Sleur betraden,
Klom zoo 't Vernuft bergop -- gewon het trans na frans,
En vlocht , aan 't rijzend pad , onwelkbre lauwerbladen
Een Wondereeuw ten gloriekrans.
21. Zób streeft het vóórt ! dat Hoog met iedere poging nader,
Waar Eenvouds Godspraak in haar stillen tempel woont.
Ach , werd •— eer 't graf mijne asch bij dierbare asschen gader' --Volhardings eedle moed geloond!
25. Werd zienlijk voor mijn oog, wat nog der Toekomst duister
In zwangren schoot verheelt ! Werd vol de groote Dag,
Wiens Ochtendschemering — wiens blijden Morgenluister
Ik , met aanbiddend hopen , zag.

VRAGEN.
Verklaar : ,,.... genoegde 't ons....." (v. 1).
Wat is het gramm. wat het log. onderwerp van „genoegde"? (v. 1).
Wat is „Den stroom van Lucht of Nat" ? (v. 2).
Geef een andere lezing van vers 2 , zoodat de beteekenis goed
uitkomt.
5. Licht vers 2 nader toe door het geven van enkele voorbeelden.
6. Waarom staat achter vers 2 een dubbel-punt?

1.
2.
3.
4.
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7. Wat is „Vocht , door Vuur bezield", .... (v. 3) en waarom
gebruikt de dichter deze omschrijving?
8. Met welk recht noemt de dichter hier de menschen ,......zwakke
Stervelingen" (v. 3) ? De uitdrukking Heer der Schepping"
voor den mensch komt toch dikwijls voor en staat er schijnbaar lijnrecht tegenover.
9. Verklaar „Kracht boven aller krachten maat." (v. 4).
10.
Die Kracht, nooit werkens moe...." (v. 5).
,,.... ontembre wellen". (v. 5). Licht door een voor11.
„
beeld uwe verklaring toe.
12. Verklaar ».... peilloos diep" (v. 6).
13.
En de afstand als verslonden zwicht" (v. 8).
14. Welk reismiddel heeft Staring op 't oog in „Het scheprad"....
enz. tot „temoet" ? (v. 9 en 10).
15. Waarvan is „Van zeil en riem ontbloot" (v. 10) eene bepaling?
16. Vervang in vers 10 „zeil en riem" door een andere uitdrukking.
17. Verklaar getij en wind te moet". (v. 10).
18.
„Veelvingrig Kunsttuig". (v. 1 1).
19. Welke Hamers" (v. 12) worden hier bedoeld?
20. Wat zet de dichter hier tegenover logge hamers ? Waarom ?
21. Verklaar „Gebie het , Nederland !" (v. 13)
22. Waarop ziet de uitdrukking ,,..... zeewaart ..." enz. tot
„gaan". (v. 13 en 14).
23. Waarom „zeevaart" (v. 13).
24. Waarop ziet De Plassen in ' zal zich uw Erf verbreeden (v. 15).
25. Wie zijn die „zij" in waar zij golfden" (v. 16).
26. Verklaar „'_t Eenzelvig spoor" (v. 17).
27. Wie worden bedoeld met „Waan" ; „Sleur" (v. 17) en ,,Vernuft" ? (v. 18)
28. Verklaar nu 't Eenzelvig spoor" .... enz. tot „betraden" (v. 17).
29. Waarom klinkt ons die uitdrukking in den mond van Staring
niet vreemd ?
30. Wie was 't eenzelvig spoor „ten eind" ? (v. 17).
31. Verklaar „gewon en „trans" (v. 18).
32. Waarom „'t rijzend pad" ? (v. 19).
33. Wat wordt door „onwelkbre lauwerbladen" (v. 19) in beeld
gebracht?
34. Waarom wordt , de 19e eeuw „Een Wondereeuw" (v. 20) genoemd?
35. Met welke bedoeling zegt de dichter , dat „die onwelkbre lau •
werbladen" „Een Wondereeuw' ten gloriekrans zijn?
36. Geef een doorloopende verklaring van de beeldspraak in dit
couplet (17, 18, 19 en 20).
37. Welk zelfst. n.w. vervangt „het" in Zóó streeft het vóbrt ? (v. 21)
38. Noem enkele pogingen bedoeld in vers 21?
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39. Verklaar „Eenvouds Godspraak" (v. 22).
40. Wat zou de belooning zijn voor „Volhardings eedle moed"? (v. 24)
41. Verklaar „— eer 't graf mijne asch bij dierbare asschen gader' —" (v. 23).
42. Tot welke woordsoort behoort „duister" ? (v. 25).
43. Verklaar „zwangren schoot" (v. 26).
44. Wat hebben wij te verstaan onder „werd zienlijk voor mijn
oog"? (v. 25)
45. Verklaar „de groote Dag" (v. 26).
46. Verklaar „ Werd v l de groote dag" (v. 26)
47. Wat beschouwt Staring als * „Ochtendschemering" wat als „bljjden Morgenluister" ? (v. 27) Waarom?
48. Verklaar „aanbiddend hopen".
49. Waarvan beschouwde Staring de geschiedenis van het stoomtuig als een onderdeel van ? (zie vers 17 tot 28)
50. Waaraan ontleent volgens U dit gedicht zijne letterkundige
waarde ? Denk aan : inhoud , inkleeding en vorm.
51. Zet het gedicht zób in proza over , dat daaruit blijkt dat het
begrepen is.
ANTWOORDEN.
1. Genoegde 't ons — was het voor ons genoeg; waren wij er
mede tevreden.
Het ros .... enz. tot baat" :
2. 't = gramm. onderwerp.
log. onderwerp.
3. Den stroom van Lucht of Nat" = Den wind en de strooming
van het water.
4. Den wind en het stroomend water tot ons voordeel aan te wenden.
5. De beweegbare molenkappen maken het mogelijk bij elke windrichting te malen; door het laveeren kunnen de schippers ook
tegen wind opvaren ; het verleggen der beddingen van kleine
watertjes of het bouwen van molens en fabrieken aan zulke
stroompjes om zoodoende het water als beweegkracht aan te
wenden.
6. Achter vers 2 staat een dubbelpunt, omdat vers 3 en 4 de
verklaring inhouden van het beweerde in vers 1 en 2.
7. Vocht , door Vuur bezield - stoom. Elke nieuwe , goed gevonden benaming geeft iets levendigs aan den stijl en doet hem
daardoor beter geschikt worden voor de vertolking eener poëtische gedachte. Dit in de eerste plaats. Doch er is meer.
De omschrijving doet een helder licht vallen op de omstandigheid , dat de stoom zijn kracht aan het vuur ontleent alsmede,
dat die kracht iets buitengewoons , iets zeldzaams is.
8. De mensch in natuurstaat -- dus beroofd van alle zegeningen
is bijna machteloos tegenover de natuurder beschaving
-
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9.

10.

11.

12.

13.

14.
15.
16.

krachten. Zijn geschiktheid tot ontwikkeling heeft hem echter
geleerd den vijand het hoofd te bieden ; ja , zelfs is het hem
meermalen gelukt dien vijand tot vriend en bondgenoot te maken.
Het oogpunt , waaruit men beschouwt , bepaalt dus alleen welke
uitdrukking men gebruiken moet.
Kracht boven aller krachten maat" = Er bestaat geen kracht,
die men als eenheid zou kunnen aannemen om den omvang der
stoomkracht te bepalen , die dus niet , bij haar vergeleken , in
't niet verzinkt of korter : eene reusachtige kracht.
Opm. Er schuilt hier zonder twijfel wel eenige overdrijving
in dit vers. Goed en matig aangewend, geeft zij kracht en
gloed aan de uitdrukking.
„Die kracht , nooit werkens moé" = Bij den stoom is er geen
sprake van uitputting , hetgeen zijn waarde aanmerkelijk verhoogt en waardoor hij zich gunstig onderscheidt van de vroeger
gebruikte krachten.
„Ontembre wellen" = niet te temmen wellen. Deze plaats laat
aan duidelijkheid wel wat te wenschen over. De inhoud zoowel van dit als van de beide volgende coupletten noopt ons de
uitdrukking in eigenlijken zin op te vatten. In dat geval ziet
het voorzeker op stoomgemalen , die regelmatig het overtollige
water afvoeren. Dan is ook de voorafgegane bepaling „nooit
werkens moe" volkomen op haar plaats. Ieder toch die weet,
hoe nadeelig het voor de polders was , als voorheen de windmolens door windstilte niet konden werken en het water dus
op de weilanden een geruimen tijd bleef staan , zal het groote
voordeel der stoomwatermachines gaarne toestemmen.
Met meer recht evenwel zou men hier kunnen denken aan de
stoombootdiensten ter zee. Weer en wind beletten voorheen
meermalen de zeevaarders hun doel te bereiken ; en vergaat er
nu nog wel eens eene of andere zeeboot , men mag toch met
recht spreken van een geregeld verkeer.
„Peilloos diep" = zeer diep. De kracht schuilt hier weder in
de overdrijving. De eigenlijke uitdrukking „zeer diep" zou
geen doel getroffen hebben ; zou * bij ons niet het gevoel opgewekt
hebben , waarmede het grootsche en onbekende ons aangrjpt.
„En de afstand als verslonden zwicht." Voorheen was de afstand een der voornaamste hinderpalen voor het onderlinge
verkeer. Het is echter of bij het verschijnen der spoorwegen die
afstanden bezweken zijn; of zij hun kracht geheel verloren
hebben.
De raderstoombooten.
Van „Kiel."
„Van zeil en riem ontbloot" = Ontbloot van elk hulpmiddel,
dat voorheen gebruikt werd.
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17: „Getij en wind te moet" = Tegen stroom op en tegen den
wind in.
18. „Veelvingrig kunsttuig" = De toestellen in gebruik bij de bewerking van katoen en linnen.
19. De stoomhamers in gebruik bij de groote ijzerfabrieken.
20. Logge Hamers" staat tegenover „'t Veelvingrig Kunsttuig."
De tegenstelling doet duidelijk uitkomen , dat de kracht van
den stoom nu eens aangewend kan worden om 't meest samengestelde — dan weer om het meest logge werktuig in beweging
te brengen.
21. „Gebie het, Nederland !" . = Laat de Nederlandsche regeering
slechts een besluit nemen , om tot hetgeen in de volgende verzen genoemd wordt, over te gaan en het zal gebeuren. Het
gevolg , dat er in ligt opgesloten is dus onoverkomenljke hinderpalen bestaan er niet meer. (Zie ook aant. 60 Vo1L uitg.)
22. „.... zeewaart .... enz. tot gaan" ziet op het wegnemen van
ondiepten en verzandingen in de rivieren.
23. Een der middelen bij de waterbouwkundigen in gebruik om
het ontstaan van verzandingen te voorkomen bestond in het
leggen van steenen dammen , z.g.n.d„ kribben , loodrecht op de
richting der rivieren. Het nauwer worden van de bedding had
ten gevolge, dat op sommige punten een zeer snelle strooming
ontstond , zoodat de vaste bestanddeelen van het water niet
konden bezinken. De schaduwzijde van deze methode was,
dat het zand niet uit het water genomen werd en zich dus
slechts verplaatste. Meermalen had men een zandbank doen
verdwijnen om haar later op eene plaats , waar zij nog minder
gewenscht was, weder te voorschijn te zien komen , zoodat men —
indien het nog maar eenigszins er door kon — zich nergens
mede bemoeide.
Tegenwoordig diepen de baggerwerktuigen den bodem uit en
voor zoover de bagger niet gebruikt wordt tot dempen of ophoogen , wordt zij met ponten buiten de riviermonden gebracht
en daar neergeworpen.
24. „De Plassen in zal zich uw Erf verbreeden" ziet op het droogmalen van plassen door middel van stoomwerktuigen; bijv. de
Haarlemmermeer.
25. Zij = de plassen.
26. „'t Eenzelvig spoor" = het zich binden in wetenschap en kunst
door zekere wetten en regels , dus de navolging.
27. Met Waan ," Sleur" en „Vernuft" worden zij bedoeld in wie
.deze hoedanigheden verpersoonljkt waren.
28. „'t Eenzelvig spoor ten eind, dat Waan en Sleur betraden" —
Er is gebroken met de handelwijze van eene menigte zoogenaamde priesters der wetenschap en kunst , die — niet in
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29.

30.
31.
32.

33.

34.
35.
36.

staat zelf iets voort te brengen -- slechts navolgingen
leverden , die wel de gebreken maar niet de deugden der
modellen bezaten.
Staring is een zoon der vorige eeuw. Als jongeling had hij
het gemis aan zelfstandigheid gevoeld , dat de '18e eeuw —
vooral in de laatste helft — kenmerkte. Hij was toen zijn
eigen weg gegaan , door weinigen opgemerkt en slechts door
enkelen gewaardeerd.
't Vernuft.
„Gewon" = maakte zich meester van ... .
„Trans" ^=eigenl. omgang. fig. moeielijkheid.
Met elke nieuwe ontdekking en uitvinding verhief de wetenschap zich boven haar vroeger peil en voerde dus niet alleen
vooruit maar ook opwaarts.
De -achtereenvolgende uitvindingen en ontdekkingen der 19e
eeuw. Een lauwerkrans is een der hoogste onderscheidingen ,
die toegekend worden aan hen, die in wetenschap of kunst zich
door degelijkheid of oorspronkelijkheid hebben gekenmerkt. De
uitvindingen en ontdekkingen vervullen dezelfde rol ten opzichte der eeuw als de lauwerbladen bij den kunstenaar.
Omdat zij het leven schonk aan werken , wier bestaan men
voorheen tot het rijk der onmogelijkheden zou hebben gebracht.
Om daardoor zijn uitdrukking meer kracht bij te zetten. Wat
het buitengewone nog versiert , moet zelf iets buitengewoons zijn.
Het vernuft, d.i. het i otaal van de geesteskrachten der menschheid , wordt voorgesteld als iemand , die een weg bewandelt.
Die weg voert langs een berghelling naar een bergtop , wier
vlakte nog door geen sterveling betreden werd.
De reeks opeenvolgende studiën en inspanningen , die er noodig
zijn om een zeker doel te bereiken , vormen een aaneengesloten
geheel, dat telkens nader voert tot het beoogde doel; punten
van overeenkomst - genoeg om die bovengenoemde reeks te eergelijken met -- en in beeld te brengen door een weg. Zijn
de studiën veelomvattend en gaan die inspanningen niet zelden
de krachten van gewone stervelingen te boven , dan wordt het
beeld ook treffender, als men zich een weg voorstelt langs een
berghelling; hier eene steilte, waartegen men letterlijk opkruipen
moet en ginds een afgrond , waarin men niet kan nederblikken
zonder duizelig te worden. Of moet niet ieder, die een baanbreker wil zijn in de wetenschap, door aanhoudende en afmattende studiën zich sommige zaken eigen maken ? Breekt er niet
voor elk geleerde een oogenblik aan , dat hij voor vragen geplaatst wordt naar wier oplossing hij vruchteloos zoekt en die
hij zich uit het hoofd moet zetten om niet zinneloos te worden;
om niet met Faust de verzuchting te moeten slaken
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Daar sta ik, arme dwaas , die 'k ben
En weet nu , ' dat ik nbg niets ken;
Geen antwoord vind ik, niets dan vragen.
't Zijn wormen , die me 't hart doorknagen.
Het vernuft nu wordt voorgesteld een tijdlang het doel van
den tocht uit het oog te hebben verloren; waan en sleur hadden
het verleid een pad te volgen , dat wel geen hinderpalen opleverde , maar dan ook niet tot het doel voerde. Eindelijk had
het vernuft zich losgerukt uit zulk eene omgeving en was zijn
eigen weg gegaan.
Zooals de Dichter ons dat voorstelt zien wij het daar tegen
het steile bergpad opklauteren. Pas heeft het een trans (omgang , vlakte) bereikt , of het gaat met nieuwen moed weder
op weg om weldra ook den tweeden, derden, enz. trans te bereiken.
En telkens hecht het hier en daar als teeken zijner overwinning
een lauwerkrans op zij aan den weg , opdat latere geslachten ,
die het langs dien weg zullen volgen , zich zoudei kunnen over •
tuigen , wat het toen reeds wist te bereiken.
Zet nu voor de inspanning van het vernuft de inspanning
van den industrieel in de plaats , die van grootsche denkbeelden
zwanger gaat. Hij bereikt zijn doel; zijn uitvinding is gereed
om de wereld ingezonden te worden ; hij heeft een nieuwen trans

beklommen. Maar het einddoel is nog niet bereikt en met
nieuwen moed tracht hij een nog stouter denkbeeld te belichamen.
Ook dit gelukt hem ; een volgende trans is beklommen. Toch
ook dit weer is slechts eene schrede en nog altijd wil hij verder.
Als de eeuw een schepsel was als wij , zou zij in later tijden
dan geen recht hebben om met trots op die overwinningen te
wijzen en hare zusters toe te voegen : „zie , dat werd onder
mijne regeering gewrocht; dat zijn mijne lauweren."
37. Het = het vernuft.
38. De uitvindingen der stoombooten , spoorwegen , stoomdrukkerijen , enz.
39. „Eenvouds Godspraak" = Godspraak der eenvoud.
Regel 21 en 22 vormt met het vorige couplet één geheel;
de verklaring moet zich dus vanzelf bij antw. - 36 aansluiten.
Het bergpad (zie 36) voert naar den top; vandaar overziet
men het geheele landschap aan den voet. Wat den mensch nu
nog duister voorkomt, zal hem dan klaar en duidelijk worden.
Nu ziet hij slechts deelera , terwijl evenveel of waarschijnlijk
nog meer voor hem verborgen is, en kan daardoor het verband
niet vatten, Op het hooge standpunt , dat hij dan zal innemen,
zal hij zien, dat alles zeer natuurlijk dus zeer eenvoudig in elkander sluit ; dan zullen er geen vragen meer zijn , waarop hij
het antwoord moet schuldig blijven.
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Heeft de dichter geen recht om de oplossing der moeielijkste
vraagstukken voor te stellen onder het beeld eener priesteres
en die priesteres de Godspraak der Eenvoud te noemen. Onbekend met het woelen en werken beneden haar , volbrengt zij
in alle stilte hare heilige plichten om eenmaal -- als het vernuft het lange en moeielij ke pad heeft afgelegd en zich tot haar
wendt met de vraag , of zij het geheim der natuur wil ontvouwen , om het dan , zeggen wij , te wijzen op het natuurlijk
beloop der dingen , dat zichzelf verklaart. Onwillekeurig denken
wij aan de Pythia , die op haar gouden drievoet gezeten , het
raadsbesluit der Godheid openbaart.
1)at eerst heet schilderen met de pen ; dat is het juist , wat
den dichter tot dichter maakt.
40. Dat het vernuft eene hoogte bereikt , die na nog in het verschiet
ligt. Dus niet het hoogste. Staring weet te goed , dat — zoo
dit ooit door den mensch bereikt zal worden — er eerst nog
vele eeuwen zullen moeten verloopen.
Opm. Uit de aanteekeningen bij dit gedicht blijkt, dat hij
't oog heeft op het verkrijgen van stoom uit water langs een
minder kostbaren weg. (Zie de aant.).
41. „— Eer 't graf mijne asch bij dierbare asschen gader —"
eer ik sterf.
42. Duister =.., zelfst. n. w. Der Toekomst duister _ duister der
Toekomst.
43. „Zwangren schoot." Het duister wordt hier voorgesteld als eene
toekomstige moeder. Reeds duidelijk blijkt het, dat zij weldra
het leven zal schenken aan een nieuwen wereldburger, maar
het is nog onbekend, wat het eigenlijk zijn zal.
44. „Werd zienlijk voor mijn oog" = mocht ik het aanschouwen;
kon ik het begrijpen.
45. „De groote dag" het merkwaardige tijdperk.
Opm. Het zelfst. n. w. dag komt hier voor in eene bijzondere beteekenis. Het drukt hier uit een afgesloten tijdperk.
In dien zin spreekt men ook van de scheppingsdagen en bedoelt
er mede de opeenvolgende tijdruimten , waarin de aarde belangrijke veranderingen heeft ondergaan. (Zie Ten Kate „De
Schepping)".
46. „Werd vol de groote Dag" ..^ Ik wensch , dat spoedig het
oogenblik moge aanbreken , dat geen enkel vraagstuk met betrekking tot het verkrijgen en als beweegkracht gebruiken
van stoom meer onopgelost is gebleven. (Zie aant. Volled. uitgave.)
47. Ochtendschemering De eerste uitvindingen. Hoe onvolledig
deze ook waren , zij deden met grond verwachten, dat er weldra
—

betere zouden volgen. De dichter heeft overeenkomst opgemerkt
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tusschen het gebrekkige licht, dat voor zonsopgang de duisternis verbreekt en die eerste uitvindingen. Beiden zwak, schenken zij ons de overtuiging , dat spoedig de duisternis voor den
helderen dag zal moeten plaats maken.
Morgenluister = De latere uitvingen. Evenals de morgenzon overal leven brengt , zoo ook hebben de spoorwegen en
stoombooten nieuw leven opgewekt in d© maatschappij.
Opm. Het is zeker niet een van de geringste verdiensten eens
dichters , dat hij niet alleen die treffende overeenkomst opmerkt,
maar ze ook tevens zoo klaar en duidelijk in beeld weet te brengen, dat ook zone lezers zich op zijn standpunt kunnen plaatsen.
48. „Aanbiddend hopen." Terwijl de dichter vol bewondering op.
ziet tot de mannen, die zóó hun genie wisten aan te wenden
tot heil der menschheid — vandaar aanbiddend — ziet hij met
belangstelling het oogenblik naderen , waarop een uitvinding
zal gedaan worden , die de kroon op het werk zet.
Opm. Ten volle blijkt uit dit slot Starings levendige belangstelling in alles wat op dat onderwerp betrekking had.
49. Staring beschouwde dien vooruitgang als een stap op den weg
der volksbeschaving. Al bereikt het vernuft nog niet dat
Hoog" , het komt er toch met elke poging naderbij.
50. Staring beschouwt die stof van een eigenaardig standpunt.
Hoe geheel anders zou een werktuigkundige b.v. die stof behandeld hebben. Deze zou ons stap voor stap hebben laten
zien!, hoe het eerste stoomwerktuigje reeds berustte op het beginsel warmte om te zetten in arbeidsvermogen. Hij zou juist
aangegeven hebben wie dit of dat klepje, dezen of dien stang
het eerst had aangebracht. Bij Staring niets van dat alles.
Hij toont ons de menschheid ; ' geeft ons -- nadat hij ons tot
zijn standpunt heeft opgevoerd — een blik op haar zwoegen
en sloven en doet ons zien , hoe zij eindelijk eene belangrijke
schrede voorwaarts doet.
Zijne denkbeelden geeft hij maar niet zooals ze het eerste
oogenblik in hem opkomen , neen , hij kleedt ze in beelden,
die ons treffen door waarheid en schoonheid.
En dat alles wordt ten slotte gegoten in een vorm , die door
regelmatigheid en rustigen voortgang boeit, terwijl toch die
rust geen geestdoodende eentonigheid wordt. Of is er in dit
opzicht ook geen kunstenaarshand te herkennen in de inleiding
(v. 1-16) in het lichaam (v. 17-22) en het slot (v. 23-29).
De inleiding zet beknopt en duidelijk het onderwerp uiteen.
Het lichaam ' toont ons dat onderwerp van zijn meest dichterlijke zijde. Het slot kort en krachtig past volkomen bij de
beide vorige deelen.
.Dordt, 20110 1887.
JAN MAAS.
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Drle lisamen-Dinaven.
Nederl. Taal- en Letterkunde. (1-1 uur).
Geef het onderstaande met eigen woorden zoo duidelijk en schoon
mogelijk weer.

Sluit voor begeerte uw graag gezicht.
Sluit voor begeerte uw graag gezicht:
Zij loert , zij loert om in te varen,
Sluit de oogen , vensters van het licht,
Indien gij wilt uw hart bewaren;
Want, zoo begeerte eens binnensluipt ,
Zal zij bederf en jammer baren,
Dat eeuwig smart en eeuwig druipt.
De dingen zijn niet, als ze schijnen ,
De worm zit binnen lekker ooft ,
En levend' kleur bedekt venijnen;
Hij doolt zeer licht , die licht gelooft.
In paradijzen nestleis slangen,
De slangen hangen boven 't hoofd,
Daar goude en blozende appels hangen;
Dies wacht uw vingers , wacht uw hand,
Noch vat den dood niet met uw tand!
J. V. D. VONDEL.

Vergelijking tussehen Da Costa en De Génestet. (1 uur).
De beteekenis van een woord als rededeel heeft dikwijls kleinere
en grootere wijzingen ondergaan , waarvan een gevolg i 7 dat dezelfde
klank in de grammatica soms twee of meer namen ontvangt. Licht
de overgangen in taalkundige beteekenis bij de volgende woorden
zoo duidelijk mogelijk toe. (4 uur).
Het aanw. vnw. dat — het voegw. dat; het pers. vrnw. (genitief)
mijn -- het bez. vrnw. mijn ; het bij v. nw. wild -- het z. nw.
wild; de bijv. nw. wit, geel — de Ww. witt(en), gel(en), het deelw,
aangaande — het vrz. aangaande.
1. Laat u niet verlokken door de begeerte , hoe bekoorlijk zij u
ook moge toeschijnen. Zij laat geene gelegenheid voorbijgaan, om
zich van uw hart meester te maken. Wees daarom op uwe hoede;
wees sterk , indien gij uwe kalmte lief hebt.
Indien de, begeerte zich van u meester maakt , vaarwel dan, kalmte
en geluk. Gejaagdheid en onrust , jammer en ellende zullen u dan
voor altijd hunne smarten doen gevoelen.
De schijn bedriegt zoo vaak. In het ooft, dat u zoo heerlijk
tegenblinkt, schuilt een worm ; in de planten , die met de leven.
Noord en Zuid, 11e Jaargang.
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digste kleuren schitteren , schuilt venijn. Voorwaar , wie op den
schijn afgaat , wordt licht bedrogen. Zelfs in paradijzen moet men
voorzichtig zijn. In de boomen , waaraan goudgele en blozende
appels u tot plukken uitnoodigen , loeren de slangen op u.
Weest dus op uwe hoede. Strek uwe handen noch uw mond
uit naar het begeerlijke. Het zou u het leven kunnen kosten.
2. Deze opgave schijnt mij minder geschikt voor een vergelijkend
examen. Als men een kwartier rekent om over de vergelijking na
te denken -- en dat is toch niet te veel — blijft er slechts een
half uur over om het opstel gereed te freaken. Die tijd is veel te
kort om eene flinke vergelijking te leveren en er blijft in 't geheel
geen, tijd over om de beweringen met aanhalingen en bewijzen . te
staven.
Daar eene uitvoerige vergelijking toch ook in „Noord en Zuid"
misplaatst zou zijn, geef ik alleen op , wat men er in een half uur
ongeveer van zou kunnen maken.
Da Costa en De Génestet nemen beiden eerre eerste plaats in onder
de dichters van de negentiende eeuw. Beiden wisten in dichteilijken
vorm op uitnemende wijze uiting te geven aan hetgeen hen be.
zielde en aan hetgeen zij voor waar hielden op 't gebied van maatschappij en kerk.
De punten van verschil tusschen deze dichters zijn vrij talrijk.
Da Costa's poëzie draagt den stempel van kracht en gloed; uit
de poëzie van De Génestet stroomt ons natuur en eenvoud tegen.
Da Costa was meer gloedvol en hartstochtelijk , hij was, volgens
zijne eigene verklaring, „geen zoon der lauwe Westerstranden" en
zijne gedichten dragen daarvan het kenmerk. De Génestet daarentegen was meer eenvoudig en natuurlijk, hij had iets van den
Gallischen geest: zijne gedichten zijn natuurlijk, frisch, levendig
en puntig. Da Costa's poëzie moge hier en daar hoogdravend zin,
de poëzie van De Génestet is gezond en waar.
Da Costa was geen man van den nieuwen tijd; hij was een
Israëliet, die uit overtuiging Christen was geworden en tevens een
vurig strijder tegen de nieuwe denkbeelden op godsdienstig gebied.
De Génestet was minder streng en steil in de leer; hij omhelsde
de moderne denkbeelden, die zich in zijn tijd begonnen baan te
breken. Hij was echter meer belangstellend toeschouwer dan aanvoerder in dien strijd.

De Génestet munt meer uit in de kleine gedichten , in de „Leekedi€htjes" vooral ; Da Costa schreef vooral gedichten van grooten
omvang.
Scherts en humor zoekt men in de gedichten van Da Costa tevergeefs, in die van De Génestet daarentegen treft men ze op menige
bladzijde aan, hoewel het ernstige ook bij hem de overhand heeft.
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Da Costa wordt alleen door de geletterden gelezen ; zoowel naar
inhoud als vorm zijn zijne gedichten te moeielijk voor het groote
publiek. De Génestet is meer volksdichter ; hij verstaat beter de
kunst om het volk te treffen en zijne gedichten eischen niet zooveel
oplettendheid van den lezer.
De Génestet heeft grootere zorg besteed aan den vorm zijner
gedichten , aan zuiverheid van taal , woordschikking en beeldspraak,
schoon Da Costa het van hem wint in rijkdom van uitdrukkingen
en heerschappij over de taal.
In het proza , moet de Génestet voor Da Costa onderdoen.

3. Dat is oorspronkelijk een woordje, dat eene aanwijzing vergezelt, een aanwijzend voornaamwoord. Van aanwijzend voornw.
kon het gemakkelijk in een betr. voornw. overgaan ; immers de
betr. voornw. zijn in zekeren zin ook aanw. voornaamwoorden. De
aanwijzing geschiedt nu echter niet onmiddellijk, maar door eene
bijv. zin, die door het betr. voornw. wordt ingeleid.
Naar een boek wijzende, zegt men : ,,Geef mij dat boek." Maar
als aanwijzing onmogelijk is , zegt men : „Geef mij het boek , dat
gij gelezen hebt." De beide zinnen : Geef mij DAT boek; dat boek
hebt gij gelezen, werden tot één zin verbonden. Men vergelijke
ook : Ik zie een paard ; dat paard draaft ; en : Ik zie een paard ,
dat draaft.
Nog een stap verder , en het woordje dat werd voegwoord. Van
dezen zin : Ik zie een paard , dat draaft, kwam men gemakkelijk
tot den zin: Ik zie , dat een paard draaft, waarin het woordje dat
voegwoord is. Het paard draaft; ik zie dat (draven) .= Ik zie,
dat het paard draaft.
Mijn. De genitieven der pers. voornw. komen thans alleen voor
in enkele geijkte, uit een vroeger tijdperk overgeblevene uitdrukkingen ; de genitief van den eersten persoon enk. b.v. in de uitdrukkingen: Hij is mijns niet waardig; Gedenk maner in uwe
gebeden. Nu zijn niet de vormen mijns en maner de oudste vormen
-van den genitief, de vorm mijn is de oorspronkelijke geweest. En
uit dien vorm is in ouden tijd het bezittelijk voornw. mijn ontstaan.
Die overgang lag voor de hand , daar de genitieven meestal eene
betrekking van bezit aanduiden. Het boek der moeder staat volkomen gelijk met het boek van de moeder het boek van haar of:
haar boek. Evenzoo is het boek van mij hetzelfde als mijn boek.
Wild. De overgang van bij v. naamw. tot zelfst. naamw. is zeer
gewoon en uit het streven naar kortheid van uitdrukking ontstaan.
De zelfstandig gebruikte bijv. naamw. vormen den schakel tusschen
beide.
Van de omslachtige uitdrukkingen: de groote jongen en de kleine
4*
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jongen , de tamme vogel en de wilde vogel , de beschaafde mensch
en de wilde mensch , kon één der zelfst. naamw. gemist worden.
Men schreef dus : de groote jongen en de kleine , enz. Sommige
uitdrukkingen werden echter zoo vaak gebezigd , dat men , zonder
vrees van misverstaan te worden , beide zelfst. naamw. kon weglaten. Zoo kwam men tot uitdrukkingen als : de beschaafde en de
wilde , en in 't meervoud : de beschaafden en de wilden. De wilden
zijn : de wilde menschen ; de Kleinen zijn : de kleine kinderen ; de
geleerden zijn : de geleerde menschen. Daaraan is men gewoon.
Zoo is ook het wild waarschijnlijk eene verkorting van het wilde
gedierte = het wild' gedierte. 't Is echter ook mogelijk, dat het
wild op dezelfde wijze is gevormd als het goede, het schoonti enz.,
waarin de eigenschappen afgescheiden van de voorwerpen worden
gedacht en voorgesteld , en dat het wild later concrete -beteekenis
heeft aangenomen.
Witten , gelen. Deze en dergelijke werkwoorden zijn ontstaan
uit het streven der menschen om het zich gemakkelijk te maken,
om niet meer woorden te gebruiken , dan volstrekt noodig is. In de
zinnen: ik maak den muur wit , ik maak het ding heel , zij maakt
het eten warm , kwam telkens het werkw. maken voor; in de zinnen:
het blad wordt geel , de peren worden rijp , de haren worden grijs,
telkens het werkw. worden. Die werkw. kon men missen , indien
men de bijv. naamw. slechts de buiging van het werkwoord gaf.
Dan kon men volstaan met te zeggen : ik wit den munr; de bladeren beginnen te gelen, enz.
Aangaande. De afstand tusschen het werkwoord en het voorzetsel is vrij groot, en werkwoorden, die eene scherp begrensde
beteekenis hebben, zullen dan ook niet licht tot voorzetsels worden
verlaagd. Maar met werkwoorden , die eene meer algemeene beteekenis hebben en bovendien in hunne beteekenis reeds eene betrekking
aanwijzen, is het iets anders. Zulke werkwoorden konden wel tot
den rang van voorzetsels afdalen.
Dit nu is met het werkwoord aangaan het geval; het heeft geene
scherp begrensde beteekenis en duidt evenals de voorzetsels , eene
betrekking aan. Vandaar dat het deelwoord aangaande (deelwoorden
hebben toch ook reeds iets van den aard der werkwoorden verloren)
licht tot een voorzetsel kon overgaan.
Men kan wel zeggen: de overeenkomende berichten, de volgende
berichten , maar niet : de aangaande berichten. Er moet eene betrekking zijn. Men moet zeggen : de die zaak aangaande berichten.
Dat klinkt niet fraai , en vandaar misschien , dat men kwam tot de
constructie; de berichten aangaande die zaak. In de laatste uit-
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drukking staat aangaande vrijwel gelijk met omtrent , van, zoodat
het een voorzetsel is geworden.

Het Woud.
Gij, die . . . .. . . . . . .
Steeds nieuwe en schooner vormen windt
Uit de oude ! Oneindig Labijrinth
Der wonderen , van miljoenen levens
Doorwoond , elk naar zijn eigen wijz'
En aard steeds uit zichzelf herboren!
't Gelaat der zee draagt rimpelooren,
De schedel van 't gebergte is grijs:
Maar Gij , nog zien we uw voorhoofd gloren
Van d' ochtenddauw van 't Paradijs!
0 , waar gij alleen nog moogt regeeren ,
Van 't snoeimes en de spade vrij,
Waar is een Heiligdom des Heeren,
Dat tot aanbidding wekt als Gij?
TEN KATE,

1. Geef volledig en cln:delijk dei ge{i,-cchhtc va _i, dieiifer weer.
2. Toon aan, dat door pond ic,, dein . Sen :egel een goed woord is
of niet.
3. Vergelijk : Gloren , glimmen , schitteren,
4. Zet in den volgenden zin cijfers bij de woorden, waarop gij
-

aanmerking hebt en behandel ze in die volgorde :

Als een schip op de reede voor anker of in de haven gemeerd
ligt en de storm rukt het los van ketting of kabel ; als het dan
zonder mogelijkheid van sturen heendrijft, waar de windvlaag het
jaagt, dan is het schip „driftig" zeggen de zeelui.
1. Gij , die uit oudere vormen steeds nieuwe en schoonere vormen
samenvoegt ! Onmetelijk en wondervol doolhof, bewoond door millioenen wezens , die op onderscheidene wijze steeds uit zich zelf
worden herboren ! De zee draagt in zijne rimpels , 't gebergte in
zijn grijzen kruin reeds sporen van ouderdom , maar Gij hebt nog
niets van uw oorspronkelijken gloed verloren. 0 , als men U slechts
het snoeimes en de bij 1 spaart , als men u slechts ongemoeid laat,
waar is dan een heiligdom te vinden , dat zoo sterk tot aanbidding
opwekt , als Gij het doet?
2. 't Woord bewoond was den dichter blijkbaar niet sterk , niet
veelzeggend genoeg , en hij koos doorwoond. De wortels dringen
diep in den grond; ook daar is leven. De jonge loot groeit naast
den ouden stam. Slinger- en woekerplanten hechten zich op of om

54
de boomstammen; geene plek blijft onbewoond. Deze beteekenis.
wou de dichter blijkbaar in 't woord doorwoond leggen.
Of het een goed woord is ? — Op de vorming is niets aan te
merken. Het is gevormd naar analogie der deelwoorden doorboord,
doorzocht, doorsneden, doorstoken, enz. Maar in de beteekenis der
werkwoorden boren, zoeken e. d. ligt eene beweging opgesloten. Men
kan zeggen : hij boort het hout door ; hij doorzoekt het bosch ; het
woud is met paden doorsneden. Het werkwoord wonen daarentegen
duidt geene beweging aan , maar een blijven op dezelfde plaats.
Men loopt door het bosch , maar men zit of woont er niet door.
In de beteekenis , die de dichter er blijkbaar aan gehecht wil hebben,
is het daarom geen goed woord.
Van werkwoorden , die een blijven op dezelfde plaats beteekenen,
kan men echter wel samenstellingen met door vormen ; maar dan
hebben ze eene . andere beteekenis. Door heeft dan de beteekenis
van aanhoudend, voortdurend. De eigenaar van een huis kan b.v.
tot zijn huurder zeggen : Gij hebt het huis nu al zoovele jaren
bewoond , blijf er maar doorwonen." In dezen zin is doorwonen
(met den klemtoon op door) een goed woord en komt het overeen
met doorzitten, doorliggen e. d.
Het verl. deelwoord van dit doorwonen is niet doorwoond maar
doorgewoond. Had de dichter er dus deze beteekenis aan willen
hechten, dan had hij ook doorgewoond moeten schrijven.
3. De beteekenis , welke deze woorden gemeen hebben, is : glans,
licht verspreiden. Gloren en glimmen zijn het nauwst verwant;
beide beteekenen: een zachten glans verspreiden. Het onderscheid
ligt voornamelijk in 't gebruik : gloren is het dichterlijke, glimmen
het alledaagsche woord. De ochtend gloort en de schoen glimt.
Gloren heeft overdrachtelijke beteekenis, glimmen niet. Het voorhoofd gloort. Als men zei : het voorhoofd glimt, zou men denken,
dat het glom van zeep of vet.
Schitteren beteekent : een sterken , helderen glans verspreiden. De
zon , de sterren en de edelgesteenten schitteren ; de maan niet ; zij
schijnt of glanst of blinkt. Schitteren heeft ook de overdrachtelijke
beteekenis van uitblinken , uitmunten.
4. Op de woorden van dezen zin heb ik weinige aanmerkingen;
maar de constructie had beter kunnen zijn.
Het voegwoord en vooral is hier niet op zijn plaats, na dit
woordje zou men geen storm verwachten.
De storm moet natuurlijk zijn een storm. Men heeft hier niet
met een bepaalden storm te doen , maar met een storm in 't algemeen. Met de reede en de haven is het een ander geval , omdat er
'bij eene stad gewoonlijk maar eene reede en eene haven is.
Het schip is zonder mogelijkheid van sturen; het moet zijn:
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zonder bestuurd te kunnen worden , waarvoor zeelui de fraaie uitdrukking hebben : zonder te luisteren naar het roer.
De woordjes als en dan komen in dezen zin tweemaal voor, wat
strijdt met de welluidendheid.
Door de volgende constructie worden die gebreken weggenomen:
Als een schip , dat op de reede voor anker of in de haven gemeerd
ligt , door een storm wordt losgerukt van ketting of kabel , en ,
zonder te luisteren naar het roer , heendrijft waar de windvlaag
het jaagt , dan is het schip „driftig' zeggen de zeelui.

Fragment uit Bronbeek.

(POTGIETER).

Wat vorstenmacht ook prijs moest geven,
Den geest van vrijer tijd ten zoen,
De schoonste roos door 't loof geweven,
't Benijdbaarste is haar nog verbleven,
Het zoete voorrecht goed te doen!
't Is geen betoon van ijd'le gunsten
Wie zich verdienst'lij k onderscheidt:
Een ongelijkbaar heldenfeit,
Een meesterschepping in de kunsten,
De schare beurt ze tot de faam,
En kransen , die , in spijt van jaren,
Ook op een graf hun glans bewaren,
V ie vlecht ze als zij , voor de eeuwen saam?
't Is reiner weelde : uit lager kringen
De deugd te brengen aan den dag ,
Die nooit zich zelve zocht of zag,
Volwassen in verloocheningen!
Maar , wie , wanneer haar leeftijd klimt,
Trots zoeten waan , dat aller achting
Beloont voor trouwe plichtsbetrachting,
't Gebrek bedreigend tegengrimt!
't Is , God gelijk , tot haar te zeggen:
Verongelijkte uwe vrees verdwijne!
Verheug u ! hier is brood en wijne,
En waar ge , moede , u neer wilt leggen,
Uw leger zal van 't zachtste zijn.
Hoeveel de vorsten ook van hunne macht moesten afstaan om het
streven der volkeren naar vrijheid en zelfbestuur te bevredigen, één
voorrecht hebben ze toch behouden : het onschatbaar voorrecht om
goed te doen!
't Moet den vorsten reeds een genoegen zijn , hem te beloonen ,
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die zich van zijne medemenschen door eene verdienstelijke daad
onderscheidt, 'tzij dat hij in den oorlog eene roemrijke daad verricht of in de kunst een meesterstuk schept. De menigte immers
vlecht lauwerkransen voor zulke mannen en brengt hunne namen
over tot de nakomelingschap.
Er ligt echter een edeler genot in het opsporen en waardeeren
van die grootmoedige daden , welke door menschen uit lagere volksklasse zijn verricht, niet uit zucht naar roem of eer, maar uit
innerlijken aandrang tot het goede.
Maar het reinste genot wacht de vorsten nog. Zie , er zijn menschen, die trouw hun plicht hebben vervuld, in den waan, dat de
maatschappij hen daarvoor zou beloonen. Maar hoe bitter zien ze
zich bedrogen. De oude dag komt , en het gebrek staat voor de
deur ! Moet het dan niet eene goddelijke daad zijn , tot zulke
menschen te kunnen zeggen : » Wees onbezorgd, trouwe grijsaards!
Het zal u aan het noodige niet ontbreken. Eet en drink , en , zijt
ge moede , leg u gerust neder. Ook voor een zacht bed zal gezorgd
worden !" L. VAN ANKVM.

8a,0e h aanit
Voor ettelijke jaren noemde ik, in een oudheid- en taalkundig
opstel over den haan" , onder de vele hanen in onze taal , ook
den snoeshaan, en vermelde de gissing van mijnen vriend A. Beeloo,
dat onze zeelieden dat woord uit Java zouden medegebracht hebben ,
waar de keizers den titel van Soesoehoenan voerden. 't Is in elk
geval een jonger woord ; Kiliaen heeft het nog niet ; ook in het
Hoogduitsch komt het niet voor. 't Verschijnt eerst in de eerste
helft der zeventiende eeuw. Alzoo is die gissing niet onwaarschijnlijk.
wij bezigen het van een verwaanden vreemdeling : „zoo'n vreemden
snoeshaan."
Later bevond ik dat het ook in het Duitsch voorkomt ; snushane ,
iemand die alles doorsnuffelt , een spion ; van het werkwoord snuse
doorsnuffelen. Zoo het onzè daaruit ontleend ware , zou het bij ons
zijne beteekenis ook te danken gehad hebben aan het klankverwante
snoeven. Zonderling is het, dat het in het Zweedsch dezelfde beteekenis heeft als bij ons: praalhans, pochhans.
J. A. M. MENSINGA.
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Drle lisamen-Dinaven.
Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde door DR. JAN TE WINKEL.
Deel I. iaarlem , de Erven F. Bohn. 1887.
Twintig jaren nagenoeg is het geleden, dat Jonckbloet het eerste deel
zijner Nederlandsche Letterkunde in het licht gaf.
Sedert dien tijd heeft hij vrij algemeen gegolden voor den grondigsten
kenner onzer literatuur. Van allen , die sedert 1868 de schatten onzer
letteren wilden opdelven en beschouwen, is Jonckbloet wel niet de eenige,
maar dan toch een der voornaamste gidsen geweest. En geen wonder.
Hoeveel goeds de werken van Visscher, Hofdijk , van Vloten e. a. ook bevatten , geen van die allen kan ten opzichte van uitvoerigheid ook maar in
de verte worden vergeleken met Jonckbloet's arbeid. Van dezen ging men
uit , tot dezen keerde men terug. En zelfs voor hen , die meenden veel
te moeten aanmerken op het werk van den scherpzinnigen Hagenaar,
was datzelfde werk onmisbaar.
In de laatste jaren is er steeds meer gewezen op de fouten, die Jonckbloet's literatuurgeschiedenis aankleven. Hoe verder het boek zich van
de middeleeuwen verwijdert, hoe minder diep het wordt. In de 17de eeuw
treft men nog in verschillende hoofdstukken de sporen aan van studie en
nauwgezet onderzoek ; in de 18de eeuw beginnen die sporen tot de zeldzaamheden te behooren om in de 19de bijna geheel te verdwijnen.
In de herdrukken van het boek is veel verbeterd ; vooral in den 2den
druk , die waarlijk niet ongunstig; bij den 3den afsteekt ; maar toch —
niet overal is de schrijver (waarschijnlijk eerst door zijn politieke loopbaan , later door ongesteldheid van zijn lievelingswerk afgehouden) op de
hoogte gebleven van de nieuwste onderzoekingen. Zelfs het gedeelte, dat
de middeleeuwen behandelt, vereischt verbetering en aanvulling.
Jonckbloet heeft den grondslag gelegd tot eene degelijker en meer algemeene beoefening der Nederlandsche letteren. En op die grondslagen
wordt door jongeren ijverig voortgebouwd. Is het wonder, dat de tijd
schijnt te naderen , waarop Jonckbloet's Geschiedenis niet meer het standaardwerk zal zijn?
Bij de Erven F. Bohn te Haarlem is het eerste deel verschenen eener
Gesch. der Nederlandsche Letterkunde van de hand van Dr. Jan Te Winkel. Het werk zal in 3 deelen compleet zijn en naar de Schr. mededeelt
„slechts weinig minder omvang" hebben dan dat van Jonckbloet. Wij
kunnen dus wijzen op het heuglijk feit, dat een tweede uitgebreide historie
onzer literatuur staat te verschijnen. De . naam van Dr. Jan Te Winkel
heeft een goeden klank, zoowel op taal- als op letterkundig gebied; iets,
wat in ons land zeker tot de zeldzaamheden behoort ! Maar de literatuur
is toch Te Winkel's eigenlijk terrein. Hoe zeer hij zich hier thuis gevoelt,
is na te gaan door kennis te nemen van de noten , aan den voet der bladzijden van zijn pas verschenen werk geplaatst. Te Winkel's belezenheid is
verbazend groot, maar meer dan het aantal, is het 't gehalte der geciteerde
werken, dat ons voor hem inneemt. Niet alleen is Te Winkel vertrouwd met de beste werken, die in Frankrijk , in Duitschland, in Italië,
in Denemarken over de middeleeuwsche letterkunde zijn verschenen,
hij heeft bovendien » van al wat ons aan dichtwerken uit de 13de of l4de
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eeuw bewaard is gebleven", ,,zoo goed als geen enkelen versregel ongelezen" gelaten.
Hoezeer ook ingenomen met Te Winkel's Letterkunde, toch gelooven
wij, dat veel van hetgeen op de tien eerste bladzijden vermeld staat, •aan
bedenkingen onderhevig is. De Schr geeft in het begin der Inleiding zijne
meening te kennen over letterkundige kunst en critiek. Op slechts enkele
punten van zijn betoog — wij zouden anders te uitvoerig worden — wenschen wij nader de aandacht te vestigen. De geschiedenis der literatuur
„verhaalt de elkaar opvolgende pogingen van den menschelijken geest,
om', zonder eenig practisch doel , belangwekkende gedachtenverbindingen
uit te spreken in schoone vormen" (blz. 3). Maar „de nauwkeurige en
onbevooroordeelde waarnemer zal .... , zelfs in zijn eigen tijd en bij
zijn eigen volk, de overeenstemming in waardeering der kunstwerken nog
zóó gering vinden, dat hij niet anders kan dan glimlachen over het zelfbedrog dergenen, die, meenende over de kunstwerken te oordeelen in
overeenstemming met de aesthetica huns tijds, en dus op wijsgeerig-wetenschappelijke gronden een vonnis te vellen , inderdaad in menig opzicht
een zuiver persoonlijk oordeel , hoogstens dat van een bepaalden kring,
laten gelden.` (blz. 2 en 3).
Hiermede wordt der zuiver aesthetische critiek dus een brevet van onvermogen uitgereikt. Ten onrechte , gelooven wij. Het is waar , de aesthetica is eene nog jeugdige wetenschap 1l en zij heeft haar laatste woord
nog lang niet gesproken. Maar dat er rekening met haar te houden is,
hebben o. a. sommige werken van Lessing , Hegel , Vischer , Carriere en
Gottfr. Semper bewezen.
Dat ieder „in zijn eigen tijd en bij zijn eigen volk" veel verschil zal aantreffen in de aesthetische waardeering van kunstproducten is niet tegen
te spreken. Maar wanneer men alleen rekening houdt met hen , van wie
men kan aannemen , dat hun smaak eenigermate ontwikkeld is , treffen
wij toch ook zooveel overeenstemming aan , dat men nauwelijks aan eene
toevallige gelijkheid van oordeel denken kan. Moet men de kunstproducten
van tijdgenooten beoordeelen , dan loopt men groot gevaar van onder den
invloed te geraken van persoonlijke sympathie of antipathie; gevaar van
te worden geïnfluenceerd door des kunstenaars (vooral des literarischen
kunstenaars !) staatkundige of godsdienstige richting. Waar men oordeelt
over kunstenaars uit een vroeger tijdvak zijn deze invloeden veel minder
krachtig, en bestaan zij soms in 't geheel niet. Vandaar een veel grootere eenstemmigheid over het werk onzer voorouders. Ook daar blijft
nog verschil van meening bestaan , maar in welke wetenschap — wiskunde misschien uitgezonderd — vindt men dat niet? in hoofdzaken is
men het echter in de meeste gevallen eens.
En hoe zou een Geschiedenis der Letterkunde er wel uitzien , als de
auteur zich, zonder te vragen naar schoon of leelijk, beijverd had om
niets anders mede te deelen dan „de elkaar opvolgende pogingen van den

') Het is algemeen bekend , dat bij de Grieken , o. a. bij Plato en Aristoteles zeer
sch ^rpzinnige opmerkingen over de kunst zijn te vinden. Maar daar zij niet beproeven, hunne opmerkingen en mededeelingen af te leiden uit het wezen der kunst
en deze uit de natuur van den mensch , kan men bij hen niet van een wetenschap
der aesthetica spreken. Genoemde wetenschap klimt niet verder op dan het midden
der vorige eeuw.

59
menschelijken geest , om, zonder eenig practisch doel , belangwekkende
gedachtenverbindingen uit te spreken in schoone vormen ?" Ten eerste:
hoe beoordeelt de auteur , voor wien mooi en leelijk slechts relatieve begrippen zijn, of een kunstenaar schoone vormen heeft willen scheppen?
Hoe weet hij , dat die kunstenaar of would-be-kunstenaar niet ,het karakter der kunst miskennend , het bijoogmerk heeft (gehad) om zich door
zijne kunstwerken bij zijne tijdgenooten beroemd te maken ?" ') Want in
dat laatste geval zouden de werken van dien kunstenaar niet in de Gesch.
der Letterk. thuis behooren.
Maar dan : Als het den schrijver eener literatuurgeschiedenis niet vrijstaat te beoordeelen, welke pogingen om iets schoons te scheppen beter,
en welke minder goed zijn geslaagd , krijgt ieder dichtwerk, ieder tooneelstuk , iedere roman , in 't kort ieder boek (didactische werken uitgezonderd)
voor dien letterkundige gelijke waarde en maakt hij zich schuldig aan
groote willekeur, als hij in zijne Geschiedenis melding maakt van het eene
geschrift en van het andere niet. Of zou hij alleen die werken moeten
vermelden, die invloed hebben uitgeoefend ? Dan zouden niet alleen die
boeken , welke het grootste aantal malen herdrukt zijn, altijd het meeste
belang voor hem hebben, maar hij zou , het groote materiaal in aanmerking genomen, wel alle werken, waarvan geen herdrukken bekend zijn,
mogen negeeren.
Slechts weinigen zouden echter in een aldus bewerkte Gesch. der Letterkunde belang stellen. 't Zij willekeurig of onwillekeurig, wij zoeken in de
kunstvoortbrengselen zoo van vroeger als later tijd steeds naar die gedachtenverbindingen en vormen , die wij schoon vinden. Wat naar onze
meening schoon is , of het schoone bevorderd heeft , en ook wat de ontwikkeling van het schoone tegenging , is in een geschiedenis der letterk. van
gewicht ; dat , wat naar onze meening niet schoon is en ook geen merkaren invloed uitoefende , wekt onze belangstelling niet op en kan buiten
beschouwing blijven.- Natuurlijk blijft er dus plaats voor subjectieve meeningen. Maar nog eens , doen die zich dan niet gelden in de wetenschap
der geschiedenis , der taal , der scheikunde , der geneeskunde enz. enz. enz. ?
Waarom bestudeert men de historia litteraria van een volk ? Is het uitsluitend en alleen om na te gaan, welke opeenvolgende pogingen in het
werk zijn gesteld om kunstwerken te scheppen ? Ons dunkt , dat er in
hoofdzaak nog twee redenen bij komen. Sommigen beoefenen de letterkunde van een volk om het beter in verschillende periodes van zijn bestaan
te leeren kennen. Om de wenschen , de neigingen , de hartstochten , de'
gebreken en de deugden van dat volk weerspiegeld te vinden in de literatuur. Alsdan is de geschiedenis dezer laatste een hulpwetenschap der
politieke en beschavingsgeschiedenis.
Maar veel grooter nog is het aantal van hen , wien het te doen is , om aesthetisch genot te smaken bij de beschouwing van kunstwerken , ook uit
vroeger eeuwen. Zij weten, dat evenals iedere tijd , ook ieder tijdvak der
letterkunde zijne eigenaardigheden heeft en dat, wie van 't schoone daarvan
wil genieten , tot oude schrijvers zijn toevlucht moet nemen. Een naïeve
bekoorlijkheid, als verspreid ligt over vele oude volksliederen, vinden wij
hoogst zelden bij onze moderne dichters; het komische van een Bredero
zoeken wij thans tevergeefs; brieven als Betje Wolff schreef, kan tegenwoordig,
schijnt het, niemand meer opstellen. Hij nu, die de schoone parelen wil
opduiken uit de zee eener literatuur, heeft de raadgevingen en terecht'

1

) Blz. 1 en 2.
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wijzingen van een ervarene noodig, zoo hij niet in die zee wil verdrinken.
Die ervarene is -- althans moet zijn — de schrijver eener (geschiedenis
der letterkunde. Van hem wil men vernemen , waar schatten te vinden
zijn en waar alleen steenen en waardelooze schelpen liggen.
Wij gelooven , dat Dr. Te Winkel in de practijk niet zoo ver van ons
afstaat als in de theorie. Althans wij hebben meer dan ééne plaats in
zijn Gesch. der Lett. gevonden, waar hij niet schroomt over de aesthetische
waarde van een literarisch product te oordeelen ; en dit, wij haasten ons
het er bij te voegen , is geheel in overeenstemming met de aankondiging
in het Prospectus, dat zijn werk wel » alleen", maar dan toch werkelijk
plaats gunt aan zulke, met behoorlijke matiging uitgesproken subjectieve
meeningen van aesthetischen aard , als geen aesthetisch ontwikkeld persoon
geheel kan terughouden, , zonder zich tot onverschilligheid te doemen. ' ). Dit
laatste zou ons bijna doen vermoeden, dat Te Winkel niet zoozeer den
bodem heeft willen inslaan aan de aesthetische critiek, als wel bedoeld
heeft krachtig te waarschuwen tegen ongegronde en onbekookte beoordeelingen , die gewoonlijk meer het gevolg zijn van een vluchtige opvatting
dan van degelijke studie en nauwgezette overweging.
Te Winkel's Inleiding handelt verder over den oorsprong onzer letterkunde, over de berichten van Tacitus en anderen over de Germanen,
over Oudduitsche sagen , de oudste Nederduitsche geschriften enz. enz.
Het zij ons vergund op enkele punten de aandacht te vestigen, voornamelijk op die , welke ons óf nieuw 6f, zonder nieuw te zijn, nochtans zeer
belangrijk toeschijnen.
Zoo op blz. 17 over de Runen:
„'t Waren de Romeinen , die de schrijfkunst aan de Germanen leerden;
ja zelfs de runen , de eenige letterteekens , die zij aanvankelijk gebruikten,
waren aan het Romeinsche alphabet zoo al niet geheel, dan toch meerendeels ontleend."
Blz. 23: ,Toch blijft de Floovant een merkwaardig getuigenis voor de
stelling , dat de Fransche romans uit den Frankischen sagen kring niet eerst
aan Karolingische heldendaden en overleveringen hunnen inhoud ontleenen , maar dat er ook Merowingische geschiedzangen en verhalen in
verwerkt zijn."
Op blz. 37 wordt winileodes door » minneliederen" vertaald. Den abdissen
werd bij besluit van 789 verboden winileodes te schrijven of te zenden.
Wij meeren , dat hier eerder aan vriendenliederen (liederen, handelende
over vriendschap of aan vrienden of vriendinnen gezonden) zal moeten
worden gedacht.
Op blz. 38 wordt eene verklaring gegeven van het feit, dat gedurende
de regeering vanKarel den Grooten en zijn zoon Lodewijk in Duitschland
eene literatuur in de volkstaal ontstond en in ons land niet. Vooral in
de Abdijen, onder de regeering der genoemde vorsten in Duitschland gesticht, ,deed men zijn best, eene Germaansche Letterkunde te scheppen,
omdat men daarin het beste middel zag tot verchristelijking der heidenen,
die zich nog maar alleen in schijn en door dwang van wapengeweld bekeerd hadden. Had men hun het Christendom gebracht in eene hun
vreemde taal, dan zou het zeker oneindig veel langer geduurd hebben,
voor zij het zich hadden eigen gemaakt ... Zuid-Nederland en de Zuidelijke
helft van Noord-Nederland vormden het eigenlijke Frankische rijk; .... en
il Wij cursiveeren.
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in het rijk der Franken had het Christendom reeds lang zóó diepe wortels
geschoten , dat geene geschriften in de volkstaal meer noodig waren om
het te verkondigen. De Latijnsche taal toch. was , zooals wij zagen , aan
het Frankische hof reeds vroeg in eere : de Frankische adel kende die taal
evengoed als de Frankische geestelijkheid .... ja de zuidelijker wonende
Franken begonnen zelfs hunne Germaansche taal te verruilen voor het
nauw aan het Latijn verwante Romaansch."
In noot 2 op blz. 46 wordt ten opzichte van de alliteratie opgemerkt
„dat in de ons bewaard gebleven gedichten alle klinkers voor dezelfde letter
gehouden worden en dus met elkaar allitereeren. Het door ons gecursiveerde is , dunkt ons , minder juist. Het is veeleer de spiritus lenis, welke
iederen klinker voorafgaat, die allitereert.
Is op blz. 59 (noot 1) de vermelding juist, dat de Historie van den ridder
met de Zwaane" geapprobeerd is 2 Febr. 1540 ? Eene (Amsterdamsche)
uitgave, in ons bezit, zegt 2 Febr. 1547.
Na de hoogst belangrijke Inleiding wordt de Gesch. der Middelnederl.
Letterk. in vijftien hoofdstukken behandeld, die alle proeven bevatten van
de scherpzinnigheid en de buitengewone kennis van Te Winkel. Hoe verleidelijk het zou zijn, hier de plaatsen op te teekenen, . die ons het meest
hebben getroffen , de beperkte ruimte , ons toegestaan , verbiedt het. Slechts
hier en daar willen wij nog even wijzen op een belangrijk punt.
De Schr. bezigt in plaats van de namen Karel- en Artur-romans de
veel juistere : Frankische en Britsche romans. Slechts een enkele maal
toch is Karel de held van den roman (in Carel ende Elegast) ; en ook
Artur treedt in den veelal naar hem genoemden Sagenkring veel minder
op den voorgrond dan de beste zijner ridders. Bovendien denkt men bij
den naam ,,Karel-romans" niet aan de ,,Merowingische romans, die met
de Karolingische eene onafgebroken reeks hebben uitgemaakt." ' ).
Zeer juist is de opmerking (blz. 91), dat het gedicht Vier Heren wenschen,
waarin Hagen, Gunther, Rudegeer en Geernoot optreden, niet mag worden
aangevoerd als bewijs voor de bekendheid der Nederlanders met de Duitsche
heldensagen. Dit gedicht nl. , in Nihelungen-stroppen geschreven , ,is blijkbaar in het Beiersche tijdvak uit het Hoogduitsch in het Nederlandsch
vertaald."
Ten opzichte van den tijd van vervaardiging der Middeleeuwsche dichtstukken , is Te Winkel voorzichtiger dan velen zijner voorgangers. Van
den Walewein zegt hij bv.: „de roman is geschreven voor 1350" --- dit jaartal
wordt achter in het handschrift door een afschrijver genoemd — „maar
hoe lang daarvoor valt in de verste verte niet te bepalen, want de sporen
van oude zeden, die men er in vindt, zijn natuurlijk uit de bronnen overgenomen." 2 ).
Aan het slot van het IVe hoofdstuk lezen wij : ,de Britsche romans zijn
dus, zooals uit het groot aantal vertalingen blijkt, hier te lande eenen
tijd lang zeer gezocht of liever in de mode geweest, doch vermoedelijk
alleen in aanzienlijke kringen. Zij waren niet nationaal, zooals de Frankische romans; en vandaar dan ook , dat zij spoedig weêr vergeten werden
en niet zooals deze in den vorm van volksboeken tot lang na de middeleeuwen bleven leven." $).
1

) Blz. 88. _) Blz, 179. ') Blz. 197.
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Terecht wordt door Te Winkel de verouderde meening bestreden, als
zou het dierenepos van oorsprong echt Germaansch wezen en in kiem als
Germaansche volkssage reeds voor de volksverhuizing hebben bestaan."')
Hoe de diernovellen uit Indië door middel van het Arabisch naar West-Europa
zijn gekomen, wordt uitvoerig door hem geschetst. „Het denkbeeld om de
dieren van eigennamen te voorzien is misschien aan de Kalilah en Dimnah
ontleend en wel het eerst door den een of anderen Nederlander omstreeks
het begin van de 12e eeuw. ' ). De beteekenis van sommige dier namen
is nog onzeker. Isegrim is volgens Te Winkel „de man met het ijzeren
helmmasker." Een vraagteeken zou , dunkt ons , hier niet ongepast zijn,
al voldoet deze verklaring om taalkundige redenen beter dan de vroegere,
volgens welke de wolf „grimmig als ijzer" was. ,,Reinard, d.i. Reginhard,
vermoedelijk: de flinke raadgever."
Het deed ons genoegen , te lezen , dat Te Winkel , die van aesthetische
critiek zoo weinig weten wil , van den Reinaert verklaart : „ de vertaler heeft zich eene behoorlijke mate van vrijheid veroorloofd en door
weglaten en bijvoegen van kleinigheden , door fijneren smaak en grootere objectiviteit ons een gedicht geschonken , dat het origineel ver overtreft en terecht als het meesterwerk op het gebied van het Europeesch
dierenepos wordt geroemd." 3)
In het VIIIe Hoofdstuk wordt o. a. de meening van Dr. Kalff bestreden,
als zou Hertog ,Jan van Brabant zijne minneliedjes in het Hoogduitsch
hebben gedicht.
Zeer belangrijk is ook het volgende hoofdstuk (over Jakob van Maerlant).
Eenige hoofdstukken — kortheidshalve -- met stilzwijgen voorbijgaande,
komen wij aan het veertiende : Muziek en Zang in de 14e eeuw. Hierin
treffen wij eene beschrijving aan van vele muziekinstrumenten uit dien
tijd, als de pipe (ook ruuspipe , lollepipe enz.) of cornemuse (doedelzak) ,
de schalmei , den riethoorn , de vedele , het monocorde , de hommel of
noordschen balk enz. enz. 4 )
Als op blz. 458 de inhoud wordt medegedeeld van Pieter van lersele's
sproke (Te Winkel rangschikt haar onder de boerden) Wisen raet van vrouwen wordt de slimme , minzieke vrouw de echtgenoote genoemd van den
man , die haar zoo zorgvuldig bewaakt. Bij Boccaccio is dit werkelijk zoo;
bij van lersele evenwel is het eene dochter , die de voorzichtigheid van
haren vader te schande maakt.
,

Wij hopen door onze opmerkingen velen onzer lezers aangespoord te
hebben tot het bestudeeren van Te Winkel's uitmuntende Geschiedenis
der Middelnederl. literatuur. Met verlangen zien wij naar het vervolg
van de Letterkunde des Schrijvers uit.
K
,

1)

Blz, 241. _) Blz. 246. 3 ) Blz, 253. 4 ) Blz. 425-421.
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Jee ouwe Vo-ta
Joost van den Vondel. Zijne dichtwerken en oorspronkelijke prozastukken,
in verband met eenige levensbijzonderheden , en toegelicht door aanteekeningen en verklaringen door DR. J. A. ALBERDINGK
THIJM, hoogleeraar. ' Uitgaaf van H. A. M. RoELANTS, te Schiedam.
Het was eene gelukkige gedachte van den heer Roelants, om bij gelegenheid van den 300en verjaardag van VONDEL eene nieuwe uitgave van diens
werken te doen beginnen. De heer Roelants, die voor 20 jaar den Vondel
van Van Vloten uitgaf , heeft niet naar een handelsartikel gezocht , maar
zich de wereld eener nationale daad van beteekenis veroorloofd , vooral
nu van beteekenis , waar Antwerpen, Keulen , Amsterdam en NieuwerAmstel wedijverden om Vondel te vereeren en zijne werken als nog geheel
voor onzen tijd passende , bewonderenswaardig te prijzen.
Geen wonder dat hij naar een hoogst bevoegd „bezorger" dier uitgave
zocht en in de eerste plaats dacht aan Prof. Dr. J. A. Alberdingk Thijm,
wiens Vondelportretten en wiens artikelen over Vondel sinds jaar en dag
bewijzen , dat hij Vondel's dichten heeft doorwerkt , diens tijd heeft doorleefd in gedachten en het recht verstand des dichters en diens waardeering zich tot levenstaak heeft gesteld.
Van Vloten's uitgaaf is bijna uitverkocht en eene nieuwe uitgaaf is
alleszins verdedigbaar, immers „vele levensbizonderheden zijn aan het licht
gekomen ; onuitgegeven stukken zijn opgespoord en duistere plaatsen verklaard ;" en van dat alles kan in deze nieuwe uitgaaf „nu duidelijk en
volledig blijken."
Een eigenaardig karakter ontleent deze uitgaaf aan de omstandigheid,
dat het boek als drukwerk het karakter der boeken uit Vondels tijd vertegenwoordigt.
De chronologische volgorde der stukken was gewenscht , maar de tien
deelen , waaruit het werk zal bestaan , moesten zooveel doenlijk gelijken
omvang hebben en daarom zal » ieder Deel in het bijzonder zoo veel mogelijk ééne zijde van Vondel's geestesleven en kunstbedrijf in -het licht
stellen."
De titel gewaagt van „oorspronkelijke Prozaschriften ," het is omdat de
vertalingen van Virgilius, Ovidius en Horatius in proza , evenmin als
„Grotius Testament" worden opgenomen.
De complete Dichtwerken zijn hoofdzaak en alleen de grootere en kleinere verhandelingen over Tooneel en letteren mogen niet ontbreken.
Met verbazing hebben enkelen gezien , dat de nieuwere spelling wordt
gevolgd. Men heeft echter deze spelling gekozen omdat men meende dat
de lezer door oude woordvormen wordt afgeschrikt; en men heeft gemeend
door die spelling niet te kort te doen aan den eerbied jegens Vondel,
„omdat we in de uitgaven der XVIIe Eeuw minder met de spelling
van Vondel , dan met die der letteren te doen hebben. Eigen handschriften toch van Vondel toonen bijv. soms verdubbeling van klinkers , terwijl
in de drukken de a en u met e verlengd worden.`
Het geheele werk zal verschijnen in tien deelen , ieder van 25 tot 30
vellen druks, ongeveer 300 vellen ieder van 16 bladzijden.
De verzending geschiedt bij Afleveringen van 6-8 vellen , die bij inteeteekening tegen zestig cents berekend worden. Het geheele werk zal in
geen geval meer dan Vier-en-twintig Gulden kosten, en in drie haren tijd8
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gereed zijn. Waarschijnlijk verschijnen in dit jaar het Eerste en Tweede Deel.
De betaling moet geschieden na ontvangst van ieder viertal Afleveringen
en dus in tien termijnen , ieder van f 2,40.
Honderd exemplaren zijn gedrukt op zwaar Hollandsch papier , uit de
fabriek van de firma VAN GELDER EN ZONEN , om aan de eerstvragenden
geleverd te worden , tot den prijs van Een Gulden.
Op den titel van de eerste aflevering staat een drukkersmerk, met het
randschrift ,,Ik strii op sno eerde" ; dit is afkomstig van een der eerste
Vondel-uitgaven en de heer Roelants stelt zich voor , zoo achtereenvolgens
de verschillende drukkersmerken van de uitgaven van Vondel af te drukken
en op het laatste deel zijn eigen merk,
Het belangrijke dezer uitgave is de daaruit voortvloeiende erkenning,
dat er genoeg belangstelling in den volstrekt niet populairen kunstarbeid
des dichters bestaat , om een editie van Vondel voor f 24.— mogelijk
te achten.
Toen Van Lennep in 1855 het 'le deel van den grooten Vondel het
licht deed zien , hadden de uitgevers Gebr. Binger omstreeks 800 inteekenaren. Sedert dien tijd is er ontzaglijk veel over Vondel geschreven
en werd Vondel sedert 1862 dus bijna 25 jaar lang op alle Hoogere Burgerscholen gelezen en verklaard. Alle reden om te gelooven , dat velen
deze handige editie zich zullen aanschaffen. Thans evenals toen aanvaardde
onze koning de opdracht van Vondels werken : bij de voltooiing en de
onthulling van het standbeeld in het Rij- en Wandelpark overhandigde
Mr. Heemskerk als Minister van Binn enlandsche Zaken aan Mr. Jacob van
Lennep de orde van den Nederlandschen Leeuw.
Is 't te veel , dat we thans van denzelfden vorst vragen, dat hij door
denzelfden minister de orde doe uitreiken aan den onvermoeiden geleerde
en kunstbeoefenaar , die thans een nieuwen lauwer vlecht voor den hoogvereerden dichtervorst ?
De tegenwoordige uitgave begint eerst met 1607. De vroegere stukken,
die bij van Lennep en van Vloten voorkomen zijn weggelaten. Eene belangrijke verbetering is die der punctuatie naar den geest van onzen tijd,
waardoor menige onverstaanbare zin duidelijker wordt. „De verwaarlozing
der naamvallen en geslachten" heeft prof. Thijm behouden , omdat hij het
niet oorbaar achtte Vondel meer taalkennis toe te schrijven dan hij bezat ; ,,waar gevaar voor misverstand was ," is dit aangeduid l). De spelling is , jammer genoeg , niet die van het Woordenboek. Dat thronen"
zeer verdedigbaar is , weten we; maar is 't zoo erg , die h weg te laten,
„niemant" met een d „versieren" met een s en ,blixem met ks te schrijven ? En waarom ,, Vranckrijck''? We vinden hier ook » vrolijk" en „blaauwe."
Wat de aanteekeningen aangaat , prof. Thijm heeft zich alleen ernstige
lezers voorgesteld , zoodat het gebruik van woordenboeken bij de lezing
van dezen Vondel niet is uitgesloten.
Alles samenvattende kunnen wij niet anders dan ons verheugen in deze
uitgave van Vondel , die wij in veler handen wenschen, omdat die met
gebruikmaking van meer en latere ontdekkingen beter moet zijn dan vroegere uitgaven, en in allen gevalle door spelling en formaat de studie van
onzen beroemden vaderlandschen dichter aanmerkelijk gemakkelijker maakt.
TACO H, DE BEER.

') bl, 35 : Den wreeden Pharao zal ons niet mééi verhoeren
Den stamure Iuda nu aanvanget te regeeren,
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a ^ var VerselAkjende I=Mens sedert laag.
We wenschen na te gaan:
1 0, wat de school-autoriteiten van het aanstaande hoofd
eener school eischen;
2°. of de school-autoriteiten overeenstemmen in hare eischen;
3 0 . of de eischen zijn : a. billik en natuurlijk;
b. doelmatig d. i. aan het doel beantwoordend;
c. in overeenstemming met de eischen
der wetenschap.
Aangaande het verlangde sub 10 en 20 is niets ter verduideljking noodig.
Aangaande 3a zij opgemerkt , dat we de vraag wenschen beantwoord te zien : Mag men aannemen , dat de sollicitanten inderdaad
„alles kunnen weten wat hun gevraagd wordt en dat ze alles kunnen
„verrichten wat van hen verlangd wordt ?"
Bij 3b is het de vraag : „Kan uit de beantwoording der gestelde
„vragen en het uitwerken der opgaven worden afgeleid , of de
„sollicitanten degelijke kennis en studie der taal hebben en ge„schiktheid , de taal te onderwijzen ?"
Met 3c bedoelt men te onderzoeken, wat het antwoord moet zin
op de vraag:
„Als de sollicitanten hunne studie inrichten naar de vragen en
„opgaven, die op de vergelijkende examens gegeven worden, zal hunne
„studie dan meerendeels in de goede richting worden voortgezet ?"
Ten einde over een en ander deugdelijk te doen oordeelen , volgen
hier 63 opgaven voor Nederlandsche taal , in de laatste zes jaar in
alle deelgin van Nederland opgegeven. Zij zijn zonder onderscheid
bijeengebracht, gelijk het toeval dat wilde, we hebben dus alle
reden aan te nemen, dat ze vrij wel aantoonen , wat het karakter
is van de examens in Nederlandsche taal op de vergelijkende exa=
mens in de laatste jaren.
Wij stellen ons voor, deze reeks voort te zetten en later -- zoo
dit niet vroeger door anderen geschiedt -- uit deze opgaven antwoorden af te leiden voor de bovenvermelde vragen.
1. Amsterdam , 30 Januari 1882.
Gelders Lustwarand.
Gij Bergen i .... Heuvels acht de Faam,
Bij vriend en vreemd , te klein een naam,
Voor heerschers over meer verschiet,
Dan eigen erf den landzaat biedt ! -Gij Bergen ! van 't gevolde vee
Beweid , en van 't gehorend ree 1
Noord en Zuid, 11e Jaargang.
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Gij vruchtbre Dalen , waar de zon
Haar schichten koelt in bron aan bron,
Waar 't veldgebloemte vroegst ontluikt,
En langst aan winters mao1 t ontduikt:
Waar Echo , als de Meimaand keert,
Den zang van duizend vogele, leert!
Gij Bosschen die daar tusschen 't graan,
Wanneer de sikkels veldwaarts gaan,
Opnieuw versierd met lenteblad,
Smaragd gelijkt, in goud gevat!
Gij Beken : eeuwig vloeiend glas,
Dat snelt naar Rijn- en iJselplas ,
Maar toeft, aan 't seheipunt van hun val,
Onzeker , wien het volgen zal,
En, beurt om beurt, door 't schoon verleid,
Zoo mild langs ieders boord gespreid!
Gij Paradijs ! van 't morgenland
Naar 't golventemmend West verplant.

1. Wat zoudt gij in de bovenstaande regels bespreken , en hoe
zoudt gij dit doen , ten einde het stukje door de leerlingen der
hoogste klasse grondig te doen verstaan?
Geef duidelijk het verband aan tusschen de zinnen in het vierde
couplet.
2. Hoe zoudt gij 't aanleggen , om de leerlingen der lagere school te
brengen tot een juist begrip van de wijzen en tijden der werkwoorden ?
2. Amsterdam, 24 April 1882.

Bronbeek (1863).
0 Bronbeek , dat op 't groen tapeet,
Ons lichtend uit een nacht van blaéren ,
Den witten gevel ginds verbreedt, -'t Is of gij de' aardbol om doet varen
Wie naar uw stille halle treedt!
5.
Daar ligt gij rustig in de hoede
Van de u beschermende banier ,
Maar zet de phantasie in vier,
Tot zwaaiens toe der tooverroede:
10. Wat zegt het haar dat ons gebied
Wegschemert in het enge Europe?
Dit werelddeel begrenst de hope
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Der welpen van den zeeleeuw niet!
Laat vrij naar 't West die wimpel duiden:
15.
Schoon 't eertijds Nieuwe•Nederland ,
Er 't noorden ziet in laaien brand,
Al lokt 't verzuimd" 1 ) Brazil in 't zuiden,
Ze omzeilt de Kaap, zij stiert naar 't Oost,
Tot iedre wensch zijn haven vinde
20. In 't paradijs van Insulinde,
Het rijk der toekomst van ons kroost;
Waar zij 't geheim, die grootsch te borgen,
Den dichten sluier op doet slaan
In u, die tuigt hoe 's Konings zorgen
25.
Van de' avond reiken tot den morgen
Langs dubblen wereldoceaan!
1. Verklaar de beeldspraak in vs. 1-3, vs. 10-13, vs. 22-26.
2. Geef geschiedkundige aanteekeningen bij vs. 15-17;
3. Geef 't verband der zinnen aan van vs. 4-55 en vs. 22, 23
en 24 tot : In u;
4. Verklaar naar beteekenis en vorm : Tot zwaaiens toe der

tooverroede:
5. In welken naamval staat die wimpel en waarom?
6. Wat weet gij van 't als bijvoeglijk naamwoord gebruikte laaie ?
Vergelijk hiermede het taalwerk te 's-Gravenzande, 15 April 1882.
3. Amsterdam, 5 Februari 1884.
1. Geef eerre nauwkeurige verklaring van 't onderstaande fragment uit Da Costa's „ wachter , wat is er van den nacht ?"

Engeland in 1847.
Uit uwer zonen hand
uit uwer dochtren mond , ontfangt het verre land
van Hindostan dat woord , aan tijd noch plaats gebonden,
eens Heilands , Paria geworden voor de zonden
der duizend duizenden ook daar. o , Sints den dag ,
die aan uws Luipaards voet den Aadlaar storten zag,
wat natie nog als gij ? Des aardrijks einden bieden
uw' koopliên koningseer ; een volk van edellieden
erkent u heel Euroop , en eert tot in uw taal
van waardigheid en kracht een vorstlij k ideaal.
Wat natie nog als gij P de wereld , van uw plannen,
uw vloten , uw ontzag , uw staatkunde als omspannen,

1
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biedt half in duizeling u hulde en wie u haat
slaat de oogen voor u neer en vraagt uw wijsheid raad ,
die wijsheid , in nog meer dan de oppermacht der zeeën
zich zef behagend , in deel meer dan krijgstrofeeën :
Op. WILBERFORCES stem de Negerslaverij
in boe ! op COBDENS woord de Britsche handel vrij
De onmooglijkheid beproefd , maar 't mooglijke ook gevonden!
Aan rustloos onderzoek steeds vleuglen aangebonden
en vrije vlucht gegund in 't ruime kennisrijk,
mits -- cijnsbetaling van Bespiegeling aan Praktijk. —
2. BEETS heeft gezegd :
„Breng eenheid in uw werk , wilt ge u met werking vleien;
De vuist treft beter , dan tien vingers uit te spreien."
Wat kan het hoofd eener lagere school doen , om dien raad op
te volgen ?
4. Amsterdam , 3 December 1884.
Eene duidelijke verklaring te geven van de gedichtjes : „ Uit eén
stuk" , „ Voelhorens" en „ Veel pijlen" van de Genestet.
5. Amsterdam , 1 Juni 1886.
Een duidelijke verklaring van inhoud en strekking van Starings
puntdichten : 1. „Het lange Puntdicht" 2. „De Lettereeuwen" en
3. „Bijschrift voor mijne gedichten in 1820 uitgegeven."
6. Amsterdam , 28 December 1886.

0 Kerstnacht , schooner dan de dagen 1
Hoe kan Herodes 't licht verdragen,
Dat in uw duisternisse blinkt
En wordt gevierd en aangebeden 1
Zijn hoogmoed luistert naar geen reden,
Hoe schel die in zijne oorgin klinkt.
Hij poogt d'onnoozle te vernielen
Door 't moorden van onnoozle zielen
En wekt een stad• en landgeschrei
In Bethlehem en op den akker
En maakt den geest van Rachel wakker
Die waren gaat door beemd en wei.
De wenkbrauw dekt nu, met zijn boogjes,
Qelokene en geen lachende oogjes ,
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Die straalden tot in 's moeders hart
Als sterren, die met haar gewemel
Het aanzijn schiepen tot een' hemel,
Eer 't met een mist betrokken werd.
Zoo velt de zicht de korenaren ,
Zoo schudt een bui de groene blaren,
Wanneer het stormt in 't wilde woud.

Wat kan de blinde staatzucht brouwen,
Wanneer ze raast uit misvertronwen 1
Wat luidt zoo schendig , dat haar rouwt/
Bedrukte Rachel 1 staak dit waren:
Uw kinders sterven martelaren

En eerstelingen van het zaad,
Dat uit uw bloed begint te groeien
En heerlijk tot Gods eer zal bloeien
En door geen tirannij vergaat.
Geef eens duidelijke verklaring van het gecursiveerde in de bovenstaande strophen uit een' der reien van Vondels Gijsbrecht.
Van welk belang is het , dat er in de lagere school veel zorg
gewijd worde aan het bestrijden van de taalarmoede der leerlingen?
Over welke middelen kan de school daartoe beschikken ?
7. Amsterdam 14 September 1887.

Europa van 1830-1848.
't Was vrede , maar die vrede een waggelend gevaarte,
Met el ken nieuwen steen zijn storting naderbij!
Dan neen ! zoolang de staf van Frankrijks heerschappij
Gevoerd wordt door het Hoofd der wakkere Orleanen
Geen nood ! Dus meent de vrees zich zelve te vermannen
Die vrede (Algiers meldt nog alleen van krijgsgeweld),
Broedt menigten alom , met klimmende angst geteld,
Slechts hier en daar gedund door koene landverhuizing,
En voorts , bij zwermen , met van onrust zwangere suizing,
Verstikkend opgetast in vesten Babelhoog ,
't Is spanning , dreigende als de spanning van een boog!
Want aan die menigten , om werk en brood verlegen,
Benijdt het werktuig , aan des menschen plaats gestegen,
Den arbeid en zin loon. De maatschappij gevoelt
Haar evenwicht verstoord. Haar lichaam kwint en woelt
Bij beurten ; 't is de plaag van kankrend pauperisme,
Onredbaar evenzeer voor breinloos Communisme,
.
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Als voor Bespiegeling , die in fijn geweven taal
Verdooving , sussing , maar geen heeling brengt der kwaal.
Verklaar nauwkeuring het gecursiveerde in bovenstaande regels.
Men lette daarbij zoowel op de beeldspraak als op de bedoeling , in
verband met de geschiedenis. •
8. Amsterdam , • December 188 7.
Geef eene duidelijke verklaring van de gedichten „Kennis en
geest", „Dialecten", „Het Verledene", „Comma Bacillen" en Meer
niet Meerder" van N. Beets.
9. Bussum , 17 September 1886. (2 uur) district Amsterdam.
In een vriendenrol.
Elk zoekt geluk , maar talloos zijn de paden,
Waarlangs we zoekend grafwaarts gaan,
De zucht naar goud , naar weeld', naar macht , naar lauwerbladen,
Kiest onderscheiden baan.
Op onzen weg zweeft , lokkend , voor ons henen
Der kunsten en der muzen koor ,
Met ons kwam liefde zich als tochtgenoot vereenen ,
Houdt vriendschap 't eigen spoor.
In milden glans ontluikt voor onze treden
Een bloei des nijveren plukkers waard,
Wiens oog niet afgedwaald , voorbij 't genoeg van lieden,
Op 't veel van morgen staart.
Dat zoo mijn vriend ! dat zoo ons heil moog duren,
Dat ons erkentelijk offer geur'
Tot eens de jongste koom' van de ons bescheiden uren,
En de aardsche voorhang scheur'!
a. Verklaar het gecursiveerde.
b. Geef den inhoud van het geheel terug.
10. Kortenhoef , district Amsterdam , Juli 1887.
Indien het waar is , Mijne Heeren , dat men voor de studie van
eiken schrijver , die , volgens uwe begrippen , niet volstrekt zedelijknuttig is , moet waarschuwen , en haar , waar men kan , verbieden,
dan zie ik niet , hoe gij drievierde uwer CLASSICI , hoe gij ARIOSTO
en RABELAIS in uwe boekverzameling moogt dulden ; dan zijt gij
verplicht de schilderijen van Titiaan en Correggio ten vure te doemen ; en MONTAIGNE , en BREDERO , en HOOFT en MOLIÈRE , de op
eenige plaatsen alles behalve stichtelijke Molière vooral , vliegen
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uwe vensters uit , gevolgd door .... Doch waartoe zoude ik de
naamlijst verlengen . welke zich , gij weet het , licht over drie bladzijden zoude uitstrekken .... (Potgieter).
1. Geef de bedoeling van den schrijver met uwe eigene woorden terug.
2. Ontbind deze periode in zinnen en benoem die.
3. Geef êene verklaring der gecursiveerde woorden.
4. , Verklaar spraakkunstig de kl. knp. gedrukte vormen.
5. Welke figuren merkt gij in deze periode op?
11. 's-Gravenhage 1884. Nederl. taal (1 uur).
Met de werkelijkheid bedoelen wij de wereld , die inzonderheid
door gemoedservaring tot onze kennis komt. Daar wij geen idealen
kunnen vormen , dan naar de mate waarin we zoowel met de gebreken dier werkelijkheid bekend zijn als met de goede elementen
die zij bevat en die als bouwstoffen 2 voor onze idealen gebruikt
kunnen worden, is het onontbeerlijk ons van die werkelijkheid 2 een
heldere voorstelling te maken. Aan haar toch moeten wij , gelijk
uit het gezegde blijkt , alles ontleenen , wanneer onze idealen niet
eenvoudig luchtkasteelen 8 zullen zijn , het geheim van welker bewoonbaarheid tot nu toe nog door niemand schijnt gevonden.
Veel 4 is er dat zulk een heldere voorstelling in den weg staat,
met name van de gebreken der werkelijkheid. In de eerste plaats
de verdoovende of afstompende kracht , die het gewoonraken aan
toestanden , waarin wij voortdurend verkeeren , op ons pleegt uit te
oefenen.
Men leeft in een geheel ongemotiveerd optimisme 5 , waarvan men
zich zelf nauwelijks bewust is , dat niet anders dan door de grootste
hardvochtigheid' ° verklaard zou kunnen worden , indien wij niet
wisten èn dat gewoonte het onverdraaglijkste doet verdragen , èn
niet minder , dat de onkunde vaak omtrent hetgeen in de naaste
omgeving plaats grijpt bedroevend groot is. Gewoonte en onkunde
zijn de beide peluwen van het rustig leven der meesten. 6
Indien wij eens kersversch , maar niettemin op de hoogte der
geestesontwikkeling , die wij thans bereikt hebben , onze intrede
konden doen in de wereld , waarin wij het nu ' zoo betrekkelijk goed
uithouden , wij zouden er ons in de hoogste mate over moeten verwonderen , dat zij , welke in die wereld leven , niet dagelijks , ja
ieder oogenblik getroffen wordt door allerlei tegenstrijdigheden en
wanklanken. A. PIERSON. Een levensbesehrjvinq.
I. Wat verstaat gij door „bouwstoffen van onze idealen"?
II. Wat staat er tegenover de „werkelijkheid ?"
III. Wat is het onderscheid tusschen idealen en luchtkasteelen ?
IV. Welke zaken worden er van dat veel" door den schrijver
opgenoemd ? Zeg dat met uw eigen woorden.
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V. Wat is ongemotiveerd optimisme?
VI. „der meesten" van wie dan niet?
VII. Kunt ge van die „tegenstrijdigheden en wanblanken" voorbeelden geven ?
VIII. Den 2en volzin redekundig ontleden.
IX. Welke vreemde zinswending merkt ge in den derden volzin
op ? Zoudt ge die kunnen vermijden?
X. Verklaar de bet. van het woord „hardvochtigheid" in verband
met zijn vorming.
12, 's-Gravenhage , 6 September 1884. Taalwerk. (2 uren).
1 Oud Rome gaf de heldenkracht , het recht,
2 Den staat , droeg Hellas' kunst , en bootste
3 En ciseleerde 't goud van eigen taal
4 In zang en statig woord ; -- het schonk Euroop
5 Zijn godsdienst en , herleefd , zijn schoonheidsdienst.
6 Avenza langs , een weinig landwaarts in,
7 En v66r ons ligt Carrara's marmergroef!
8 Carrara ! geen vermeet'le Niobe,
9 Die trotsch zich op haar heerlijk kroost verheft,
10 Maar schuwe nimf van 't Apennijnsch gebergt,
11 Wier marmerschoot , omhelsd door Hemel-Zeus,
12 Een teelt van eed'le wezens droeg en goden,
13 Wier blanke boezem van zijn kussen draagt
14 Het merk , en in wier zonvergulde borst
15 Een fijne aar nog vliet van 't etherblauw.
16 Hier had natuur het kleed geweven,
17 Waarin het marm'ren Rome van Augustus
18 Zijn tempels , baden , hallen heeft getooid,
19 De kunst van Skopas , Polukleitos , Muroon ,
20 Praxiteles vertaalde. — -- -- — --- ------------

21 Voor langen tijd lag dan de akker braak,
22 Tot rijpte een nieuwe oogst, een and're godenteelt,
23 En Michelangelo zijn titans deed
24 Ontwaken uit het stille marmerbed.
25 „De grootste kunstenaar kan niets verzinnen,
26 Wat niet een enkel marmerblok bevat;
27 De hand slechts , die den geest gehoorzaam volgt,
28 Dringt door tot wat in 't diepst verborgen ligt."
29 Zoo sprak de meester. Michelangel o,

78
30 (Gij zaagt) den jongen reuzendooder David
31 In 't marmer slapen en (uw) hand sloeg weg
32 Wat hem omhulde , — — — — — — —
— — — — — die(n) uw gramheid schiep,
33 Uw heil'ge toorn , die 't grootsche ideaal
34 Der wufte wereld barsch in 't aanzicht smeet.
--

35 Maar rust , geweldige ! Ook zachter kunst,
36 Ook zachter hart kent schoonheid , ja wellicht,
37 Uw toorn vergeve , trekt het ideaal
38 Een grens , die gij verbraakt.
Uit : Carrara van C. VoSMAER.
Regel 1-5
»
»
»
»
»
»
»
»
»

»

Geef de verklaring dezer regels met eenige historische toelichting.
2, 3
Wat is » bootsen" , wat » eiseleeren" en in welke
beteekenis worden die woorden hier gebruikt ?
Zang"
, » statig woord". Waarom wordt deze
4
onderscheiding gemaakt ?
8-12
Verklaar de figuurlijke taal dezer regels.
11, 13, 14 Driemaal het woord » wier". Geef van elk dezer
drie woorden het antecedent op.
16-20
Wijs in deze regels het zinsverband aan.
23
Waarom » titans" ?
25-28
Wat beteekenen deze vier regels.
31-34
Van » (uw) hand ..." af redekundig ontleden.
35
Wie is die „geweldige" ? Vanwaar die naam?
Aan welk woord , vroeger in dit gedicht gebruikt,
herinnert hij?
35-38 Van Ook zachter kunst ..." af weergeven in proza.

13. 's-Gravenhage , 17 Januari 188 7. (2 uur).
AAN DEN OCEAAN.

Rol vrij uw tuimelende baren,
Gij machtige oceaan ! toekomstig Vaderland!
Stuw vrij van oost naar westerstrand
De ontzaggelijke waterscharen.
5.
Uw statig golvend pad is 't eenig pad op aard,
Dat voor geen scheper bukt , door menschlijk arm' geslingerd,
Waarheen 't verdelgend reuzenzwaard
De drieste dwinglandij , met bloedig loof omwingerd,
Niet reikt. De zoon des stofs noemt zich in ijdlen waan,
10. De Heer der schepping , gij bespot zijn magtloos woeden,
Moog zijn vernielende arm heel de aarde in ketens slaan,
De grenspaal van zijn magt , is - de oever van uw vloeden ,
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15.

20.

25.

30.

35.

Hij moogt met onweerstaanbre kracht
Den tempel der natuur vernielen:
En ongevoelig zijn voor pracht.
Wat in zijn omtrek leeft ontzielen,
En waan zelfs uw geweld te teuglen op zijn kielen:
Gij trotst en fnuikt zijn magt.
Gij rolt zijn trotsche koningsvloten,
Wier zijden , zwanger van den dood,
Uw stranden sidd'ren doen , als brooze visschersbooten,
Te zaa,m in uw onpeilbren schoot.
En zelfs de tijd , wiens vuist geslachten op geslachten,
Van de aarde wegvaagt , rotsen scheurt en bergen sloopt,
't Heelal met puinen overhoopt,
Spilt vruchteloos op u zijn krachten.
Van 's werelds eerste stonde af aan,
Zaagt ge aan uw overheerde stranden
Het worden , bloeien en vergaan
Der glorierijkste vorstenlanden.
Gij zaagt den diepen val van Suza's wereldkroon,
En Hellas strijdbanier op hare puinhoop blinken;
Gij zaagt voor d'achtbren voet van Rome's fieren zoon
Trotsche Alexanders kroon in 't stof der graven zinken.
Gij zaagt 't Kollossusbeeld der grootsche Tiberstad,

Dat in zijn' magtig' arm de wereld hield omvat —
Door 't lot geveld , wie naar den schepter durfde dingen;
Ge aanschouwdet de ebbe en vloed der aardsche wisselingen.
En gij ? Nog rolt ge uw golf , gelijk de schepping 't zag,
Bij 't eerste morgenrood van haar geboortedag.
40.
Ja onveranderlijk dezelfde
Blijft ge immer , wat gij waart of zijt,
Het beeld van 't eeuwige in den tijd.
Sints 't firmament u overwelfde
En onverbidlijk als de dood,
45.
Acht ge aanzien , schatten nog bevelen;
Des helden kunstelooze boot,
Als trotsche Armada's zeekasteelen.
En toch — 't is grootsch langs uwe baan
Den wereldkring in 't rond te streven.
50.
En onverschrokken pal te staan,
Daar , waar uw woede 't al doet beven.
En schoon voor uw geweld de zoon der aarde ook zwicht,
Dat vrij zijn overschot in 't golvend doodsbed dale,
Geen held -- schoon ook zijn naam op 't duurzaamst marmer
prale, --

Dekt grootschar grafgesticht.
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1. Geef in korte trekken den gedachtengang des dichters weer.
2. Geef de zinsontleding van regel 5 -9 (Uw .... reikt). 3. Welke
beteekenis heeft het woord waarheen in dezen zin ? 4. Verklaar de
uitdrukking: met bloedig loof omwingerd. 5. Wat beteekenen de
werkwoorden in regel 18 en waarom zijn ze in deze volgorde geplaatst ? 6. Wat is de beteekenis van regel 20 en 21, le helft?
(Wier .... doen). 7. Geef, beknopt , de historische toelichting,
noodig bij regel 31-36. 8. Ontleed taalkundig : onverschrokken
en pal (regel 51). Wat merkt gij op omtrent de constructie van
den laatsten zin : „ Geen held dekt grootscher grafgeschrift." 10.
Waar zou de „nieuwe" spelling in bovenstaand gedicht wijziging
aanbrengen en om welke reden?
14. 's-Gravenhage , (2 uur) 28 November 1887.
„Aan mijn elzen" uit Huygens „Hofwijck."
Heilsaemen Eisen rack, wie Boud u konnen derven ? enz. (32 verzen).
1. Geef dat fragment nauwkeurig in hedendaagsch proza weder.
2. Maak met het oog op beteekenis of vorming , beknopte aanteekeningen bij woorden , die naar uw oordeel zulks het meest behoeven.
15. Delft , district 's- Gravenhage. 11 Februari 1886,
-

BIJ EEN HERTENKAMP.

Wat waant gij 't hert zijn lot getroost
Wijl 't grazend poost,
Trotse onze blikken?
Ach ! 't weet,

,

1

5.

De kerkergracht is breed,
„Staketsel hoog -- gewend aan 't leed,
Verleerde 3 't schuchter op te schrikken!
't Is of 4 't welsprekend u verklaagt,
Als 't zich zoo onverschillig draagt ,
10.
Niet langer poogt' de lucht te rieken;
De kudde , om gindschen , boom gegroept
Van verr' niet seint 6 , niet tot zich roept,
Niet voorz'eeft op dier voeten wieken!
De wreede band , waarin gij 't klemt,
15. Heeft tot verbastjrens toe 't vervremd;
Helaas ! het spitst ter nood meer de oorgin,
Als hoorn of buks hier schalt
En knalt ;
't Heeft d'ingeschapen aard 8 verloren:
Ziedaar hoe zwaar gevank'nis valt!
POT(1ETER.
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1. In welken naamval staan hert en lot ? Licht uwe opvatting toe.
Kent ge andere voorbeelden van eene soortgelijke constructie?
2. Is trots een oorspronkelijk voorzetsel ? Zoo niet , verklaar
dan , hoe het dit geworden is.
3. Zou hier , afgezien van de maat , ook afleeren kunnen gebruikt worden.
4. Welke beteekenis heeft of hier ? Gebruik of in andere beteekenissen ,, en wijs er telkens bij aan , tot welke rubriek van voegoorden het behoort.
5. Zou tracht hier even goed zijn ? Geef 't verschil tusschen deze
woorden op.
6. Overeenkomt en verschil tusschen seinen en wenken.
7. Waarom ontbreekt hier het lidwoord?
8. Is inborst hier ook goed?
9. Geef nauwkeurig het ' zinsverband op van regel 1-7.
10. Ontleed taalkundig de cursieve woorden.
11. Wijs een tweetal metaphorisch gebruikte woorden aan en
schets in 't kort het kenmerkende van dezen tropus.
16. Leiden, District 's- Gr avenhage. 8 Juni, 188 6.
Alles is waar , wat door mijne zinnen mij geleerd wordt , maar
ook alles is waar , wat het inwendig gevoel mij getuigt. Men spreekt
wel dikwijls van zinbedrog maar men doet het ten onrechte. Het
zijn nimmer de zinnen die ons bedriegen , maar het is altijd het
verstand , dat óf tot valsche besluiten zich laat verleiden , óf de
waarneming met vreemde bestanddeelen vermengt. Niet in de waarneming , maar bij den overgang van de waarneming tot het oordeel
beloeren den mensch , naar Göthes treffende uitspraak , als uit een
hinderlaag al zijn inwendige vijanden, verbeeldingskracht, ongeduld,
voorbarigheid , zelf behagen , vooroordeel , lichtzinnigheid , grilligheid en wat namen zij al meer mogen dragen. Allen liggen zij
hier in die hinderlaag verscholen en bespringen op het onverwachts
den stillen waarnemer , die voor alle hartstochten beveiligd scheen.
Zoo schuilt telkens in het verstand , vaak nadat het zich door het
hart heeft laten omkoopen , de fout , maar nooit schuilt zij in de
gewaarwording. En of deze door onze ongewapende zintuigen verkregen wordt , dan wel met behulp van een kunstig samengesteld
instrument , is geheel onverschillig. Ook het instrument bedriegt
nimmer , het is geheel onschuldig aan alles wat daaraan vaak ten
laste wordt gelegd ; niet de onwaarheid van het werktuig brengt
ons ooit op het dwaalspoor , maar alleen de verkeerdheid van den
mensch die het gebruikt , en met de wetten en de werking er van
onbekend is. Opzoomer.
Licht dit door voorbeelden toe , en doe daarbij de beteekenis der
cursieve woorden duidelijk uitkomen.
,
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17. Monster (Poeldijk) , September 1886 , district s- Gravenhage.
Uit het gedicht : „De Pers."
Gezegend ' zij 2 de hand , die onder Haarlems wallen,
Den ruw 3 gesneden vorm 1, in 't mulle zand deed vallen;
Gezegend zij de blik , die al de grootheid mat
In 't schijnbaar kinderspel ver 9 borgen en bevat 5 ,
Die aan den klank s den vorm, aan 't woord de letter ' paarde 8 ,
Neen, iedren lettervorm weêr duizendvoud herbaarde
En 't woord een dienstmaagd gaf, die al zijn teederheid
Bewaarde en toch verg schiep voor de onvergankelijkheid ! I
Breng bovenst. regelen in proza over , d.i. geef er eerre omschrijving van, zoodat de bedoeling des dichters duidelijk uitkomt.
Beantwoord daarna de volgende vragen:
1. Is gezegend hier een werkwoord of een bijv. naamwoord?
2. Waarom de aanv. wijs?
3. Welk woord is ruw hier , bijv. nw. of bijw.?
4. In welken naamval staat vorm en waarom ?
5. Kan men hier aan bevat ook een' naamval toekennen ?
6. Van waar komt dit woord ?
7. Welke verschillende beteekenissen heeft het woord letter ?
8. Waarom is dit werkw. zwak ?
9. Welke kracht heeft ver in verborgen ? welke in verschiep ?
10. Hoe is dit woord gevormd ?
,

Toegift : Is er op de laatste regels uit een taalk. oogpunt ook

iets aan • te merken?
18. Loosduinen , district 's- Gravenhag e , 8 Februari 188 7.
„Bij het graf van Rhijnvis Feith" van Staring. (29 verzen). 1. Geef
kort maar nauwkeurig den inhoud van dit gedicht in proza weer.
2. Wat leert het 3e couplet omtrent Starings waardeering van zone
eigen gedichten. 3. Waarop doelt de dichter in het 5e en 6e
couplet ? 4. Deel mede, _ wat er omtrent de vorming en de beteekenissen van ontslapen bekend is. -- Waarom wordt dit werkw.
met zijn vervoegd ? 5. Moet gaf (regel 4) niet zijn geef ? Motiveer
uw antwoord. 6. Welke steile top (reg. 12) wordt hier bedoeld?
Licht de beeldspraak in dezen regel nader toe. 7. Verrichten
mogen (reg. 3) en mogen (reg. 23) denzelfden dienst in den zin?
Tot welke soort van werkwoorden zoudt gij het , aldus gebezigd,
willen brengen ?
19. Hazerswoude, district 's` Gravenhage (2 uur) 26 November 1887.
,S OP EENE VERVELENDE sOIRÉE van De Genestet vs. 10—vs. 47.
"

De volgende vragen werden ter beantwoording opgegeven;
1. Waarop zinspeelt de dichter in vs. 11 ?

78
2. Welke poëzie wordt in vs. 16 bedoeld
3. Verklaar de tegenstelling in blijde minnepijnen."
4. Wat beteekent de uitdrukking „'t lustig watertjes"?
5. Waarom wordt Hooft „schalke Drost" genoemd?
6. Omschrijf de beteekenis van vs. 37.
7. Wie is „die zanger der seringen" ? Verklaar deze beeldspraak.
8. Geef den zin van vs. 44-47 met uw eigene woorden weer.
9. Verklaar taalkundig de uitdrukking : „om mijn geestje te
vertreden" (vs. 10).
10. Verduidelijk uit hunne vorming de beteekenis der woorden
ouderwetsch en minnelijk (vs. 12).
11. In welken naamval staat pruimpjes (vs. 20) ? Waarom?
12. Geef het zinsverband van vs. 24—vs. 27 aan.
13. Vergelijk de synoniemen kostlijk en kostbaar.
14. Deel mede wat u bekend is van één der in deze dicht regelen genoemde personen.
20. Gorinchem, district Dordrecht, 27 October 1883.

Paraphrase.
HAGAR

, van Isaác Da Costa.

Wat wond'ren zaagt ge al niet, woestijn, vorstin van 't Oosten!
een grond vereeuwigen , dien 's hemels vuren roostten
tot ééne onoverzienbre , één waterlooze zee
van golven , steen en rots , tooneel van schrik en wee,
verlatenheid en dorst en zonder laafnis sterven 1
Wat hebt ge al in die lucht, die d'ademtocht doet derven
aan wat dáár adem zoekt , den stormwind vaak gezien
zich als aan ketenen ontwringend ; niet slechts dien,
waarvoor de reiziger 't gelaat verbergt in de aarde,
totdat de gruiskolom , die wervlend zich vergaarde
bij 't loeien van den reus , voorbij gerold zal zijn!
Nog andere schuddingen bestookten uw woestijn,
aloud Arabië ! 't Zijn zulken , die de scharen
opdreven uit uw schoot van landveroveraren.
Bier , langs uw noordergrens , trok Israël weleer,
omstuwd van teeknen Gods , naar 't erfland op en neer
de veertig jaren door ; daar , twintig eeuwen later,
verhief de Saraceen met dweepend krijgsgeschater
zijn wapens , om aan de aard een half gekenden God
te brengen , en een keer in heel der volkrep lot.

a. Geheel in proza overbrengen , verklaren en historisch toelichten.
b. Wat beteekent derven , en welke woorden staan er mee in
verband?
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c. Het zinsverband aanwijzen van : „Pat hebt ge al in die
lucht .... voorbij gerold zal zijn!
d. De synoniemen van bestoken en het verschil aanwijzen.
21. Gorinchem, district Dordrecht , September 1887.
Opstel. „De taal is het voortbrengend werktuig der gedachte."
Behandel deze stelling ook met betrekking tot het onderwijs.
a. Verklaar en gebruik in zinnen: over den hekel halen; water

in den win doen; zijne handen in onschuld wasschen ; de zon in het
water kunnen zien schijnen; iemand met iets doodverven en de
kroon spannen.
b. Behandel de volgende synoniemen : geheim (adject.) , heimelijk
en geheimzinnig; omdat en doordat.
c. Verklaar in verband met vorming de beteekenis van : laatdunkend, argwanend en niettegenstaande.
22. Noordeloos , 27 Maart 1883. (1-1 uur.), district Dordrecht.
a. Verklaar en breng in zinnen : argeloos , . opzich te lij k (bijwoord),
opzichtig (bijwoord) deemoed , onzalig , oorblazer en muggezifter.
b. Verklaar de volgende uitdrukkingen en bezig ze tevens in
flinke zinnen : op touw zetten , zich de vingers branden , de huik
naar den wind hangen , op iets ingaan , zich laten gevallen.
c. Geef de verschillende beteekenissen op van de werkwoorden
afdragen en betrekken.
,

23. Stellendam, 16 September 1886. (2 uur), district Dordrecht.
1. Geef bij het gedicht Najaarslied van Beets (36 verzen) de
verklaringen, die noodig zijn om het voor leerlingen der hoogste
klasse verstaanbaar te maken.
2. Verklaar hun tevens de figuurlijke taal in het eerste couplet
en wijs in datzelfde couplet het zinsverband aan.
21. Hendrik-Ido-Ambacht, district Dordrecht, Juni 1886.
Geef met een enkel woord aan , in welke betrekking de door of
en om ingeleide zinnen tot den hoofdzin staan. (Van ieder 10 zinnon
uit het „Woordenboek"). Geef de tegenstelling van de cursief gedrukte woorden in : 1. Een onmiskenbaar voordeel. 2. Een onbekookt artikel in een dagblad. 3. Een onbesproken gedrag. 4.
Een veeg teeken. 5. Eene letterlijke opvatting van het voorschrift.
6. Iets werktuiglijk doen. 7. Schoorvoetend zijne schuld bekennen. 8. Een netelige toestand. 9. De luchthartigheid van
dien man. 10. Een afdoende maatregel.
22. ilaarlem, 8 December 1883.
1. a. Ontwerp voor de hoogste klasse van een gewone lagere
school eene leesles over een der volgende onderwerpen;
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Leeringen wekken, voorbeelden trekken.
Honger is de beste saus.
Rust roest.
Nood breekt wet.
Overleg is het halve werk.
Haastige spoed is zelden goed.
b. Geef de beginselen aan , van welke gij bij uw ontwerp zijt
uitgegaan.
2. Er was een tijd waarin het door zijn beleid geëerbiedigde,
om zijn goud benijde en voor zijne kennis gevierde Holland door
deze driedubbele kroon de rozen der kunst vlechten mocht ; waarin
het gehoor voor muziek ,. waarin het zin voor poëzie had en zich
in beider liefeljjke bloesems verlustigde; waarin het Europa's bewondering wegdroeg door zijne schilderschool , de oorspronkelijke , met
zijnen strijd voor de vrijheid geboren , en die de helden van deze
heeft veraanschouwelijkt en vereeuwigd." POTGIETER.
a. Deze regels voor jonge lieden te verklaren en toelichten.
b. Aanwijzing van het logisch verband der zinnen, waaruit het
geheel bestaat.
26.- Haarlem , 19 April 1884.
1. Wat dunkt u van de bewering , dat in de volksschool , bij
behoorlijk onderwijs in lezen en schrijven , geen opzettelijk taalonderwjjs noodig is?
2.

LOGICA.

Wat 's logica P -- Een stijve leest,
Eerst afgevormd op 's menschen geest;
Die rechtheid , juistheid geeft aan 't denken.
Voortreflijk ! Wordt zij wel beproefd,
En 't menschelijk brein niet aangeschroefd,
Om 't in dien echten groei te krenken,
Dien 't redelijk verstand behoeft.
De laars moet aan de enkels passen,
Het been niet naar de laarzen wassen.
BILDERDIJK.

1. Geef van den inhoud dezer regels eene duidelijke omschrijving.
2. De dichter gebruikt geest , brein en verstand. Beteekenen zij
hetzelfde P 3. Als hij naast rechtheid , juistheid en bij brein het
bijv. nw. menschelijk evenals bij verstand redelijk voegt , maakt hij
zich dan ook schuldig aan noodelooze herhaling en overtolligheid P
4. Welke practische les ligt er voor het taalonderwijs in de school
opgesloten in de beide laatste regels?
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27. Haarlemmermeer , , district Haarlem September 1887.
Fragment uit „Hagar" van Is. da Costa. (2 uur.)
1. Zijn kemel ! 't Levend schip dat door de zandzeebaren
2. zijn koers houdt, rijk bevracht met keur van Oosterwaren,
3. 't woestijnpaard , dat in 't zaal , hem door natuur gewrocht,
4. zijn ruiter rustig voert door d' eindeloozen tocht ,
5. hem knielend afwerpt en weer opvangt , en , waar de ooggin
6. vergeefs een waterdrop als uit te lokken pogen ,
7. de karavane met zijn reuk ten dienste staat,
8. en wellen opspoort , die nog laven. Op de maat,
9. van dat de zon herrijst , vervolgt het dier te vrede
10. met onvertraagde vaart , met onverhaasten trede,
11. gélijk de kloknaald tikt , zijn' weg, tenzij zich 't lied
12. versnelle , waar ook hij gevoelig 't oor aan biedt;
13. de klaagzang , niet altijd eentonig , van den drijver,
14. of Wel , de lofzang van den pelgrim , vol van ijver
15. maar lijdzaam , die aan 't eind van 't onverkwikkend pad
16. Jerusalem zal zien , de onster felijke stad.
1. Verklaar het gecursiveerde in dit fragment.
2. Ontbind in zinnen : Op de maat , enz. tót de onsterfelijke stad.
3. (regel 12) versnelle. In welke wijze staat dit werkwoord en
waarom : Wanneer wordt deze wijze nog meer gebruikt Voorbeelden.
4. Vergelijk naar vorming en beteekenis:
eindeloos en oneindig
lijdzaam en lijdelijk.
5. Verklaar het gebruik van m a a r in regel 15. Hoe kan dit
woord nog meer gebruikt worden?
6. Maak taalkundige opmerkingen bij de woorden : keur, gewrocht , vergeefs , ten dienste , herrijst.
7. In welken naamval staat : s t a d (regel 16) en waarom?
28. Middelburg , 23 Juli 1883 , Nederl. taal.
Heft dolle Tuimelzucht de Muitvaan op
Ontvlamd , voor 'T GEEN zij morgen weer verschopp'
Zoo grijpt het zwaard , gij Goden onder God;
Bedwingt met strengen arm het smaadlik Rot!
Maar, ' gordt een Heidenschaar zich aan , ten pleit
Om wettig erf, te WREVEL haar ontzeil,
Dan vlei geen iedle trots den Dwingeland;
Het Zwaard des Regts blinkt VRUCHTLOOS in zijn hand.
HIj, die zijns boezems inspraak SCHULDLOOS kent . —
DIE

't oog naar grooter goed dan 't leven wendt —

tart dat zwaard , voor hem geen Regtzwaard meer,
En vat GELATEN 'T ZIJN , ten tegenweer.
Noord en Zuid, 11e Jaargang.
DIE
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1. Geef in goed proza de gedachten weer in bovenstaande verzen vervat.
2. Verklaar de cursief gedrukte woorden en uitdrukkingen.
3. Toon het zinsverband aan in de eerste vier regels.
4. Maak taalkundige opmerkingen naar aanleiding der woorden in
kapitale letters.
5. Verklaar de aanvoegende wijs in regel 2.
6. Toon het verschil aan in het gebruik der synoniemen tarten
en trotseeren door goede zinnen opgehelderd.
7. Toon het verschil aan in het gebruik van te en ten in regel
vijf en zes.
29. Middelburg (meisjesschool) 23 Juni 1886.
Potgieters Bronbeek IV
Ontleden wat , wie en trots.
Verklaren het 2e , 3e , 10e , le helft van 14 , 16 en 17.
Geef den zin van het geheel in ongebonden stijl weer.

30. Sluis , district Middelburg , September 1887.
't Gedicht Uit plicht
Gelukt niet licht,
Maar hinkt aan ijz'ren boeien;
't Heeft vier Noch zwier ,
Noch bloei , noch tier
En kruipt in plaats van vloeien;
Maar brandt De hand
Die 't speeltuig spant,
Van 't innig boezemgloeien:
Geen toon Zoo schoon
Bij mensch en goón ,
Dan die het hart ontvloeien.
a. In proza overbrengen.
b. Geef synoniemen op van het znw. boeien en behandel er drie.
c. Verklaar het woord tier.
d. Omschrijf de verschillende beteekenissen van kruipen.
e. Wat hebt ge op te merken aangaande het woord geen.
f. Verklaar voor leerlingen van de hoogste klasse de beteekenis
van de taalkundige benamingen : onderwerp , gezegde , voorwerp,
bepaling en bijstelling.
31. Arnhem , 20 December, 1882 , geen taalwerk.
82. Arnhem, 17 Februari 1885.

Iets over volksgeest.
Hierover mogen wij , Nederlanders , spreken , omdat wij hem in
te kleine mate bezitten , om niet onzijdig te zijn. Wij kunnen bijv.
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den heerschenden en kenschetsenden geest eener natie gissen , zooveel wij goedvinden , zonder dat wij er ons over behoeven te bekommeren , dat zij op hunne beurt ons met de beoordeeling van onzen
volksgeest zullen lastig vallen. Te dezen opzichte mogen wij alle
volkeren der aarde vrij uitdagen ; want wij mogen ons verzekerd
houden , dat zij op ons geen vat zullen hebben.
KINKER.

1. Hierover wordt gewoonlijk pronominaal bijwoord genoemd.
Waarom bijwoord ? waarom pronominaal ? Geef een overzicht der
pronominale bijwoorden.
2. Ontleed den Zen zin (zinsontleding).
3. Tot welke zinnen of zinsdeelen staan de cursief gedrukte zinnen
in betrekking ? Wijs nauwkeurig den aard dier betrekking aan.
4. .Kunnen , zullen en mogen. Wat merkt gij op ten aanzien
van de vervoeging dezer werkwoorden ?
33. Arnhem, 28 Oct. 1887 (2 uur.)
Wat stormen ! welk een reeks van nieuwe worstelingen,
Onvruchtbaar lang , zoo 't scheen , maar kiem van groote dingen!
Zie ! 't Westen werpt zich op het Oosten bij den kreet,
Van Clermont uitgegaan ! „God wil het !" leus en eed
Dier in gestalte en hart onovertroffen Ridderen ,
(Voor wie de Bondgenoot het eerst moest leeren sidderen!)
Gekleed in ijzer , en van ijzer zelf. Naar 't graf
Des Heil'gen trekken ze op , het zwaard voor pelgrimsstaf
Geheven , om dien grond , vóór 't rijpen van Gods tijden,
(Bij- tegen wangeloof !) van d'Islam rein te strijden!
Al ! zoek den Levende niet bij de doón ! noch wacht
Van 't ijdel zel fgekwel , van de ijzren heldenkracht
Triumfen , die alleen Gods waarheid kan behalen.
Het Oosten staat u nog. Uw negen tochten falen ! ...
God had iets beters voor u weggelegd , Euroo'p !
In Zijner mogendheën aanbiddelijken loop:
Der talen sleutel weer- , de Drukkunst uitgevonden,
De Schrift der waarheid van haar windselen ontbonden,
Het Woord des levens op • het aardrijk wijd verspreid,
Van 't aardrijk te gelijk de grenzen uitgebreid ... .
Uw tijden gaan terug , uw geestdriftvlammen kwijnen,
Een tering schijnt allengs uw krachten te ondermijnen,
Mohammed ! wien ge ook nog (een jongste flikkerschijn
Van stervend nachtlamplicht I) ontzachlijk dreigt te zijn.
Constantinopel vall' , sinds eeuwen reeds zieltogend,
Den Muzelman in d' arm I die arm werd onvermogend
In Spanje. Brenge straks , een enkel oogenblik ,
Aan veeenen en Euroop het Turksche kromzwaard schrik
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Gij 'negentiende reeks van dubbele j ubelj aren!
Getuigt gij , wat er werd van 't rij E dier Oostbarbaren.
(DA COSTA , Hagar).
Geef eene doorloopende verklaring van de laatste 16 regels.
Dat hij ga!
II.
Laat hem gaan!
Laat hij gaan!
Wat valt er op te merken aangaande bovenstaande zinnetjes en
kunt gij telkens den derden persoon door den eersten en den
tweeden persoon vervangen ?
III. Van vele woorden is de beteekenis in den loop der tijden
veranderd. Hoe verklaart gij dit verschijnsel ?
Wat valt er dienaangaande op te merken omtrent de volgende
woorden:
achterdochtig , wereld , ellendig , tuin , slecht , bisschop ?
IV. Ontzenuwen , bolwerk. Verklaar de figuurlijke beteekenis
dezer woorden en gebruik ze in een paar flinke zinnen.
34. Harderwij1 , 28 October 1886. (2 uur). district Arnhem.
De stroom der meeschel jke kennis , denk- en werkkracht is sedert
het einde der vorige eeuw breeder dieper en ontzaglijk veel sneller
geworden. Een jaar wisselt in maatschappij , staat, volkenomgang
en wetenschap zooveel af als te voren tien of vijftig.
J. R. THORBECKE.

1. Geef met eigen woorden duidelijk de bedoeling des schrijvers weer,
2. Welke zijn de kenmerken van onregelmatigheid bij de werkwoorden ?
3. Welke punten van overeenkomst en van verschil kunt gij opgeven tusschen deelwoorden en bijvoeglijke naamwoorden ?
4. Maak het verschil duidelijk tusschen de synoniemen bestendig
en standvastig, dapper en vermetel , sluw en slim.
Doe dat verschil met een paar dezer synoniemen in een tweetal
zinnen goed uitkomen.
5. (Zoo gij tijd over hebt.) Wat is beeldspraak ? En maak zeer
helder den overgang van de oorspronkelijke beteekenis tot de beeldspraak van eene der beide uitdrukkingen : de verzenen tegen de
prikkels slaan of de kruik gaat zoolang te water, totdat zij breekt,
35. Wageningen, 10 Juli 1882. Geen Taalwerk.
36. Nieuwe Pekela , district Winschoten , 23 November 1883.
Nederlandsche taal (1-1 uur).
1. Een opstel als proeve van stil over : Herfststormen.
3. Een opstel over het belang van de kennis der synoniemen
voor het gebruik der taal.

3. Vergelijk het voorzetsel met het voegwoord.
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3 7. Pekela , district Winstboten , 27 Augustus 1887.
De Zee , fragment uit Childe Harold van N. Beets.
Rol , Oceaan , uw donkre golven uit , enz. 10 verzen.
1. Overbrengen in proza.
2. Opgave der fig. taal , 1e helft.
3. Aanwijzing van 't zinsverband. Idem.
4. Taalkundige ontleding van of, noch, uw, is, sop, hijzel f en waar.
5. Vertel iets aangaande het gebruik van het voegwoord of.
38. Ten Boer en te Thesinga, Aug. 1887. (1 uur.) distr. Winschoten.
De winter is geweken —
Met gouden vingertop
Ontdooit de zon de beken,
Ontplooit de zon den knop;
En op een straal gedragen
Van zuiveren morgengloor
Rijdt lentes zegenwagen
De groene dreven door.
1. Verklaar de figuurlijke taal van dit versje voor leerlingen.
2. Vergelijk de beteekenis van : zich gedragen , zich houden,
zich aanstellen.
3. Welke verschillende beteekenissen heeft het voorzetsel op.
Leid de figuurlijke en overdrachtelijke beteekenis af uit de eigenlijke.
3.9 Midwolde (Meerland), district Winschoten, 17 September 1887.
1. Het gedicht „Roem" van N. Beets met eigen woorden teruggeven.
2. Hoe legt gij het aan , om de leerlingen met het gebruik van
den 4en naamval bekend te maken ?
40. Oude-Pekela, 12 October 1887. District Winschoten.
Nederlandsche taal (1 1 uur.)
1. Hoe zoudt ge aan vergevorderde leerlingen duidelijk maken,
dat de aantoonende wijs juist acht tijden heeft , en de aanvoegende
wijs maar vier tijden?
(Het begrip wijs en wijzen wordt aanwezig ondersteld.)
?

2. Breng het volgende fragment uit „de Planeten" van J. J, L.
ten Kate , den dichter op den voet volgend , in proza over.
Waarom , o zonen Van 't zelfde Huis ! Nog burgeroorlog
En krij gsgedruisch ? Wat meet ge elkander Vergramd van ver',
Den naam benijdend Dier Roode Ster , Met vlammende oogen
En tandgeknars De vaan ontplooiend Van d' ouden Mars!
Bij plaats voor allen En brood voor elk , Wat leegt de Hebzucht
Den zwjjmelkelk , Totdat zij , dronken Van overmoed,
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Den greep durft wagen In 's broeders goed ? Waarom der Lafheid
Den moed geborgd , Waarmee de schakel De lamm'ren worgt ?
Is 't staal de Waarheid , Die 't pleit beslecht ? Staaft zeker Onrecht
't Onzeker Recht ? ...waar boos beginsel Den Krijg bereidt ,
Daar wijkt de Tucht voor De Oneerlijkheid , Waar schaamtlooze
Eerzucht
De vaandrig is , De Wraaktrompetter Aan 's legers spits , -Zijn alle Driften , vergroofd , ontaard , Het trosgeboefte
Van 's legers staart ! Zie , achter Caesar , die 't zwaard ontbloot ,
Op valen klepper Altijd — de Dood ! Verwoesting slaande
Met d' eigen vlerck Gods schoone Schepping En 's menschen werk;
Kartouwen , flikkrend Van bliksemglans , Den maatslag gevend
Ten Doodendans; De kogels , vallend Zoo dicht als snel
De dobbelsteenen Bij 't vreeselijk spel , Dat duizend levens,
Bedwelmd , verwoed , Te zamen spelen Om 's harten bloed.
41. Groningen , 2 Juli 1887. Ned. taal en letterkunde. (11 uur.)
Geef het onderstaande met eigen woorden zoo duidelijken schoon
mogelijk weer.
Sluit voor begeerte uw graag gezicht :
Zij loert , zij loert om in te varen,
Sluit de oogen , vensters van het licht
Indien gij wilt uw hart bewaren;

Want , zoo begeerte eens binnensluipt,
Zal zij bederf en jammer baren,
Dat eeuwig smart en eeuwig druipt.
De dingen zijn niet , als ze schijnen ,
De worm zit binnen lekker ooft,
Een levend' kleur bedekt venijnen,
Hij doolt zeer licht , die licht gelooft.
In paradijzen nestlen slangen,
De slangen hangen boven 't hoofd,
Daar goude en blozende appels hangen;
Dies wacht uw vingers , wacht uw hand ,
Nog vat de dood niet met uw tand !
J. V. D. VONDEL.
Vergelijking tusschen Da Costa en De Genestet. ( uur.)
De beteekenis van een woord als rededeel heeft dikwijls kleinere
en grootere wijzigingen ondergaan, waarvan een gevolg is, dat
dezelfde klank in de grammatica soms twee of meer namen ont vangt. Licht de overgangen in taalkundige beteekenis bij de volgende woorden zoo duidelijk mogelijk toe : ( 4 uur.)
het aanw. voorn.w. dat en het voegw. dat;
het pers. vnw. (genitief) min en het bezit. vnw. mijn;
het bijv. nw. wild en het zelfst. naamw. wild;
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de bijv. nw. wit en geel en de werkwoorden wit(ten) en gel(en);
het deelw. aangaande en het voorz. aangaande;
42. 't Zand , district Groningen , 11 September ii 886.
I. Wat is ontwikkeling ? Hoe zult gij in eene dorpsschool uwe
leerlingen ontwikkelen tot menschen , geschikt om in de maatschappij
te leven ? Is gew. lager onderwijs der gewone lagere school daartoe
voldoende ? Wat is er meer noodig en waarom?
II.

9.
10.
11.
12.

o Friso ! voedsterling dier Staats- en Oorlogshelden,
Waarop de Fransche trots stuitte en terug moest treên;
Held voor dezelfde zaak en op dezelfde velden
Met Hessen , Ouwerkerk , en Marlb'rough en Eugeefl !
Doorluchte Prinsentelg , wien op vergankbre goederen
Het erfrecht werd betwist , dat aan uw stamnaam kleeft,
Maar nimmer op den roem dier twee verheven broederen,
Wier naam, wier bloed, wier ziel, in U vereend herleeft
Gij , wien het moordend lood bij 't hachelijk Oudenaarde,
Voor Rij ssel , bij het schoon , maar bloedig Malplaquet,
In 't nooit ontzien gevaar vergeefs ontzag en spaarde!
De diepte des Moerdijks strekte U ten eerebed.
Moest dan ook Gij zoo ras aan Neêrlands hoop ontvallen?
DA COSTA.

Verklaar het versje uit een geschiedkundig oogpunt.
Wat hebt gij aan te merken op de constructie der beide eerste regels ?
Ontleed den gen tot en met den 12en regel redekundig.
Vergelijk eer , naam en roem met elkander.
43. Uithuizerpolder , district Groningen , 23 October 1886.
Wat mag me een vleiend vers als tweeden Vondel 1ven
Ach ! weinig zegt die lof , 'hoe ze anderen blink' in 't oog,
De *vare dichter gaat wat voor hem was , te boven,
En 't voorbeeld dat hij geeft , is wie hem volgt , te hoog.
Neen , 't kunstlicht zal geen zon , geen middag evenaren,
Al blindt de flikkerglans wie op de nachtlamp staren.
\

1. Den inhoud met eigen woorden teruggeven.
2. Ontleed de laatste twee regels redekundig , en benoem de
zinnen , waaruit die regels bestaan.
3. Synoniemen opgeven van loven en blinken.
44. Norg , 8 December 1886. district Assen.
Een dwaze hang , met gierige oogen,
Aan roem of macht of goud of eer;
Tevreên in 't lot, haar toegewogen,
Knielt stille wijsheid dankend neer.

88
't Geluk is veil , voor zweet noch zorgen;
't Ontvlucht hem, die naar hooger staat;
Maar toeft , in 't schuilend dak verborgen,
Als huisgenoot bij middelmaat.
1. Verklaar het versje voor de hoogste klasse van eene lagere school.
2. Bespreek , mede voor leerlingen , de spraakkunstige beteekenis
der cursief gedrukte woorden.
3. Komt er figuurlijke taal in voor , verklaar die dan.
45. Eelde, 11 December 1886. district Assen.
AAN DE STAD PARIJS.

(Staring.)

In Maart 1815.
Waart Gij het niet, die , breinloos uitgespat,
Den mijter en de kroon in 't slijk vertradt,
Die 't zaad des oproers zaaidet , wijd en breed;
Die voor den Corzikaan in 't bloedperk streedt
Tot de overwinning , daar uw trots van zong,
Snel rugvaart in uwe eigen muren drong ?
Gij waart het ! En als gij , bleek en bang,
Nu 't vonnis toefdet van uw ondergang,
Doorsneed het staal, tot uw verderf ontbloot
Den band, waarin 't Geweld uw vrijheid sloot;
Behieldt gij uw prooi , vergaderd van alom;
Het siersel van paleis en heiligdom;
Vergode kunst , te schendig saamgehaald:
Een krvgstro fee, waarvan de lauwer faalt!
1. Geef een doorloopende verklaring — taal- en geschiedkundig — van de bovenstaande verzen.
2. Benoem de zinnen.
3. Welke tropen komen er voor in de eerste vier regels?
4 , Verklaar — zoo mogelijk in verband met de vorming —
vonnis, siersel, schendig en /rijgstro fee.
5. Hoe geeft gij aan kinderen een begrip van de tijden der
werkwoorden?
46. Enschede , district Deventer , 1 December 1886.
Nederlandsche taal (2 uur).
a• Breng over in vloeiend , verklarend proza 3 coupletten uit
ABRAHAM LINCOLN van Potgieter.
b. Verklaar uit hunne vorming de beteekenis van : wankelmoedig,
laakbaar , desnoods en onherroepelijk.
c. Welke is , bij de werkwoorden , de verschillende beteekenis
van het voorvoegsel ont , met voorbeelden.
d. Gebruik in flinke zinnen : vermorselen , bevroeden , pluimstrj -

ken en havenen.
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47. Hengeloo , 3 Februari 1887. (11 uur.) district Deventer.
Verklaar in beknopten vorm de beteekenis der volgende aphorismen:
1. Het is veel grooter, vermaken matig te genieten, dan ze te
VON REINHARD.
verachten.
2. Het ware geduld is niet lijdelijk, integendeel, het is werkCARMEN SYLVA.
zaam , het is geconcentreerde kracht.
Wie
zijn
kruis
wel
draagt
,
wordt
op
zijn
beurt gedragen
3.
á KEMPIS.
THOMAS
door het kruis.
4. Het classieke is niets anders dan het schoone ontdaan van
BUSKEN HUET.
den glans der mode.
5. 't Graf is de wieg, waaruit de onsterfelijkheid geboren wordt.
WALLIS.

48. Lonneker , 31 Maart 1887, (1 uur). district Deventer.
Verklaren voor kinderen :
DE BEURS TE AMSTERDAM.

0 vruchtbre akker , grond van steen,
Die zich ten oorbaar van 't gemeen
Laat alle middagen bezaaien
Met koopzaad êel en mild van aard,
Dat goude' en zilvre oogsten baart;
Daar duizenden genot van maaien;
Het gansche jaar is uw seizoen.
Verklaar onderstaande synoniemen en breng ze in goede zinnen te pas:
rechtmatig , rechtvaardig , billijly — bezorgd , bevreesd , bekommerd.
49. Hoorn, 9 Juni 1887. (1 1 uur.)
Behandel de les „Storm op Zee" (zie Leopold Leesboek voor de
Volksschool 5de deeltje) met eene klasse, waarvoor gij ze geschikt acht.
50. Zaandam 1 uur , 27 Maart 1882. district Hoorn.
Wat hebt gij aan te merken op de volgende uitdrukkingen:
a. A is een ervaren paedagoog en daarom op de voordracht geplaatst voor de betrekking van hoofd der school te Z.
b. Dat is een aardig werktuig: laat ik eens zien , hoedanig het
ingerigt is.
c. Al wierd onze stad tot den grond toe verstoord , wij behoeven
ons daar niet over te ontrusten : Richtiger gezegd : wij zijn hier
zeker voor alle gevaar.
d. De ongelukkige vleide zich neder onder de schaduw der boomen : het verlies van haren vader deed haar hartelijk leed.
51. Beemster , 18 September 1886. (2 uur.), district Hoorn.
1. Wat verstaat men door purisme op het gebied der taal?
Welk voor- en welk nadeel kan het aan de taal doen?
2. Geef eene duidelijke verklaring van de voorwaardelijke wijs.
3. Verklaar het puntdicht „Aan Pegasus" van Staring.
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52. Schellinkhout , district Hoorn , 22 September 1887 (2 uur.)
Bij de onthulling van Thorbeckes standbeeld (1876) (13 verzen)
door Schimmel.
a. Geef een verklaring van vs. 1, 4, 5, 6, 9, 10, en 12.
b. Bovenstaand fragment komt voor in een leesboek voor de
hoogste klasse der volksschool. Past het daarin volgens uwe meening?
c. Hoe zoudt gij uwe leerlingen duidelijk maken , dat we verbitterend (vs. 7) en verbergend (vs. 8) niet als bijv. naamw. hebben
te beschouwen ?
53. Zwolle , 20 November •1886. (2 uur.)
I. 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?
e. Verklaar: zich spiegelen in uw lied.
d. Moest wil in den vijfden regel niet wilt zijn ? Licht uwe
meening met andere voorbeelden toe.
e. Geef eene verklaring van zoo , als bijwoord van graad, van
hoedanigheid , van tijd , als vergelijkend en als voorwaardelijk
voegwoord.
f. Wat voor rededeel is zulke in regel 3 ; waarom ? Geef de
afleiding van dit woord.
g. Welke opmerkingen maakt gij bij dat in den 4en en 5en regel.
II. 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 weemlen 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.
III. KRING VAN DENKBEELDEN.

Een kring van denkbeelden ! Wat is 't,
Dan een denkbeeldige kring ?
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Maar is 't niet zonderling ?
Denkbeeldige kringen zijn tusschen ons
Juist de a l lerwerke lij ks te oordons;
Er in of uit te komen -De proef wordt niet genomen.
a. Verklaar ook dit vers.
b. Hoe noemt gij den zin : „Er in of uit te komen ;" waarom?
5 4. Kampen , December 1886 , district Zwolle.
WEES MAN.
Wees man en houd u recht ; buig nooit en buig voor niemand —
Dan voor de Waarheid , bruid der eeuwen , geest van God.
Zie 1 rond uw voeten krielt een kruipend slavenrot ... .
Ontstijg dien modderpoel ! dan zijt ge u-zelf , zijt iemand,
Zijt vrij , zijt groot , zijt reus : grijp — koen en onversaagd —
Het schild , waar 't Kwaad vergeefs zijn zwadderschicht op jaagt.
De Waarheid zij de rots , waarop uw vrijdom steune:
Wie op de Waarheid steunt , wordt rotre met die rots,
Onwrikbaar , kalm , trotseert hij 't raadloos strijdgebots.
Des — hoordet gij 't gebriesch der helle rond u dreunen,
Of 't heelal op uw hoofd verbrokkeld nederviel, -Wees man , en houd u recht met onverschrokken ziel!
1. Breng dit vers in proza over.
2. Geef het zinsverband aan van het laatste couplet.
3. Zet nader de beteekenis uiteen van : bruid der eeuwen , een
kruipend slavenrot , zwadderschicht.
4. In welken naamval staat u-zelf ? Tot welke opmerking geeft
deze vorm aanleiding ?
5. Tot welke woordsoorten behooren : Des , rond en recht ?
6. Tot welke soort van werkw. behoort trotseeren , wat de vorming betreft. Geef woorden , die dezelfde eigenaardige vorming
hebben , zoo mogelijk , ook met een ander achtervoegsel.
55. Achtkarspelen , 16 Dec. 1886 , district Leeuwarden.
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
En ons vervoert waar wij niet dachten;

'
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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.
56. St. Anna Parochie, distr. Leeuwarden, 37 Aug. 1867. (1-1 uur.)
't Zegt weinig , goed en bloed en leven
Ten offer aan den plicht te geven;
De ware braafheid eischt nog meer.
Geen smaad , geen schandvlek doe haar beven,
Wanneer die 't weldoen aan moet kleven,
Geen uiterlijk gemis van eer.
De brave vraagt niet , welk vermeten
Een blinde wereld goed woog heeten,
Of wat zij even roekloos doem';
Hij legt zijn reden aan geen keten:
Die alles veil heeft voor 't geweten,
Die acht het boven naam en roem,
1. Geef eene duidelijke omschrijving van deze dichtregelen.
2. Bestaat er bij regel 5 tijdbepalend of voorwaardelijk zinsverband ? Toon dit aan door het verschil van deze twee soorten van
zinsbetrekking uiteen te zetten.
3. Verklaar de beteekenis van vermeten (regel 7).
4. Ontleed redekundig regel 7 en 8 en taalkundig de cursieve
woorden.
57. Noordwolde , Januari 1887.
Nederlandsche taalkunde (`2- uur).
Maar wat nevel dekt deez' stranden?
Bloedrood bergt de zon het hoofd,
Vrijheid , fiere hemeldochter,
Zwerft , gejaagd , van schut beroofd,
Dobbrend op de woeste baren;
Tiranuie met ijz'ren voet
Trapt , de welvaart op het harte,
Plast in edel burgerbloed!
't Stond geschreven : niet aan d'Amstel
Daagt het gouden morgenrood;
Elders kampt de burgertje
Voor haar recht tot in den dood:
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De IJstad ligt in smaad gebogen
Onder Alva's boden hand,
Baatzucht, vuig het onrecht dienend,
Pleegt verraad aan 't vaderland !
1. Geef den inhoud weer van dit stukje , voor kinderen van
ongeveer twaalf jaar.
2. Kies hieruit een vijftal woorden , waarover gij zoudt willen
spreken voor dezelfde kinderen en geef in 't kort op , wat gij er
over zoudt spreken.
3. Vergelijk : omzichtig en voorzichtig ; daaronder worden verstaan en daaronder worden begrepen.
4. Verklaar een of twee der volgende uitdrukkingen : de oudste
brieven hebben ; 't water aan de lippen hebben ; zout bij schepels
eten ; de gebreken zijner deugden hebben.
5. Geef voorbeelden , dat de spraakkunst dienstbaar is voor
't goed verstaan van het gelezene.
58. Workum, 10 Juni 1886. Taal (2 uur).
0 , hoe vaak in later dagen , Wolken ! wandelaars der lucht!
Zal het kind der aarde ontroeren , dat u naoogt in uw vlucht.
Beven zal hij bij uw dreigen , juichen bij . uw rozerood,
Tuchtiging of zegen wachten , dood of leven , uit uw schoot,
Dichters zullen u begroeten , als des hemels voorraadschuur,
Als het tuighuis der verwoesting , als de schatzaal der natuur.
Schilders zullen u bespieden , wenschend , voor één enkle maal,
't Machteloos penseel te doopen in uw rijken vervenpraal.
Ballingen op vreemden bodem , pelgrims , dobbrend op de zee,
Geven u , gewiekte boden , groeten voor hun dierbren mee.
Door de traliën des kerkers lokt ge een zucht van jaloezij ,
En gebed en vloek smelt samen in dat ééne woord van : vrij !"
TEN KATE , Schepping).
dichter
in
proza
weer.
Geef
de
gedachte
van
den
1.
tuighuis
(fig.),
begroeten
met '(fig.)
Gebruik
in
flinke
zinnen
2.
ontnuchteren (fig.) , pauperisme, over 't paard tillen.
3. Vergelijk: benemen, ontnemen, afnemen.
4. Hoe zoudt gij naar aanleiding van : een boek verslinden, aan
leerlingen duidelijk maken, dat de figuurlijke beteekenis van een
woord in overeenstemming is met de letterlijke?
59. Sluisterveld , 23 Februari 1887. (2 uur.
Opstel als proeve van taal en stijl. Geef den indruk weer, dien
het lezen van eenig litterarisch product op u gemaakt heeft.
1. Maak voor kinderen de beteekenis duidelijk van beoogen onbegonnen, vermolmd, ontknoopen en gekunsteld, zoodat zij ze in
zinnen weten te gebruiken.
2. Geef in voorbeelden verschillend gebruik op van het woordje ai,
-

,
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60. Herxen , (O verfij sel) Juni 188 7.
1. Verklaar op grond van den grammatischen vorm het verschil
in beteekenis tusschen:
a. Die man is voor dat werk het geschikste.
eii
,,
,, ,, ,,
,, de
,,
,,
b. Er zijn dwazen , die dat willen.
en Dwazen zijn 't,
„ „
2. Vergelijk het gebruik, dat gemaakt wordt van de voegwoorden : omdat , doordien en daar en evenzoo het verschillend, gebruik
van het werkwoord worden.
3. Ontwikkel de gedachten door Beets neergelegd in zijn ge.
dichtjes: Triomfeerend Argument en Wie schuilt er?
61. Breda, 11 Juni 188 7. (`4 uur.)
Gelooft gij in het woord , dat vlammend van uw lippen
In 't uur van zielennood als zielelied kwam glippen ,
Toen Aboe Beker sprak bij 't barnen van het lot:
„wij zijn getweeën slechts !" -- „Daar is een derde , God 1" — ? —
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 menschelij ke daden
Durft met den vloek des doods , de onvruchtbaarheid beladen
En die als pleisterbeeld der menschen levend kneed ?
Gelooft gij in uzely' , gij heerscher en profeet ?
SCHAEPMAN , Aya Sofia.
N.B. Het taalwerk wordt hier altijd gedicteerd.
1. Breng deze regels in proza over.
2. Ontleed de eerste vier regels.
3. Verschil tusschen gelooven in en gelooven aan opgeven.
4. De vloek des doods. Welke 2e naamvalsbetrekking is dit?
Welke genitieven kent gij nog meer?
5. Het barnen van het lot. Wat b€teekent deze uitdrukking?
62. Weert, 21 Februari 1882. district Roermonde.
OLIJFTACK AEN GUSTAEF ADOLF.

't Wilt voghelkyn dat zingt , daer 't onbeknipt is:
Al d' ope lucht is myn:
Noch steent het om te zyn
By 't lieve nestje , daer het uitghekipt is.
Ick meed', hoewel myn blyde geest vaert speulen
Daer draeiboom sluit noch heck
Een heimelycke treck
Verleit het hart naer myn geboortstad Keulen.
J. v. D. VONDEL.
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1. Breng het bovenstaande in proza over.
2. Uit welke zinnen bestaat het, en tot welke soort behooren ze P
3. Hoe worden in onze taal de verkleinwoorden gevormd ?
Eenige voorbeelden ter opheldering.
63. Zierikzee , district Goes 1885.
Onder de opgaven voor Nederlandsche taal vindt men ook:
1. Verklaar vorm en beteekenis van : in arren moede , te (ter?)
elfder ure , de leeu mette palen.
3. Sedert wanneer is het pers. onw. du in onbruik en hoe werd
het verbogen ?
2. Waarom kan van bepalend lidwoord" geen sprake zijn?
4., Wat is een subjectieve , wat een objectieve genitief ? Geef
van elk een paar voorbeelden.
4. In welke gevallen kan een bepaling met van niet door een
genitief vervangen worden ? Geef 3 of 4 voorbeelden.
5. Hoe zijn de vormen heeft en had ontstaan?
6. Noem en verklaar de gewone figuren in fniezen , gluren,
willen , hoorder , stroop , iemand , toen , bisschop , er l y boogerd ,
kermis , branden , dertien en kerstmis.
7. Ontleed redekundig : „Wat gij geschreven hebt , weet ik niet;
maar ik onderschrijf gaarne al wat gij schrijft."
-

:

64. Maten, 15 December 1886.
Weerhaan-wijsheid.
„De ware wijsheid is , zich naar de omstandigheden
Te schikken". Dat's een spreuk van Romes redenaar.
Dies diende voor een tijd POMPEJUS aangebeden,
En CESAR na diens val verheerlijkt , dat is klaar.
Na 't is ook veiligst bij den winnaar; en in zegen
Wordt immers liever dan in nederlaag gedeeld ?
Een kroontje lacht het hart wel eens zoo aardig tegen
Als traan of schaamteblos , die door de wangen speelt.
De zon gaat op ! Bid aan ! Zie , zie haar hooger stijgen,
Kraai , al wat kraaien kan , haar morgenglorie uit!
't Is avond en zij daalt. Zwijg ! wijzen voegt het zwijgen.
Zij zinkt , gaat onder ! — Foei , nu dient zij uitgefluit.
Geef den inhoud in goed proza terug en verklaar , wat naar uw
inzien verklaring behoeft.
Ontleed redekundig regel 1 en benoem taalkundig de cursief gedrukte woorden
Wat beteekent de huik naar den wind hangen."
65. Utrecht , November 1883 , Nederlandsche taal (2 uur).
0 Leman, vorstljk meir! hoe effen
Zijn niet uw waatren , blauw en diep 1
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Als zou geen golfje zich verheffen,
Wanneer 't de orkaan ten strijde riep;
Het schoonst zijt ge onder de Alpenmeiren,
En de indruk van uw majesteit
Doet u als machtig rvk8vorst eerera,
Maar wikt uw lieflijkheid.
kheid.
Want lieflijk schoon zijt ge om te aanschouwen,
Glij , die Savoyens voeten kust,
En toch met jeugdig zelfvertrouwen
Aan 't hart der Moeder-Alpen rust!
a. Verklaar, wat onderstreept is.
b. Verklaar de woordschikking van hoe effen tot riep.
c. In welke redekunstige betrekking staat de derde regel tot den
vierden?
d. In welke wijze staan de werkwoorden in den derden en vierden regel, en waarom?
e. Verklaar het gebruik van niet (2e regel) , als (3e regel en
7e regel) , onder (5e regel) en toch (l 1e regel).
66. De Bildt , 15 Februari 1884 , district Utrecht.
„Er ligt te weinig poëzie in dien toestand , dan dat hij den onbevangen blik der jeugd zou kunnen aanlokken."
„Er valt niets op hem te zeggen , dan dat hij lui is."

a. Welken dienst doen hierin de afhankelijke zinnen?
b. zijn dan dat hier twee voegwoorden of mogen ze hier vereenigd gedacht worden ? Zoo ja , waarom , zoo neen , waarom?
c. Verklaar naar vorm en beteekenis bevangen; waarin verschilt
het van overmeesteren en dit laatste van vermeesteren?
d. Verklaar : een onbevangen blik , een ontzenuwd volk , onze
ontluikende zeemacht.
Arnhem , 20 December 1882 , geen taalwerk.
Blauwkapel , 17 Nov. 1883 , district Utrecht.
Rekenen 9 —11
Opvoeding 11— 24.
Geschiedenis 1 —2-.
Maak een leerles voor goed ontwikkelde leerlingen van 12 á 13
jaar over „Eene waterleiding."
Hiervan werd gezegd :
Nederl. taal 2 -- 3 ' uur.
Soest , 16 Februari 1884 , district Utrecht , geen taal.
SMADA.
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zen--,heïd Van 'aal. ` )
-

In de 5de aflevering van den XOden jaargang van Noord en Zuid
geeft Taco H. de Beer onder bovenstaanden titel eene tamelijk lange
lijst van woorden en uitdrukkingen , door Wazenaar gebezigd in
zijnen Vlaamschen Jongen , en welke in Nederland ofwel onbekend
zijn , ofwel als verouderd worden gewraakt. Het artikel eindigt
met dezen welgemeender wensch : „Moge weldra een der Zuidelijke
taalbroeders opstaan om ons te vertellen , wat taal wij schrijven,
die men te hunnent niet verstaat."
Ik gevoelde mij te moede , alsof die oproep tot mij gericht was
en heb mij onmiddellijk aan het werk gezet , bijeenlezende hetgeen
ik rechts en links had aangetroffen en opgeteekend. De volgende
verzameling bevat geene gewestelijke woorden en uitdrukkingen,
zooals de lijst van den Heer De Beer. Ik acht het onnoodig provincialismen aan te halen , dewijl het immers natuurlijk is , dat die
buiten eene bepaalde streek niet gangbaar zijn.
Hetgeen hieronder volgt is eene reeks woorden en uitdrukkingen,
wier doorgaand gebruik over 't algemeen den Hollandschen schrijver
verraadt , en waaraan de Vlaamsche lezer dadelijk een Hollandsch
boek erkent. Wat het verstaan daarvan betreft , dat laat ik in het
midden.
1

i.

»

UIT DE CAMERA, OBSOURA.".

a) Jongens.
Pet. In Vlaamseh-België zegt men klak of muts.
Klikspaan : verklikker , aanbrenger.
.Rijglaarzen of -laarsjes : bottinnen.
Das : halsdoek , crawat.
Buis (kleedingstuk) : vest.
Een stukkend knipmes : kapot , stuk , versleten.
.Kokinje: babbelaar, 2 ) muntebol (suikergoed).
Dolgraag en graag : ten onzent worden deze woorden in de gesproken taal nooit gebezigd ; uiterst zelden geschreven ; wij gebrui.
ken immer gaarne.
Varen , in de uitdrukking hoe vaart ge ? klinkt in Vlaamsche
oorgin kluchtig of schertsend. Bij ons heet dat : Hoe gaat het ? of
hoe is 't ?
) Overgenomen uit De Toekomst.
_) Gewestelijk veel gebruikt, ook kokinje , dat al minder bekend is
de, naam balletje wordt overal verstaan.
RED.
3

Noord en Zuid, YI e Jaargang.

7

98
Priktol of eenvoudig tol (kinderspeelgoed) : top.
Hoepel: reep.
halsboord (hemsboord) : band , col.
b) Een onaangenaam mensch in den Haarlemmerhout.
Mal: dwaas , gek , zot , aardig , ongelukkig.
Hoe maak je 't? wordt - nooit in Vlaanderen gehoord , zoomin als
de verschillende vormeii van het persoonlijk voornaamwoord je.
Strop : halsdoek, crawat.
Luren. Een kind in de luren b.v. heet bij ons een kind in de
bussel, en in plaats van iemand in de luren te leggen , doen wij
hem in de doeken.
Band: lint.
Kraam of kraambed : kinderbed.
Vertreding : wandelingske , toertje.
Grutter. Zoo heet in Holland de winkelier , die boonen , erwten,
gort en dergelijke droge waren verkoopt. In België vindt men dat
alles bij den kruidenier. Grutters kennen wij daar niet.
Belendend (vertrek b. v.) : aangrenzend.
Rok : wordt hier nooit gehoord in den zin van frak of jas.
Mooi. Ziedaar een woord , dat een Hollander eeuwig op de tong
ligt. Een Vlaming gebruikt het nooit ; wat hem bevalt of bekoort
noemt hij volgens de omstandigheid fraai , lief , schoon , net , prach-

tig , heerlijk , enz.
Jurk: kinderkleed , meisjeskleedingstuk.
c) De familie Kegge.
.drt$ : geneesheer , dokter. 1 ) Wel gebruiken wij dat woord in de
samenstelling veearts.
Pit : wiek , en kern of steen (van vruchten).
Steiger: stelling (voor een huis in opbouw).
Lorren : vodden 2 ) beuzelingen.
Japon : vrouwenkleed. Bij ons beteekent een japon een lang
slaapkleed , en wij kennen ook Benen kamerjapon.
Rammelaar: klater , ratel (klein kinderspeelgoed). 8
,

)

1 ) Dokter is de algemeen gebruikte naam. Men doet examen als arts,
zet op zijn naamplaat aan de deur arts , maar heeft praktijk als dokter en

wordt aangesproken met .mijnheer" of met » dokter".
:) Wij gebruiken ook 't woord vodden; maar lorren en vodden beteekenen
wèl beide zaken van weinig waarde of van veel minder waarde dan de prijs
bedraagt, die er voor betaald werd; maar als er van afval gesproken
wordt, wijst men met lorren alles aan , terwijl vodden alleen linnen , katoen
enz. aanwijst.
$) Denkelijk is dit niet juist. De rammelaar is een stuk speelgoed voor
zeer kleine kinderen ; een rond of kantig voorwerp op een steel , hol en
van binnen een paar bellen bevattende, soms is het met belletjes omhangen,
men heeft ze van zilver , been en mandewerk , fr. hochet. RED.
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Schutterig : Hildebrand gewaagt van schutterige gesprekken en
bedoelt daarmede zulke , waarin men van den os op den ezel springt. ' )
Kip (hoen , hen) : bij ons draagt dat altemaal den naam van
kieken , verkeerdelijk natuurlijk.
Loop : hoenderhok of -ren.
Heusch : in Vlaanderen niet onbekend in de beteekenis van beleefd , wellevend , b. v. iemand heusch ontvangen. Maar nooit
wordt het hier gebezigd als tusschenwerpsel , zooals onze Noordeljjke taalbroeders immer doen. Zinnen als : „Het is - heusch (werkelijk) niet waar !" hoort men nooit.
Horretje : blindeken.
Kuit: braai (deel van het been) .
Reis : tussehenwerpsel , voor eens , 'nen keer.
Tuinman : hovenier.
Lui: lieden.
Klakkeloos : zonder reden , eensklaps , onbedachtzaam.
Maltentig : zeer nauwgezet , stipt , hoogst zindelijk.
Spekslager : verkensbeenhouwer of varkensslachter.
Vrijer en vrijster zijn totaal onbekend in de beteekenis van speculatievent en speculatiewijf.
Koomenj , Koomenijswinkel , beide , evenals grutter en grutter
gansch onbekend. Bij ons is 't immer kruidenier of kruidenierswinkel.
Uitduiden : beschrijven; nauwkeurig , met kenteekens , aanwijzen.
Kippig: biziende.
.

Singel: wal , vesting , gracht.

Sollen : spelen , heen en weer trekken , plagen.
Narreslede : sneeuwslede. Narren werkwoord wordt nimmer gebruikt. s )
Een groote Hans : een groote Jan.
Bordes : stoep met treden , zoomin bekend in België als de stoep
zelve. Wij noemen het éene trapje en het andere trottoir , gaanof voetpad. Trottoir en stoep zijn echter geenszins synoniemen.
b) Kinderrampen.
Sarren : tergen , kwellen , plagen.
Ulevel: karamel of caramel. Dat woord vindt de Vlaamsche lezer al buitengewoon vreemd. Ik herinner mij daaromtrent een aardig geval. In den jaargang 1882 der Toekomst plaatste ik eene
letterkundige causerie over den beminnelijken dichter De Genestet ,
1} Volgens v a n n a 1 e beteekent schutterig : „beweeglijk , druk, zich
telkens heen en weer wendend."
s) Men gaat 's winters arren maar rijdt in een arrenslede of narrenslede
aldus genoemd naar de bellen , die ook de zotskap , de nar , gewoon was,
te
dragen.
RED.
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bij welke gelegenheid ik natuurlijk uittreksels meedeelde zijner voornaamste gedichten , en onder anderen eene plaats uit den Sint
Nilelaasavond , waarin het woord ulevel voorkomt. Weet gij , wat
de zetter daarvan maakte ? — Niets minder dan ... uilevel.
Aardbeien. Voor beien gebruiken wij immer bezien.
Nestig : vuil , leelijk , slecht.
Kribbig : twistziek , lastig , kijfachtig.
II. UIT DE GEDICHTEN VAN DE GENESTET.

Klok: is ten onzent als synoniem van horloge of uurwerk niet
in gebruik.
Ooljk: listig , slim , loos , doortrapt , geslepen.
Temet, bijwoord: soms , somwijlen , nu en dan. ' )
Stoo terig. Dit woord heb ik aangetroffen in het lieve stukje
„Het oude Huis", waarin de geestige dichter o. a. zegt:
'k Voel me in dit mooie huis — niet thuis;
Dees wanden spreken niet,
'k Sleep langs de breede trap mijn kruis ,
En stootrig klinkt mijn lied !
Van Dale geeft het woord, doch zonder verklaring , omdat stooterig slechts het frequentatief is van stootig , hetwelk volgens

het woordenboek beteekent : geneigd tot stooten , bokkig ; (fig.)
lichtgeraakt. Die uitlegging laat mij even wijs omtrent hetgeen De
Genestet er mee bedoelt. Wie zal me eenige opheldering verstrekken ?
Huilebalk : hoed met neergeslagen rand , zooals b. v. de koetsier
eener lijkkoets draagt , in Nederland althans.
Spullen: In de plaats hiervan zeggen wij : bullen , boeltje , pakje
of plunje. Het woord is onbekend in Vlaamsch België , zoowel in
die beteekenis als in degene van gereedschap,
Ouderling : zooveel als kerkmeester. Ten onzent is dat woord
synoniem van grijsaard.
Best (bestje) : vrouwken , oud waf ken.
Min (hoed. w.) : gering , onbeduidend , gevaarlijk ziek.
Ui : niet bekend in de beteekenis van grap , kwinkslag.
Soes : dommel , bedwelming van denkbeelden.
Zoo vertelt De Genestet , in zijnen Sint Nicolaasavond , over den
snaakschen koning van het wonderland Kokanje:
Hij scheen met die heeren bepaald familjaar,
Vaak zaten ze laat in den nacht bij elkaar ,
Met een eerlijken roes ,
In een heerlijken soes ,

') Temet beteekent ook bijna,

RED.
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En brachten het verder in snuggere zetten ,
Dan 't slimste , dan 't leepste der staats-kabinetten.

Leep , voor doortrapt , loos , vloeit nooit uit de pen van eenen
Vlaamschen schrijver.
Nurksch : onbekend. Wij zeggen immer grillig , knorrig of
lastig.
Grissen : onbekend. Steelswijze bijeenrapen en wegnemen.
Kribbelen : wordt nooit gebruikt. Wij bezigen daarvoor kibbelen.
Hij is in zijn nopjes : komt den Vlaamschen lezer voor 't minst
zeer vreemd voor , en alleen uit het zinsverband zou, hij opmaken,
dat die uitdrukking beteekent : in zijnen schik of in den derden
hemel zijn.
III. UIT DE WERKEN VAN MEVR. BOSBOOM , CREMER , JUSTUS
VAN MAURIK EN ANDEREN.

Snibbig : bits.
Marren : dralen , talmen.
Huisman : boer , landman , dorpeling.
Kwispedoor of kwispeldoor: spuwbakje.
Ham : altijd hesp ten onzent.
Kadetje : wij noemen dat een broodje of eenen pistolet.
Stakker : sukkelaar.
Bene mier aan iemand hebben voor iemand wantrouwen , ziedaar
eene uitdrukking, die in Vlaamsch-België stellig niemand zou verstaan 1)
Schutterij : bij ons burgerwacht.
Overstuur. Het is overstuur: het gaat er niet goed , de boel
loopt verkeerd.
.Kermisbed. Op een kermisbed slapen zou hier menigeen bevallen , zoolang als hij niet wist , dat zulks beteekent: paillaise-parterre slapen.
Loket : daarvoor doet winket bij ons dienst.
Het land aan iets hebben : eenen hekel aan iets hebben.
Pruttelen : echt Hollandsch , in bei zijn beteekenissen. Wij gebruiken wallen (zachtjes koken) en morren , knorren of preutelen.
Zich onlekker gevoelen wordt nooit gezegd , altijd misselijk , onpasselijk of onwel , in Antwerpen ook mottig.
Diaconie. Nog een onbekend woord hier. Wij noemen zulke
instelling oudmannenhuis , bureel van weldadigheid of iets in dien
aard.
Diender : niemand zou daaronder in Vlaanderen eenen politieagent
verstaan , evenmin als onder het woord
.

1 ) Een mier aan iemand hebben is iets minder erg dan het land aan iemand
hebben ; .beide uitdrukkingen beteekenen iemand niet kunnen uitstaan , niet
mogen leden niet kunnen zetten.
RED.
,

102
Aannemer eenen garçon (koffiehuisbediende).
Lus of lis : lits.
Por : een gansch onbekend woord in al zijne beteekenissen. Steek,
pokpunt of pokdaal , picot (iets wat de jongens , die met de non
spelen , gaarne uitdoelen , als hun eigen speeltuig er het slachtoffer
niet van is). 1 )
Op eenen kier staat de deur in Vlaamsch-België nooit; wel
met eene spleet.
Dat het eenen aard heeft vertolken wij steeds met dat het een
lust is.
Iemand voor 't lapje houden doet men ten onzent nooit; wij houden hem voor den aap of den gek.
Stalletje; bij het zien van dit woord zou een Vlaming allicht
aan het stalleken van Bethlehem denken. Wij bezigen steeds kraampje.
Peperhuis : een papieren zakje , driehoekig van vorm.
Ragebol : stofbezem , halfmaan. 2)
Lucifer voor een fosfoortje , een stekje , wordt niet gebruikt.
Buil of buidel. Vooral het eerste woord is ten onzent onbekend
in de beteekenis van beurs of zak. Te Antwerpen bezigt men
echter het woord buildrager voor scheepslosser , of meer bepaald ,
voor eenen werkman , die zakken in of uit schepen en magazijnen
draagt of brengt.
Een poffertje moet iets zijn , dat in Vlaanderen broedelfje , smoutebol of beignet heet, geloof ik. $ )
Aanspreker. Wij kennen slechts den likbidder.
Klopje (kwezeltje) : onbekend.
Opperman : bij ons metserdiender.
Prik en prikje. Uitdrukkingen als : ik ken dat op een prikje
(op mijn duimpje), hij gelijkt zonen vader op een prikje (op een
haartje), en Jan kocht dit voor een prikje (voor eenen niemendal)
hoort men hier nooit.
Kelk en kelkje : niet in gebruik voor romer en romertje. Evenwel bezigen wij eierkelkjes.
Wat alle Vlaamsche lezers , de ontwikkelde zoowel als de gewone , echter nog het meest hindert in een Hollandsch boek , dat
zijn de talrijke bastaardwoorden , benevens het zonderling omspringen met het geslacht der naamwoorden. Aan die twee hebbelijkheden kunnen wij ons maar niet gewennen.
Antwerpen, November 1887.
FRANS VAN CUYK.
') Por is stomp of stoot.
} De ragebol dient om de spinnewebben weg te vegen en heet zeker in
Zuid-Nederland spinnejager of raaghoofd, het laatste komt bij HEREMANS voor.
3 ) BroedeRtje heeten ze in N.-Ned ook wel eens , maar dit woord heeft
in de keuken een meer omvattende beteekenis; de poffertjes worden ge-

bakken in een open pan met groote uithollingen of kuilen.

RED.
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NASCHRIFT.
Bovenstaand opstel kan tot bewijs strekken hoe moeilijk het
soms is , uitspraak te doen over de meerdere of mindere bekendheid
van een woord of eene uitdrukking. Immers , wat in eene bepaalde
streek volstrekt niet gangbaar is, kan elders zeer gebruikelijk zijn.
Dit nu is juist het geval met eenige der woorden , door den heer
Van Cuyk opgegeven als zijnde weinig of niet in Zuid-Nederland
bekend. Voor schrijvers eigen spreektaal willen wij zijne aanmerkingen volkomen laten gelden. Maar het Antwerpsche spraakgebruik is natuurlijk niet geldig voor geheel Vlaamsch-België. Zoo
komt het dan ook , dat eenige der woorden , door onzen geachten
medewerker aangeduid als tot die soort behoorende, waaraan de
Vlaamsche lezer dadelijk een Hollandsch boek erkent", tot de dage1 jksche spreektaal van den Vlaanderaar behooren , en zelfs in sommige gewesten -- wij hebben hier vooral het oog op West-Vlaanderen — veel beter bekend zijn , dan die welke hij als specifiekZuid-Nederlandsch tegenover de als batavismen gewraakte woorden
plaatst.
Hoepel, bijv., is zeer goed gekend. De kuiper legt hoepels om
zijne vaten ; de jongens hoepelen op de straat , en de boerendeernen
dragen hoepelrokken. Reep , daarentegen , wordt in die beteekenissen nooit gehoord.
Luren, wel bekend in den vorm luwer of luier (met ongebroken
ui- klank). Wat men te Antwerpen een kindskorf noemt, heet te
Brugge de luwermancd.
Steiger. De Bo ( West- V laamsch Idioticon) getuigt dat het veel
gebruikt is", in den vorm steeger (met scherp-volkomen ee) en met
de beteekenis van trap. Te Antwerpen en elders wordt het wel
gebezigd als vertaling van embarcadère of estacade ; of het ook in
dien zin in de volkstaal aangenomen is , zouden wij niet durven
verzekeren. Deze verschillende beteekenissen zijn zoo nauw verwant aan die van stelling of stellage , dat het woord althans geen
moeilijkheid kan opleveren.
Kuit is in West-Vlaanderen veel beter bekend dan braai. Men
spreekt het uit kij te (met afgebroken ij -klank). Het beteekent niet
alleen mollet , maar ook frai. Voor braai vindt men bij De Bo
den vorm bra.
Bei. „Voor beien gebruiken wij immer beziën" zegt de heer Van
Cuyk. In W.-Vl. kennen wij evengoed beiers als bezen ; de eerste
vorm is de meest gebruikte.
0olij k , in den zin van slim , listig , eveneens zeer goed gekend.
Een oolijk kind , een oolijkaard.
Temet komt voor in de bijwoordelijke _samenstellingen somtemet
somtemee , en altemets , altemee.
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Ram : altijd hesp ten onzent." _ Hier stemt de heer Van Cuyk
overeen met de Bo , die bij het woord hesp aanteekent ; „algemeen
gebruikt voor het Holl. ham." Wij moeten dit op grond van eigen
bevinding wederspreker. In Vlaanderen lust men wel „een pateeltje hammenvleesch", besproeid met een lekkere pint „uitzet."
Por: „een gansch onbekend woord in al zijne beteekenissen." Stout
gesproken is half gevochten, denkt wellicht de heer V. C. Hij gelieve echter De Bo open te slaan om zich te vergewissen , dat het
woord por in den zin van wrat of puist , voorts in dien van knobbel , een goed Westvlaandersch woord is. De verwantschap van
deze beteekenissen met die van pokput springt in het oog. Een
slag met de punt van een tol of top heet aldaar echter pugge.
Maar porren in den zin van hard werken is niet alleen Vlaandersch;
het is ook Brabantsch. Schuermans kent het evengoed als de Bo.
Het Antwerpsche : „hij heeft geenen por" wordt door eerstgenoemd
taalgeleerde in verband gebracht met dit werkwoord porren. Men
zie aldaar.
En nu de slotsom van deze aanteekeningen. Er is veel meer
eenheid van taal tusschen Noord en Zuid dan velen denken. Natuurlijk bestaan er provincialismen; maar de algemeene taal, die welke
overal wordt verstaan , zooniet altijd gesproken , is veel rijker dan
het oppervlakkig schijnt. Bovenstaande aanmerkingen strekken daarvan tot bewijs. A. C.

MULsei'tssen of m ► en o ton n. J t hoofd hebbn ^I

Muizenis , (mijmering, overweging , gepeins) is afgeleid van het
oude werkw. muizen , hetzelfde als 't Eng to muse en 't Fransche
moser , in amuser (a duidt hier eene berooving aan.)
. Toen men de afleiding van muizenfis niet meer gevoelde , heeft
men er muizennest van gemaakt ; doch daardoor werd de toevoeging
„in 't hoofd" noodzakelijk , daar iemand net zoo goed muizennesten
in zijn kast als in zijn hoofd kan hebben.
Bij muizenissen is die toevoeging echter overtollig , pleonastisch;
want, wie beweert, dat er elders dan in 't hoofd muizenissen kunnen zijn , is even dwaas als hij die zou zeggen : ik heb honger
in de kuiten ; en evenzoo is de uitdrukking : hij heeft muizenissen
in 't hoofd even belachelijk als : hij heeft honger in de maag. —
Alzoo : wie veel peinst , mijmert , suft , hij heeft muizennesten in
't hoofd of hij heeft muizenissen.
WILLEM VAN OEKS.
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Drle lisamen-Dinaven.

ono boftaaL

Voor een van de liefelijkste voorwerpen bezigt onze taal een van
haar minst liefelijkk klinkende woorden. De korte doffe u is onze
minst welluidende klinker. In het bedoelde woord wordt hij bovendien nog aangescherpt , alsof zijn geluid nog niet onaangenaam
genoeg ware , door het geblaas van de f. Hij is dan ook , 'tztj
toevallig, 'tzij opzettelijk , door het taalgevoel toegewezen aan een
aantal onaangename voorstellingen : muf, duf, suf, nuf, bluf; snuffelen , knuffelen ; schudde , (substantief) stug , nukken , sukkel en
sukkelen , sul , nul , prul , brullen , bulken, schunnig, vuns, schurft,
schurk , fut , pruttelen , knutselen , futselen. Juffer heeft geene
liefeljke akustische nabuurschap.
Wel ligt ook de bij ons veelvuldig voorkomende doffe, korte e
hun akastisch zeer nabij , doch deze heeft nooit den klemtoon , die
op de u bijna altijd valt.
Ik wenschte , in 't voorbijgaan , deze eigenschap onzer taal, die
ik in geene andere in die mate ken , in 't oog te doen vallen,
namelijk, om gaarne de gewaarwording die een woord wekt, reeds
door den klank uit te drukken.
Den klank ter zijde gelaten, zoo is het woord ook, in maatschappelijken zin, tegenwoordig vrij onaanzienlijk, geweldig afgedaald
van den edelen rang zijns oorspronkelijken vorms. Slechts op het
land , in boerendorpen , blijft het nog een eeretitel ter onderscheiding
van de boerenvrouwen. Ik herinner mij , hoe voor vele jaren een
plattelandsheelmeester zich nederzette op ons dorp , en hoe toen, in
de koffiegezelschappen der boerenvrouwen een levendige discussie
plaats vond over den titel dien men aan zijne vrouw diende te
geven , overigens , een zeer fatsoenlijke dame , zuster van een Amsterdamschen predikant.
't Besluit was, dat er slechts ééne „juffrouw" op het dorp zijn
koude , de 'juffrouw , n.l: de vrouw van den predikant. Werkelijk
werd ze en bleef ze: vrouw St." Tot den rang van juffrouw kon
ze het bij de boeren nooit brengen.
Geheel anders is het in de steden , • vooral de grootere , toonaangevende. Hier is de juffrouw" zoo diep gedaald, dat zelfs dienstmeisjes ontevreden zijn , wanneer aan haar gerichte brieven dien
titel niet dragen. De „winkeljuffrouwen, kinderjuffrouwen, naaijuffrouwen" brengen er het hare aan toe. Denk óok aan het
spreekwoord : juffrouw , 't is met je verloopen." De winkelbedienden bezigen ook wel de benaming „mevrouw", als ze weten of
vermoeden dat ze zulke voor zich hebben , maar anders dien van:
„dame", juffrouw slechts voor zeer bescheiden gekleede.
Tegen ons , mannen, is het spraakgebruik ietwat hoffelijker. Wel
is waar , ook de knechts verlangen op briefadressen mijnheeren te
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zijn ; de titels van „sieur" of monsieur" waardoor voor 80 , 90 jaren
eerzame winkeliers en handwerksbazen zich niet beleedigd betoonden,
zijn sinds lang verdwenen. Maar toen is het spraakgebruik geworden , om mannen van deftigen stand „weledelen Heer" te betitelen (behalve bij den eenvoudigen degelijken koopmansstand) , bij
vrouwen veroorlooft het gebruik dit niet; slechts in de briefaanspraken wordt een adjectief van achting toegelaten : hooggeachte,
of zeer geëerde juffrouw ; niet op de adressen.
Bij de Duitschers heeft iets dergelijks plaats ; ook bij hen willen
de dienstmeisjes tegenwoordig ,,Friiulein" zijn. Zij veroorloven
echter , voor ons Weledele het „Wohlgeboren" aan het hoofd van het
adres , of wel achter den naam te plaatsen. En in den omgang
dringt tegenwoordig het vroeger uitsluitend adellijke „gnadige",
gnddiges Frdulein , meine gnadige , die gnádige algemeen door.
Wij zouden wel doen , wanneer wij tegenover ongehuwde deftige
dames tot het oude Jonkvrouw terugkeerden ; Mejonkvrouw in het
adres , jonkvrouw met een dergelijk adjectief als wij aan heeren
geven in de aanspraak. In de spreektaal zou de „juffrouw"
moeilijk te verwijderen zijn ; alleen zou men , om het muffige uf"
te ontgaan , het oudere „j offrouw" kunnen terugroepen.
Misschien zal iemand tegenwerpen , dat jonkvrouw eigenlijk een
adellijke titel is. Nu , al ware het ook zoo — onze adel bezigt
reeds sedert zeer langen tijd voor zijn ongehuwde dochters den titel
van Freule. Twee hebben ze er niet noodig ; en „Freule" hoop ik
dat nooit geusurpeerd zal worden ; dat is beneden onze waarde.
't Is zooals men weet uit het Duitsche thans ontadelde Friiulein
vervaardigd (met een meer Fransche als Duitsche uitspraak van de eu).
Maar buitendien , het is niet adellijk. Het besluit van den souvereinen Vorst" van 13 Februari 1815 , dat nog altijd van kracht is,
geeft wel voor de mannen uit de laagste klasse des adels den titel
van „jonkheer", maar zwijgt van de vrouwen , 'tzij gehuwd of
ongehuwd. Dat was ook voorzichtig. Jonkvrouw heeft zijne natuurljjke beteekenis behouden , de deftige uitdrukking voor maagd,
zooals te zien is aan : jonkvrouwelijk, jonkvrouwelijkheid. (Jonkheer,
jonker is nooit anders geweest als adellijke titel , of ook : zoon van
den landheer , den lanter). Nu klinkt het toch al te bedenkelijk,
eene gehuwde vrouw of eene weduwe jonkvrouw te noemen. 't Zou
al te veel herinneren aan „Margot la genie damoiselle" etc.
't Is volkomen gerechtvaardigd en met den gang onzes tijds
overeenstemmend , dat wik al onze fatsoenlijke , ongehuwde dames,
als de Duitschers Friiulein", „Wohlgeboren", „gniidiges Friiulein"
betitelen , oud en goed hollandsch , naast „Mevrouw", in het adres
Jonkvrouw , Mejonkvrouw, in de aanspraak hooggeachte, of hooggeeerde jonkvrouw aannemen. J. A. M. MENSINGA.
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flot iaat an
(Antwoord aan de Heeren J. TE WINKEL en A.
over de woorden : rinnen en tiegen).

CORNETTE ,

Uitgesteld is niet vergeten. Beter laat dan nooit. Deze
woorden indachtig komen wij eene schuld vereffenen , welke al te
talrijke beroepsbezigheden ons belet hebben, vroeger te kwijten.
In den vorigen jaargang van N. en Z. (bl. 127 en 131) hebben
de heeren J. te Winkel en A. Cornette onze beweringen weerlegd
aangaande de woorden rinnen en tiegen. Wij zijn tevreden door
ons artikeltje die geleerde aanhalingen , en vooral die van den achtbaren J. te winkel , te hebben uitgelokt , doch wij bemerken , dat
het meer de uitdrukkingen , dan wel de zaken zelven zijn , waarin
wij met onze tegensprekers van meening verschillen.
Wie een woord heet : in onbruik geraakt , „ bedoelt natuurlijk
stilzwijgend , zegt de Heer te Winkel , in onbruik geraakt in de
beschaafde spreek- en schrijftaal." Wij meenen , dat een woord wel
degelijk tot onze tale behoort, zoolang het volk `de spraakmakende
gemeente) dit woord blijft bezigen. Volgens den regel van den
Heer te Winkel zouden honderden woorden onzer Middelnederlandsche
schrijvers — en zelfs vele van Vondel — welke thans in onze
Vlaamsche gewesten nog als gangbare munt gelden , voor NoordNederland als in onbruik geraakt moeten bestempeld worden.
Waarom onze schoone moedertaal zoo verarmen?
Nemen wij liever met dankbaarheid in haren schoot op , al wat
ons van haren onuitputtelijken rijkdom op Nederlandschen bodem is
bewaard gebleven. Dat rinnen nog stellig leeft in . Zuid-Nederland
en zelfs in verschillende beteekenissen, willen wij hier nader betoogen.
Pastor SCHUERMANS , in zijn Algemeen Vlaamsch Idioticon , zegt
op 't woord rennen (bl. 534) :
„Rennen of rinnen wordt soms voor runnen gebezigd : hetwelk
rent al (Brabant). Men treft ook rannen en runnen aan voor zijpelen."
en op het woord rinnen (bl. 545) :
„RINNEN , RENNEN , o. W. ; lekken , doorlekken , doortrekken,
zijpelen , doorzijpelen , doorloopen , doorvloeien : de kan rint. De
ketel is aan 't rennen. Het woord , in gebruik in Noord-Brabant,
in een deel der Kempen en in Belgisch Limburg , is zeer oud en
'tzelfde als rennen , loopen , fr. courir en couler (vloeien) enz.
Voor rinnen in den zin van lekken zegt ' men in Brabant : trèven
en dreven."
DE Bo en SCHUERMANS geven van rennen ook nog de beteekenis:
sehongelen.
Ook KILIAEN geeft de drie woorden : runnen , rennen , rinnen
in de beteekenissen van : currere , manare , coagulare , densare.
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Loodat die woorden nagenoeg met dezelfde beteekenis in ZuidNederland zijn bewaard gebleven.
Heer J. te Winkel zegt : Rennen is van rinnen afgeleid , want
het is daarvan een zoogenaamd causatief .... De beteekenis was
dus : doen rinnen , doen loopen." Dit ook bedoelden wij , wanneer
wij zegden : „rennen staat met rinnen nagenoeg in dezelfde verhouding als zetten met zitten , leggen met liggen , vellen met vallen."
Inderdaad : zetten is doen zitten ; leggen, doen liggen; vellen, doen
vallen ; drenken , doen drinken ; smelten , doen smilten ; enz.
Wij zijn het derhalve eens in den grond der zake ; maar wij
zien het niet in van al die fijne onderscheidingen , als : wortel,
stam , grondwoord , wortelwoord , stamwoord , enz. , waardoor men
tot zulke barbaarsche samenstellingen komt als : grondwoordwerkwoord. Daarenboven bezigt men in de woordafleiding ter aanduiding der uitwerping , inlassching , voor- of achtervoeging eereer
letter , zeer moeilijk te onthouden Grieksche termen , als : syncope,
apheresis , epenthesis , metathesis , enz. Dit alles dient slechts om
het taalonderwijs dor en vervelend te maken en velen jongelieden
er voor altoos eenen afkeer van te geven. Waarom het taalonderricht niet eenvoudig en aangenaam gemaakt en de zaken zoo gemakkelijk voorgedragen als 't zijn kan?
Wat het woord tipgen betreft , wij nemen de betoogen van den
Heer J. te Winkel gereedelijk aan. Wij zelven hebben in onze
nota's op van Maerlants tién in den zin van trekken aangestipt.
Van Maerlant vervoegt dit werkw. aldus : tiet of tyet ; tooch ,
toghen ; geteghen. Doch hij bezigt ook wél tiden (tijdt , tijde) in den
zin van trekken , gaan : Ter juetschen wet tiden = tot het Godendom
overgaan. — Dito die staf (het Kruis) daer wi toe tiden. (Rijmbijbel).
Hierbij komt ons echter nog een gedachte : in een groot deel
van Vlaanderen , vooral in West-Vlaanderen langs de zeekust,
vervangt het volk de g voor h , en zegt : hoed in plaats van goed,
haan voor gaan , behinnen voor beginnen , enz. , doch slechts met
eene zwakke aspiratie. Zou dus het wegvallen der g in tiën , en
de andere voorbeelden door den heer te Winkel aangehaald , zijnen
oorsprong niet hebben in een dialectverschil ? -- Het ww. slaen
wordt in de Kempen nog steeds slagen uitgesproken , zoowel in
de beteekenis van frapper als in die van slachten. Slagen, gelukken , is er niet bekend. Een slachter heet er een slager , een verkensldger. Ook dijgen en tijgen luiden er steeds met eene g. Niet
zonder belang is het aan te merken , dat juist in diezelfde streken
de h zeer sterk aangeblazen wordt en in de dagelijksche spraak
overal hare volle weerde behoudt.
FRANS WILLEMS.
Antwerpen.
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VIde jaarg. , 3 a 12 (Juli 1886—April '87).
Nr. 3. Belangstelling wekken de artikels HEUREN : stooten,
treffen en TE BAARDE LOOPEN = in groote menigte zich bevinden,
ofschoon een en ander wat fantastisch , wat te dichterlijkk is , als
„op hol gaan" en horse (paard) in verband met dit heuren gebracht,
of kruid afgeleid van kruiden - stooten met de beteekenis van

jeunes pous8e8.
Van geen belang is het daarentegen , vormen aan te teekenen als
GEVENTWEEN voor geen van tween Of HERDERS voor herdoens , want
nooit wordt een woord in de umgangssprache naar de letter uitgebracht. Hetzelfde geldt voor wedeman = weduwman in nr. 8. —
PUPELOOS Of PUPPELLOOS - bijster van zinnen, wordt afgeleid van
poppelen = stamelen en loos, „die, zelfs niet meer stameren kan."
Maar daartegen is in te brengen , dat loos niet aan Werkut. stammen
gehecht wordt, en dat, gebeurde zulks hier , de afleiding alleen zou
beteekenen : die niet stamelt. Van zelfs niet meer kunnen is er
geen spoor. Daarom zet ik het liever bij de drie woorden op loos
Waarin loos niet het privatief loos is. Cfr. De Bo 649 (flenteloos
.r. gelijk een flente; goeloos = goedig; schaloos = beschadigd).
Dus puppeloos = die stamelt, die niet meer kan spreken , maar
alleen afgebroken klanken uitbrengt. Ik geloof dat er nog meer
zulke woorden in 't Wvl. zijn. Zij doen denken aan de Lat. en
Fr. op bolus en beux , wier uitgang is kunnen nagebootst worden
omdat een suffix loos reeds in de taal bestond. -- Gezaaid =.. bont.
Een schole gezaaide hennen d. i. niet een kudde bonte hennen,
maar een kudde hennen van alle kleuren. Cfr. uit een vorig nr.
het woord zaaide = sporadisch.
Nr. 4. De drie vierden zijn gevuld met een geleerd artikel over
waaien , haaien en verwanten , ter gelegenheid van ONVERWAAID
onverwacht. Ik hield liever de beteekenis er i8 wind voor de eerste
van waaien; dan in beweging zin voor de 2de, en ongeduldig zin
voor de 3de. — MOLDEKEERSE
Waskaars Waarmeê men een lijk
ter molde , ter aarde vergezelt , en MOLLEBIER .- bier dat na een
ter-aarde-bestelling geschonken Wordt , herinneren beide aan het
artikel mollepooi of .prooi van April en Mei '86. — VERZELEN, uit
te spreken vezzelen, = brokkelen, s'émietter. Men veronderstelt dat
ber, bre, de grond van breken, in dit woord zit, gelijk in inbermen, inbressen. Dat geloof ik niet. vbrek, oeverschoven f reg , vindt
men wel zonder de r , maar niet zonder de k. Inbressen komt
wel van berken, maar langs het Fr. brèche heen; inbermen komt
van berm , Eng. brim ' - dijkrand , hoop , en = in een hoop storten.
Ik zou vezzelen niet verzelen schrijven , maar het gelijk stellen met

=
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vizzelen , vezelen, waarvan de bepaalde beteekenis rafelen algemeener
geworden is.
In het Biblad wordt gevraagd of verzeverert = 7 jaar dan wel
._. 7 maanden oud worden. Ik ken alleen de beteekenis : 7 jaar oud
worden. Hij is nog een keer verzevend = hij heeft een nieuwe
reeks van 7 jaar doorgemaakt. Immers 7 jaar is een sacramenteel
getal voor het menschelijk lichaam : in zeven jaar zijn al de stoffen
van het lichaam vernieuwd , zoodat niet een der atomen die voor
zeven jaar een menschelijk lichaam samenstelden , er nu nog is.
Vooral de eerste verzevening is gewichtig, want zij onttrekt aan
vele kinderziekten , die vroeger dreigden ; ook gelooft men dat chronische of kwijnende ziekten bij kinderen tot het 7de jaar, maar
niet langer , duren.
Nr. 5. Behelst niets buitengewoons , tenzij twee artikels (KERSTIG
viesgezind en SCHEMELSGAREN = schiemansgaren) die etymologiseeren op zijn Bilderdijksch. In schieman zou het ww. schien steken,
dat beteekent kijken, en daar sch of sk = z en ook sp , zoo heeft
men spien = schien = zien. „En alzoo wint men eenen taalmatigen uitleg van 't w. zien, dat niemand tot nu toe, mijns wetens,
ten gronde en had verstaan." (! !) Iedereen weet nochtans dat , terwijl spien = Lat. spicere , zien echter = Lat. sequi , Gr. ro,uou ,
Sscr. sac. Is er een schien dat kijken beteekent, men kan het
misschien brengen tot schouwen , Lat. cavere , voor scavere.
Uit het bijblad : 't is boelink over de nokke = ' t is_ al boter aan
de galg. Dit niet , maar : 't ligt 'al over hoop ; misschien wel : 't is
al boter aan de galg, als de verwarring zoo ver is , dat er geen
klaarmaken meer aan is. Men schrijve : boeting , = Ndl. boel jjn of
boegljn, Eng. bowline. Ook nokke is Ndl.: nok .=- bovenste eener ra.
Nr. 6. DE1tRIK, scheepsterm dirk of piekeval. -- Hortegat
mennegat. Te dier gelegenheid wordt boert , boerde en Fr.
bourde van bouhourt, behort, ons behorten heel vernuftig uitgelegd. --NOENESTOND - de tijd van het slapen na den noen , met folkloristische inlichtingen over den verpersoonlijkten noenestond. Hier ook
komen voorbeelden van den stapwissel n — i, als venster = veister of
penzen _- peizen (denken), terwijl het moest zijn : n verft den voorgaanden klank tot een i-diphthong en kan dan wegvallen. -- VERSCH
(uitapr. vas) zouteloos fade , doux , het tegenovergestelde gezouten,
assaisonné. — Bij VERKNOPEN, verknocht wordt vermoedt dat lucht
in verband staat met loopen , dus de loopende wind. Dit is onverdedigbaar om reden van den anlaut hl in loopen.
Uit het Biblad : Université Catholique de Louvain : Cours de
langues germaniques anciennes étudiées au point de vue de la linguistique indo-europeénne , le année : cours de langue gothique , par
Mr. Th. Colinet , prof. agrégé.
11en vraagt : Wat is de dom van het wiel ? iets wat in alle
..
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woordenboeken te lezen staat. En in Nr. 8 zal het uitgelegd worden, alsof het voor den eersten keer was , met de aanmerking:
gehoord Eecloo, Antwerpen, Brabant, Limburg, als wilde men zeggen : zie eens , een woord dat heel Vlaamsch België gangbaar is,
Wil men niet in de stijve Nederlandsche boekentale , dat lief taaltje
daar!
Nr. 7. Schilderachtige spreekwijze : Gods gratie is groot , en

Veurnambacht is nog grooter ; — ook zich Luthersch houden
zich stil houden , bescheiden zijn = komende uit een tijd wanneer
het zeer zorgelijk was voor Luthersch bekend te zijn." - UITPE-

= voor een pene , eenen penning met nen keer verkoopen. -= viggen , werpen , d. i. jongen (van varkens). Ndl. big,
Wvl. vig en Engl. pig worden nevenleen gesteld , en te dier gelegenheid krijgen we Weêr twee kolommen etymologieën op zijn Bilderdijksch , zeer vernuftig maar ook zeer fantastisch.
Uit het Bijblad : Aankondiging van Fragmenta. Maandschrift
voor geschiedenis van Steden en Dorpen in Vlaanderen. Ieder nr.
8 blz., per jaar 2 fr. te Thielt bij Horta-Herreboudt. — Men vraagt
naar soet ; langs de kust zegt men de zoete , in 't Ndl. het zoet.
Nr. 8. KANDELAREN is ook Ndl. KOOK = zode. Men wil
uitspreken kok ; wel geeft het voorbeeld het dimin. koksken met ó,
Wat juist is , maar in het stamwoord is de o stellig lang. — LouTER - bona. Cfr. voor de verandering van beteekenis schier. —
Bij VERZWIJNEN .— verzuimen dat een voorbeeld moet zijn van klankwordende w (w - u), in plaats van het blootweg aan te zien als
verbrabbeling van verzuimen , komt konsuis te pas , dat kwansuis = kwantswijs , d. i. op de wijze van een kwant of gek , en
er wordt gespot met die groote geleerden, welke het woord uit
het Lat. quasi gehaald hebben ! Die . geleerden echter zeggen dat
het komt van quamsi, en niet quasi , door de Noord-Fransche
dialekten heen, waar men heeft faire les quanses (d.i. qu = kw)
gebaren , veinzen. — ZOET = schoorsteenroet. Het woord wordt
gebracht tot bezoedelen , zieden , zooden , zudderen , want waar gebrand en gezoden is , wordt bezoedeld en komt er zoet 1 Men denkt
ook aan een verband met Gr. thus en Lat. fu- mus. Toch is het
gekend dat zoet een afleiding is met verlengde a van zat , zitten,
zetten: dus = wat zich neêrzet , 4épót ; vergelijk : doek dekken;
stoel , stellen.
ZOETJE = kus, aaisken. Hier laat men onbeslist of
het w. is zoen-tje , dan wel zoet-je. Echter is het zeker dat het beteekent : streeling , gelijk men doet aan en kind als men zegt : zij
zoetel Dus is het zoete-tje. Andersware oe in elken gevalle kort.
Nr. 9. Bij BET = meer stelt men vast dat dit woord aan 't verdwijnen is. Daarom wordt echter aan 't Wvl. niet het minste
verwijt gedaan ; ook niet daarzooeven voor zoet. Gebeurdé dat maar
in het Ndl., men zou iets hooren : hier mag niets verdwijnen , of
NIGEN
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liever alles moet er teruggevonden wat ook in 't Wvl. bestaat.
Een en ander belangrijks is in de artikels MAGUIT =- spaarpot,
STRUFFEN = tegenspreken en VERKE PEREN — door keveren , door
knagen verteren. - Onnauwkeurig zijn: 1) OVERBUIKEN: buikt dat
pateel ne keer over dien pot ; hier hebben we toch niet te doen
met het compos. overbuiken , maar met buiken en het voorz. over. —
2) OPVOEREN = doen achteruit varen , eerselen. Opvoeren kan alleen
beteekenen doen opwaards varen , doen opgaan, of liefst nog voor
zich voeren , zonder te zeggen of het opgevoerde voorwerp zich ruggelings , zijlings of voorwaarts houdt ; ten andere denkt men bij
voeren niet eerder aan den voerder dan aan het gevoerde ? Dit
blijkt ook uit het voorbeeld : „Blare en Molle vochten met de hoornen , maar Blare was de felste , en ze voerde Molle op , tot bijkans
aan den dijk" ; — ofschoon het wel mogelijk is dat Molle achteruit ging.
Uit het Bijblad : Men vraagt wat dem is in Daai jen dem of.
In nr. 11 zal het uitgelegd worden door derm. Dit is niet juist.
Dem is hier het Eng. dam - verdoemenis en als een soort van
verbloeming in de plaats er van gebruikt. Dus de spreuk — draai
uw verdoemenis af (d. i. uw lijf, d. i. u zelf) , — gelijk in : H
heeft op zin dem gekregen; — ook zegt men : loop naar den dem. —
Men vraagt nog naar zin aas ophalen. Ook in nr. 11 wordt het
uitgelegd , maar nog eens mis. Het beteekent niet : zijn schade
inhalen, maar zich aan iets tegoed doen , na belet geweest te zijn
er naar lust van te genieten. Met de uitdrukking wordt niet gedacht aan de aashalende bietjes (wat zou dan gebeuren met op),
maar aan den hengelaar die na lang beweegloos te hebben moeten
wachten , eens mag zijn hengelroede ophalen.
Nr. 10. Belangrijk de artikels OLIVLAMME , LEEGER — leed (d. i.
lagerwal) en KWISTDEKEERSEN - verslempen. Bij dit laatste had
men de Fr. spreuk kunnen herinneren : user la chandelle par les
deur bouts om de opvatting van het Wvl. woord kwistekeerse te
staven als : iemand die de kaars verkwist en niet een kaars die
kwistig is. -- BAKELOOS is schoon voor het spoor bister ; - EERKELEN
wordt gebruikt in zin eigenlijken zin : achteruit gaan , reculer ;
TJOEKEN heeft ook den vorm toeken en beteekent ook hard zwoegen.
Uit het Bijblad : Men vraagt wat is : gierig en krpi t tig zijn?
De spreuk wijst op de twee kenteekenen der gierigheid : niet geern
uitgeven, maar geern inhalen. Gierig , ofschoon behoorende bij
geeren , vat het volk op als niet vrijgevig : hard van afgaan, zegt
men ook , met een weinig edele overdracht. Karpíttig of kerpittig
(met er als in vader) is 8chraapzuchtig , inhalig. De uitdrukking
bestaat ook langs de kust.
Nr. 11. De onnauwkeurige uitleggingen van &As OPHALEN en
DEN. Bij dit laatste worden zeer belangrijke inlichtingen te pas
peuteren , koteren. Ook zegt men f gqelen
FIKREREN
gebracht.
-r--

=
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d. i. vijlen (Ohd. figila

,

fihila). --- Verder verdienen aanmerking:
HIMSTIG = bijna Eng. homely,

DRAADZIENDE Eng. threadbare
en KRIETLOOS = ziekel ji£.

,

Uit het Biblad : Wat bet. het^W. broomol in 't Rousselaersch deuntje:
Kindtje geboren ,
de weelde verloren ,
den broomol.
Zou het niet zijn : den broom al , d. i. op , uit , ten einde , verteerd
of verbruikt ? Maar broom is mij onbekend. Is het wel juistgespeld ?
Nr. 12. BISDOM = bisschoppelijk paleis. In die beteekenis heeft
de zuivere Westvlaamsche tale slechts het Fr. éveché vertaald , dat
tegelijk diocése en palais episcopal beduidt. De Ndl. woordenboeken
moeten dat niet opnemen : de woorden gevormd met dom beteekenen
een hoedaniyheid en van daar een gebied of een verzameling. —
BOOMALLEEN is een van die samenstellingen, waarin het bepalende
deel aan het geheel de waarde van een superlatief geeft. Van die
samenstellingen maken al degene, die het eerste deel gemeen hebben , een groep uit : slechts in Mn woord van de groep heeft dat
eerste deel zijn eigenlijke beteekenis , in de andere woorden echter
niet; dit ééne woord is het type van de groep , waarvan al de
andere analogievormen zin. Dit werd genoegzaam bewezen ter
gelegenheid van moederzielalleen in Noord en Zuid 1884, naar
aanleiding van een artikel uit Loquela , waarin Bene uitlegging van
die woorden beproefd Werd , met aan het bepalende deel steeds de
oorspronkelijke beteekenis te laten. Van die verkeerde uitlegging
is Loquela in 1887 nog niet teruggekeerd. --

KKRUIMEN EN DUIMEN =

napen en nopen. In dit woord vindt Loquela krimpen en krommen
en ook kruim , omdat het met de vingers afplukbaar is! Hier komt
ook te pas dat de Franschen onzin spreken als ze zeggen la chair
du poisson , alsof poisson steeds moest een stofnaam zijn. -- VERen UITSLUWEREN Of -SLUIEREN = verwaarloozen en uitgeput zijn.
Uit het Bijblad : Wat beteekent de grate in : Zwijgt of ik ga
je de grate instampen ? Zeker de ruggraat. -- Wat is : in verdreeg
staan ? Zich gereed houden om een slag te geven , als men zich
te verdedigen heeft of als men uitgedaagd wordt. --- Wat beteekent:
naar mag dien zijn ? Naar Bengalen zijn , d. i. of wel op verre
reis zijn , of voor goed weg zijn , veelal zonder dat er geweten zij,
waar (van personen en zaken gezeid).
Besluiten wij met vast te stellen, dat de wetenschappelijke waarde
van. Loquela zeer ongelijk is. Ook zien wij met ongenoegen, dat het
opgehouden heeft uitsluitend Westvlaamsche idiotismen op te geven:
uit al de tongvallen van Vlaamsch Belgie vischt het , en de vangst
wordt niet altijd zorgvuldig geschift.
Van den VII jaargang is nog maar het lste nr., Mei 1887, verschenen.
10 Oogst, 1887.
SAxo.
.Noord en Zuid, 11e Jaargang.
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Etymologilach neschengerecht.
Wanneer twee talen eenzelfden oorsprong aanwijzen , ligt het
voor de hand, dat de familietrekken talrijker zullen zijn , naarmate
men dichter tot dien oorsprong teruggaat. Het bewijs daarvoor
levert ons o. a. de vergelijking der twee hoofdtakken van den Nedersaksischen taalstam : het Engelsch en het Nederlandsch. Hoe verder
wij ' in 't verleden onzer taal terugblikken , hoe meer woorden we
zien , die torn voor beide zustertalen gemeengoed waren , en thans
nog maar alleen in het Engelsch zijn blijven voortleven. Ziehier
enkele voorbeelden:
Engelsch.
Boon

Middelned.
saen:
Ic weet dat Roeland
Ons saen gebreken Bal.
(Roelantslied, fragment v. Loos.)

Moet men in de uitdrukking : „hij komt zoo , d. i. spoedig" ook
aan soon denken?
fine — fij n , fine.
(Rein.)
Dieweline , die vrouwe fine.
Fijn heeft bij de Boers, onder den invloed van het Engelsch,
zijne beteekenis van „fraai" , „bevallig" herkregen: Bene fijne
farm = een fraaie hofstede.
small — small , smal (° klein)
U loon en sal niet wesen smal.
(Kar. end. Eleg.)
quoth -- quedde (vgl. Lat. : inquit)
(Beatrys.)
Hets van (Zode dat ic di quedde.
(to) die -- dighen , deegh , gedeghen.
Die XV kindre mine
Sijn gedeghen al toto eiere (— zin tot vier uitgestorven.)
delight -- delijt
(Rein.)
Dus heeft Reinaert groot delj t.
here and there -- harentare
Ie hebbe geraept harentare.

horse

(Spieg. hist.)

ors (metathetisch tot ros geworden)
Nogt en was man nocht wijf
Die soe goeden ors lach.

I dare -- ie dar (infin. : dorren)
Ic dart wel segghen over waer.

(Roelantslied.)
(Rein.)
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(to) blow — blouwen
-

Reinaert , die sijn meester was,
Mochti in sinen clere niet blouwen ?

(Rein.)

Vgl.: een blauwtje loopen.
manheit
manhood
Ie blive daer bij , als dat vergaet
Dat dan die wer(f)t niet langher en staet
Noch in eren noch in doechden
Noch in schaengten noch in vroechden
(Der Minnen Loep.)
Ende manheit.
maan -- meen
Want die mene man niet en ghetruwet ,
(Ibid.)
Dat si in doecht floreren mach.
Vgl. het hedendaagsch gemeen.
quick -- quick , queck.
Wanneer si heeft enen lomer gheek ,
So gaet sijn lijff al queck , al queck.

(Ibid.)

Vandaar queken = vroolijk zijn , jubelen.
Dat dat ganse laat ontsteke
(Ibid.)
Ende een yghelic hert in vroechdeu queke.
idle -- idel
Ie ben idelre hande.
(Kar. end. Eleg.)
(De overgang tusschen ledig en lui is klein.)
tale -- tale (= vertelling)
Van hem latic - nu die tale.
(Beatrijs.)
worse -- wors
Ie wille prijs ane u begaen ,
Al souts mi sijn te wors.
fear --- vaer (vandaar : vervaard - BEVREESD).
Tisbes was in groten vaer. (Der Minnen Loep.)
knife -- onijf (abl.: cnive)
ie sal weder gaen
Eyghericke dat hooft afslaen
Ofte doden met enen cnive.
(Kar. end. Eleg.)
Hieruit blijkt dat knipmes eene samenstelling is van hetzelfde
gehalte als : bronwel, heerleger, brolcstulc enz.
Onnoodig op te merken , dat hier de nog levende woorden smal,
tale en fijn alleen om wille hunner vroegere , nog in 't Engelsch
aanwezige beteekenis , zijn aangehaald.
Dit lijstje zou , geloof ik , licht verviervoudigd kunnen worden.
FRANKEN.
8*
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(Zie Noord en Zuid , 10, blz. 96.)

Maziton.
Deze eigennaam komt o. a. voor in de volgende aanhaling (zie
N. en Z.. 6., 373; id., 7, 141):
,,,,Dat's vast een zoon van Maziton ,"
Herneemt een grijze paai.
„Het heugt me , dat die pas begon.
Dat was uitnemend fraai.
Dan danst m'er zeker op de koord,
Of goochelt uit de tasch,
En brengt een hoen uit bekers voort,
Het hokus-pokus-pas.'"
Den heer G. Lzg. was van Maziton weinig meer bekend dan
men uit de aangehaalde regels kan opmaken , welke hij in Noord
en Zuid , VI , 373 als antwoord gaf op dè vraag : Wie was die
Maziton ?"
Omtrent hem vond ik in „de Oude Tijd", 1871, blz. 279 het
volgende
„Op de kermis in 1768 kwamen al meer paardrijders : .Engelsche
en Fransche pikeurs , die ook wonderen op 't paard verrigten in
den trant als Baates." Weinige jaren later verscheen de troep van
Mazito , die nog meer opzien baarde , daar hij bij zijne komst ter
kermis steeds met groote staatsie zijn intogt deed , waar de men
schen hun ooggin bij uitkeken. En sedert nam onder de kermisvertooningen het paardenpel den eersten rang in , dien eeuwen lang
het koordedansersspel bekleed had."

Brandemoris.
Schotel geeft uit onze 17de-eeuwsche schrijvers eenige plaatsen
op , waarin bovenstaand woord voorkomt 1
:

)

„Vermits ick niet en _ heb genut noch kouwe schael, noch ontbijt,
„Noch brandemoris , extract , noch borstwater , noch taback." —
„Als je begoten wert met brande-mores of spaense-wijn ," lezen
wij bij Bredero en in van Heekeren's „Bedroge mening":
„'k Agt jouw so veel , gelijk een pimpel brandemoris."
') Het Maatschappelijk Leven onzer Vaderen in de zeventiende Eeuw
blz. 15 en ook blz . 464.
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Baron noemt ze eveneens :
„Sij hebben nu alle morgen , wil ik je leggen , haer optogt tot
Geertje Floris,
„En daer ritten se dan dick tot middag toe met den anderen in
de brandemoris."
In het afleidkundig woordenboek van Franck komt brandemoris
niet voor. In Noord en Zuid, 3, 161 lezen we erover : Brandemoris is een schertsend woord , vaak door het volk gebezigd voor
brandewijn."
Hieronder geef ik de afleiding ervan, minder om hare belangrij kheid dan wel , omdat zij zoo'n eigenaardig licht werpt op het
ontstaan van sommige woorden.
Brandemoris is niets anders dan een rumwoord op St. Joris. ' )
Deze heilige kwam n.l. dikwijls voor op de uithangborden van
kroegen , met het een of ander rijmpje als onderschrift. 2 ) Bijv.:
„

Dit is in de Ridder van Sint Joris,
Hier verkoopt men brandemoris.

De Ridder St. Joris.
Bruit het vat stremmeling en drinkt brandemoris.
Dat is : St. Joris geeft geen zier om een glas karnemelk, maar
drinkt liever een borrel.
In de Ridder St. Joris.
Men drinkt hier geerne brandemoris,
De vaêr en twee zeuns dobblen niet mis,
Zodat de Moêr met drie gecken gebruit is.
Het volk , dat veel van bijbelscha toespelingen hield, maakte uit
brandemoris weer brandemozes.

Koppermaandag.
Over bovenstaand woord zegt Franck t. a. p., 496:
„Koppermaandag. Een holl. benaming , welker oorsprong hieruit
wordt verklaard, dat de Maandag na Driekoningen ongeschikt werd
geacht om koppen te zetten (te koppen), zoodat de koppers dan vrijaf
hadden."
') Zie over hem Noord en Zuid, II1, blz. 153, 155 en de aldaar aangehaalde bronnen.
) Vergl. de Uithangteekens, II, blz. 111.
2
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Op gelijke wijze laat Bilderdijkk zich uit in zijne Verkl. Geslachtslijst der naamor. II, 116:
„Inzonderheid wilde men niet dat het jaar met bloedstorten beginnen zou , en dus hadden de koppers en kopsters of koppertjens
op den Maandag na dertiendag of drie Koningen , hun feest , als
zijnde die Maandag toen 't begin van het werkjaar. Toen de nieuwjaarsdag verzet werd , bleef echter het bijgeloof wegens , het koppen
op dien Maandag. En dus bleef hij koppertjens vierdag of vacantie
ook bleven zij dan hun Nieuwjaarswenschen doen."
Over de afleiding van koppermaandag is reeds veel geschreven en
gewreven 1 ) Geen dag werd eertijds in ons land vroolijker gevierd
dan „versworen maendagh ," .versworen maendagh na vastedaghe ,"
maendach na dry coninghen ," ook Kopper-Flora , verkoren- en raesmaandag genoemd.
Het pretmaken op Koppermaandag is reeds eeuwen oud , zoo
teekent Van der Wall op een brief van Graaf Willem III , van den
eersten April 1315 , aan : Men plagt den verzwooren Maandag te
Dordrecht en elders met veel teekenen van vroolij kheid te vieren.
Zelfs had die gewoonte zulke diepe wortelen geschoten , dat , volgens
Balen in zonen tijd, (tweede helft der XVde eeuw) nog jaarlijks
het houden er van bij openbare klokkeslag verboden werd." (Schotel,
t.a.p., blz. 173).
Op grond van het bovenstaande meen ik als zeker te mogen aannemen, dat het woord Koppermaandag zich ongedwongen laat verklaren , als : Maandag , waarop men koppert d. i. pret maakt ,
feest viert.
Een werkw. kopperen met die beteekenis komt bij onze oudere
schrijvers dikwijls voor, alsook een substantief „kopper", feest, pret.
Schotel geeft de volgende aanhalingen:
Als den paf-sack weyd'lij k koppert,
„En smetst en smult en slempt en slaapt".
„Terwijlent sal 't hier oock geen vaste wesen , neen:
„'t Sal kermis , ja dubbelt kopper zijn , zoo ick meen".
Ten slotte geef ik het woord aan den oudheidkundige J. ter Gouw.
Deze zegt (Volksvermaken , blz. 120) :
„Kopperen" is een oud werkwoord , dat de drievoudige beteekenis
van smullen , drinken en pretmaken in zich vereenigt , of , om oud
Amsterdamsch te spreken : kopperen was den kanneman maken".
Het zelfstandig naamwoord „kopper" beteekende een vroolijken
maaltijd , en zij , die kopperden , werden „kopperchens" , d.i. pretmakers , genoemd. Koppermaandag was dan ook volstrekt geen
feestdag voor barbiers en boekdrukkers alleen , maar voor alle man.
1)
Zie Laurillard , Sprokkelhout , blz. 128 ; Ter Gouw , Volksvermaken,
blz. 119--125 ; Schotel , t. a. p. blz, 169-174.
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„Ja", zegt Alkemade , „dat Koppermaandag ook van andere soort
van menschen dan drukkersgasten plagt gevierd te worden , -konnen
de overblijfselen van deze gewoonte in sommige steden en ten platten
lande in Rhijnland en elders in Holland aantoonen". 1 ).
Zeker ; ieder kopperde , d. i. hield maaltijden ; en juist niet op
dien maandag alleen , maar bij allerlei gelegenheden. Zoo spreekt
Walich Sieuwertsz. van de Copperfeesten van der priesteren eerste
misse", van de Copperen van de Overluyden van eleke Gilt", van
„meer andere perticuliere Copperen", en zegt dat ze allen „in smullen , slempen ende goet chier maken bestonden." 1 )
Met bovenstaande woorden heeft Ter Gouw (naar mijne meening)
het ontstaan van het woord koppermaandag voldoende toegelicht.

Een bok schieten.
Naar aanleiding van een opstelletje in Noord en Zuid, Xe Jg., blz.
20 wensch ik nog even op de uitdrukking een bok schieten terug
te komen.
Eene nauwkeurige studie van de zeden en gebruiken onzer voorouders, gepaard aan een ijverig vorschen in onze oude kluchten;
is het eenige middel , om het ontstaan van de meeste onzer spreekwoorden en uitdrukkingen te verklaren. Deze door allerlei zoogenaamde vertelseltjes toe te lichten, is een wanhopig pogen.
Dat beunhazen en brekebeenen met al die mooie verhaaltjes moest
nu uit zijn ; de taalwetenschap heeft daarvoor te groote vorderingen
gemaakt.
Ik geef dan ook den heer Hartman volkomen gelijk , dat een bok
schieten niets met een aneedote te maken heeft.
Of ik dan geloof , dat prof. Moltzer den spijker op den kop heett
geslagen?
Afgezien van de mogelijkheid , dat de uitdrukking een bok schieten
haren oorsprong aan eene klucht , of aan eene oude gewoonte verschuldigd is , leg ik me voorshands bij Moltzers verklaring neer,
voor wier juistheid daarenboven de volgende aanhalingen niet onbelangrijk zijn.
,

De Thuyn-man wint met moeylick Boeken syn broodt,
Om 't vel te verkoopen slaet de Boer de Boeken doot ,
De geroockte Boeken (bokking) verkoopen die van Enkhuysen duer;
En als Mieuwes een Boeken (stomp) om niet krijght, soo siet hy suer.
Roemer Visscher , Brabbelinghe, het seste Schock No. 49.
') Displegtigheden , lste deel , blz. 166.
) Roomsche Myst.•Ç) oorrede, blz. 38.

, 3^1Jy •r^ V
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Moortje, vs. 3645.
„Roemer," seidse lest, „wilt gy my vuer jou wijf trouwen ?"
„Neen ," seyd ick , gy hebt ein bueck , ick en slach. Dat 'k je nam
» Het sou al sot en mal worden wat van ons beye quam."

28 Jan. '$8,

J. G.

Etymologilach neschengerecht.
Dit woord is door 't voorvoegsel on (met ontkennende beteekenis)
afgeleid van verbiddel k ; dit laatste door 't achtervoegsel lijk
(met de beteekenis van geschiktheid om te kunnen verrichten of
ondergaan , wat door 't grondwoord wordt uitgedrukt) van het
transitieve werkw. verbidden ; en dit weer door 't voorvoegsel ver
(met de beteekenis van verandering of afwending door 't geen het
grondwoord uitdrukt) van bidden. Op grond hiervan verkrijgt
onverbiddelijk voor mij de beteekenis van door bidden zelfs voor
geene verandering of afwending vatbaar of geschikt. En alzoo is
het een afgeleid Bijvoegl.. n. w. en geenszins een Bijwoord. Zoo
spreekt Prof. Beets van „een winterschee ouderdom , dien hij reeds
langer verbad", d. i. dien hij door middel van bidden reeds lang
trachtte af te u'enden. In deze beteekenis kan men dus spreken
van eenen onverbiddeljken oudvrdom , en dus ook van onverbiddeljke gevolgen , als van gevolgen , die zelfs door middel van bidden
niet af te wenden zin. Of het in deze beteekenis evenwel dikwijls
gebezigd wordt , trek ik in twijfel , schoon het op grond van het
bovenstaande niet onverdedigbaar is. In de andere beteekenis (niet
te veranderen door middel van bidden) komt onverbiddelijk meermalen voor ; b. v, de onverbiddelijke Alva ; Filips toonde zich op
't punt van den godsdienst onverbiddelijk ; niemand was zoo onverbiddelijk als hij , enz. In al deze gevallen echter blijkt het als
Bijvoegl. n. w. gebruikt. Nu behoort het tot die bijvoegl. n. wn.,
die zich ook ' als Bijwoorden laten gebruiken ; doch als zoodanig
komt het uitsluitend voor (althans naar mijn weten) als Bijwoord
van graad ; b. v. onverbiddelijk streng, onverbiddelijk rechtvaardig,
enz. Maar behoudt het , ook z66 gebezigd , nog niet veel van zijn
Bijvoeglijk karakter ? Beteekenen toch die uitdrukkingen niet:
Wat strengheid of rechtvaardigheid betreft , is zij of hij onverbiddeljk zoodat het dan slechts naar den vorm tot de bijwoorden is
te rekenen ? In den zin evenwel : „gevolgen , die onverbiddelijk
aan de Fransche revolutie verbonden waren", schijnt het meer een
modaal bijwoord van bevestiging. Naar mijne meening kan het
als zoodanig niet gebruikt worden , doch ik geef die meening
gaarne voor die van meerbevoegden , en zie daarom verlangend
eenig antwoord tegemoet.
JAC. JOH. DEELMAN.
Utrecht.
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weiel fteroem
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Heerlijk begrip — afschuwelijk woord ! Of mag ik het taalgevoel
der meeste Nederlanders zoo levendig achten , dat het zich verzet
tegen de erkenning van dien indringerigen vreemdeling die zich als
vertegenwoordiger wil doen gelden ? Ik wil het voor de meesten
hopen en tegelijk eene poging wagen om hem bij de anderen in wantrouwen te brengen door hun de namen te noemen zijner naaste
verwanten , die misschien reeds het levenslicht aanschouwden of staan
geboren té worden : wereldbekend , wereldbefaamd , wereldbevrucht;
Europaberoemd , Afrikabekend , Frankrijkbefaamd , Amsterdamvermaard , ... foei , wat monsters ! Weg er mee uit Nederland!
Wij kennen geen wereldberoemden Edison , geen Europavermaarden Boerhave , geen Amsterdambekenden August de Domme. —
Laat kwakzalvers hunne wereldberoemde pillen elders aan den man
brengen, maar waken wij, dat onze taal niet ontaarde en ten gronde
ga door opneming van bestanddeelen, die voor haar volstrekt onnoodig , niet zelden hoogst schadelijk zijn.
WILLEM VAN OERS.

D naUo E
Mag ik mij , aangaande eene plaats van uw hooggeschat tijdschrift Noord en Zuid" (no. 1, jaarg. 1888) eene kleine aanmerking veroorloven ?
Op blz. 20-21 lees ii nagenoeg hetgene vólgt :
a.) „Alleen in Zuid-Nederland wordt de negatie en bij de volksklasse nog dagelijks gebruikt";
b.) „Ze komt alleen nog voor in die streken, welke onmiddellijk
ten noorden van of wel op de grens liggen tusschen het Waalsch
en het Vlaamsch gedeelte van België";
c.) „In het Nederlandsch sprekende deel van België en Neder].
is de ontkenning ne of en uitgestorven".
Deze drieledige stelling is uiterst gewaagd , ja , onverdedigbaar.
(Voor wat België betreft , natuurlijk.) Niet alleen de volksklassen,
maar ook onze beschaafde , ontwikkelde klassen hebben die negatie
nog gestadig in den mond.
En liggen de steden Ninove , Aalst , Dendermonde , Lokeren en
Gent, dan onmiddellijk boven de scheidslijn van Waalsch- en VlaamschBelgië ? En nochtans wordt gezegde ontkenning daar nog dagelijks
in de spreektaal gehoord. Het voorgaande werpt dus de stelling
c.) teenemaal omver. Wat ik voor Vlaanderen bevestig , geldt
overigens in gelijke mate voor Brabant. Hier op de grens dezer
twee provinciën geplaatst , ken ik beide evengoed.
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„Dat onze Dichters van de negatie en nog alleen gebruik maken,
wanneer ze 't met hunne maat niet al te best kunnen vinden","
acht ik ook eene ongegronde bewering. Daar , waar onze gevierde
dichter Pol de Mont dien vorm in zijne meesterlijke idyllen aanwendt, is het enkel om zijne landlieden natuur-getrouw te kunnen
schilderen. Hij weet te goed met taal en maat om te springen,
om de hulp van dergelijke „stoplappen" te behoeven.
Denderleeuw,
A. nu Cocj.

Etymologilach neschengerecht.
Geschiedenis der Noord-Nederlandsche Letteren in de XIXe Eeuw.
In Biographieën en Bibliographieën, 1830-1880 , door D r. J a n T e n
B r i n k , Hoogleeraar aan de Rijks- Universiteit te Leiden.
Alvorens het werk zelf te beoordeelen geven wij het woord aan den
schrijver zelven , die beter dan iemand , de geschiedenis dezer uitgave zal
verhalen.
In het voorbericht, aan het prospectus toegevoegd lezen wij dan:
,,€l o n r a d B u s k e n H u e t had in het voorjaar van 1886 het voornemen opgevat eene studie te schrijven over : „D e R o m a n t i e k i n
N e d e r l a n d", had de beide eerste bladzijden voltooid , toen de onverbiddelijke dood -- tot groote schade onzer nationale Letteren — hem de
pen uit de hand nam. (1 Mei 1886.)

Hij had in die beide eerste en laatste bladzijden een begin gemaakt met
de beoordeeling van mijn werk : „Onze H e d e n d a a g s c h e Lette rk u n d i g e n". Zijne voornaamste aanmerking gold de o n v o 11 e d i gh e i d. Doch ik geef het woord aan den genialen auteur , aan mijn diepbetreurden vriend :
„(De) verzameling ( » Onze(r) Hedendaagsche Letterkundi„g e n") , die alleen de levenden of toen levenden omvat , is niet volledig;
,,en zelfs is dit onze éénige grief tegen het ontwerp , waarnaar (de schrij„ver) met zulk een bewonderenswaardigen ijver , en in betrekkelijk zoo
„korten tijd , de opgevatte taak heeft uitgevoerd.
„Ons schijnt het toe , dat hij ook sommige dooden had moeten mede„tellen , en aan het denkbeeld hedendaagsch meer uitbreiding geven. Van
„klassieke Letterkundigen hebben wij eene voorstelling ; evenzoo van mo„derne. Ook van buitengewone , en van daagsche of alledaagsche. Heden„daagsche heeft alleen zin, indien wij daaronder a 1 de auteurs van betee„kenis verstaan , die tot zeker tijdperk behooren , nog voortdurend of pas
,,gesloten.
„Doch , reeds te veel aanmerkingen op een arbeid , dien ik mij niet in
„staat acht aan te vullen of te verbeteren. De regte man , om dit te doen
,,is de heer Ten Brink zelf ; want hij alleen bezit in die mate den onmis,,baren hartstogt der biografie. Hij heeft het in zijne hand nalezing der
„overgeslagenen te houden , en op die wijs zijn werk te verheffen tot een
„litterarisch-historisch standaardwerk voor een volgend geslacht." ' )
1 ) Litterarische Fantasien en Kritieken door Cd. Busken
H u e t XXII deel. Haarlem T j e e n k W i 111 n k. (zonder jaartal) bl. 202.
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De eenvoudigste piëteit tegenover den verscheiden grooten schrijver zou
niet gedoogen , dat deze laatste letterkundige wilsbeschikking onuitgevoerd
bleef. Het is mij een dierbare plicht niet alleen , maar tevens eene aangename taak , te verwezenlijken , wat B u s k e n H u e t mij heeft opgedragen.
Het werk , waarvoor dit bericht bestemd is , vormt dus den t w e e d e n,
ruimschoots aangevulden , en uitgebreiden , d r u k van mijne : „0 n z e
Hedendaagsche Letterkundigen", sedert 1883 tot 1886 verschenen.
Het dient B u s k e n H u e t zonder aarzelen toegegeven te worden , de
titel van „Onze Hedendaagsche Letterkundigen" is onzeker , nauwelijks bruikbaar , en lang niet fraai. De keus van dezen titel
werd gedaan door den uitgever , die aan zijne kostbare uitgaaf: „0 n ze
H e d e n d a a g s c h e S c h i l d e r s" als, tegenstuk eene dergelijke van
„Onze Hedendaagsche Letterkundigen" wilde verbinden.
Daarbij was het stelsel aangenomen , dat a 11 e e n 1 e v e n d e kunstenaars
uit Noord-Nederland zouden worden behandeld.
En zoo is de onvolledigheid ontstaan, door Busken Huet
terecht gegispt — eene onvolledigheid uit noodzakelijkheid. Bij dezen
tweeden druk kon dus het oorspronkelijk ontwerp gewijzigd , en aan groote
schrijvers , die ons door den dood ontvallen waren , recht worden gedaan.
De gewenschte nalezing der overgeslagenen werd ondernomen , naar betrekkelijke volledigheid gestreefd.
Heteerstedeelvan „Onze Hedendaagsche Letterkundigen'
bevatte de levensbeschrijvingen van Mevrouw A. L. G. Bosboom- T o u ssaint, Nicolaas Beets, J. J. L. ten Kate, J. P. Hasebroek,
Jos. A. Alberdingk Thym, Mr. C. Vosmaer, W. J. Hofdijk
en E. Douwes Dekker -- deze laatste opgesteld door C d. B u s k e n
Huet.
Het tweede deel bracht de biographieën van H. J. S c h i m m e 1, H. d e
Veer, Gerard Keller, F. Haver Schmidt, Cd. Busken
Huet, H. J. A. M. Schaepman, C. E. van Koetsveld, Justus
van Maurik Jun., Lodewijk Mulder en A. Weruméus
Buning.
Deze tweede druk wordt uitgebreid met de levensbeschrijvingen van
Isaac da Costa, Jacob van Lennep, Jan Frederik Oltmans, Bernard ter Haar, Everard Johannes Potgieter,
Marc Prager Lindo, Jan Jacob Cremer en Pieter Augustus de Genestet.
Natuurlijker wijze kan men tegen mijn dus aangevuld werk nog altijd
het verwijt der onvolledigheid richten. Het begrip van volledigheid eischt
echter geenszins volmaaktheid , maar blijft des ondanks toch zeer onzeker
èn volkomen afhankelijk van persoonlijke opvattingen. Ik heb daarom
den titel gewijzigd en mij veroorloofd dit boek eene „G e s c h ie d e n i s
der Noord-Nederlandsche Letterkunde in de XIX Eeuw
(1830--1880)" te noemen.
Onze Wester- en Ooster buren hebben ons reeds gewend aan letterkundige geschiedenissen in biographieën , onder den titel : „E n g 1 i s h M en
of Letters", of „Deutsche Dichter der Gegenwart, biographisch-litterarische Charakter'bilder". Wanneer er
slechts gezorgd wordt , dat het hier gekozen tijdvak, 1830--1880 , het tijdvak der N e d e r 1 a n d s c h e R o m a n t i e k, behoorlijk worde toegelicht
door eene historische I n l e i d i n g, wanneer daarbij eene poging in het
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werk wordt gesteld, om de herkomst en oorspronkelijkheid
onzer Romantiek te bepalen , en tevens aan het slot der levensbeschrijvingen een O v e r z i c h t gevoegd wordt , waarin aan vele nog ongenoemde
personen en zaken uit dit tijdvak recht gedaan wordt , kan naar mijne
meening de titel: » Geschiedenis der No ord-Nederlandsche
letteren i n d e X I X e Eeuw (1830.1880) ' niet al te snel aan eene
opwelling van vermetelheid worden toegeschreven.
Het is naar dit plan, dat de tweede druk van » 0 n z e H e d e n d a a gsche Letterkundigen" wordt bewerkt. Busken Huet veronderstelde met buitengewone welwillendheid , dat mijn arbeid — op voorwaarde der noodzakelijke uitbreiding — nuttige vruchten zou opleveren.
„(1)e schrijver) heeft het in zijne hand" — schreef hij weinige oogenblikken vóór zijn dood — ,,nalezing der overgeslagenen te houden , en op die
wijs zijn werk te verheffen tot een litterarisch-historisch standaardwerk
voor een volgend geslacht."
Tot hiertoe de schrijver ; aan ons de vraag te beantwoorden , wat is er
voor en wat tegen deze methode te zeggen en op welke wijze heeft de
auteur , voor zoover het verschenen deel van zijn arbeid aangaat , zich
van zijne taak gekweten.
Tot dusverre zijn er drie afleveringen verschenen , waarin een hoogst
belangrijk hoofdstuk aan de Romantiek is gewijd en waarin verder
da Costa , Van Lennep en Oltmans zijn behandeld.
De groote verdienste van de eerste studie bestaat daarin , dat er ten
duidelijkste uit blijkt, op welke wijze de studie der letterkunde moet worden opgevat om eenig inzicht te doen krijgen in het geestelijk leven en
streven in een of ander tijdvak , zonneklaar blijkt , dat het niet mogelijk
-

is , met oordeel des onderscheids te spreken over de Geschiedenis der
Nederlandsche letteren, zonder degelijke studie van de letterkunde van
die volken , wier invloed op onze letterkunde van groote beteekenis geweest is.
De biographieën zijn om twee redenen van bijzondere beteekenis : eensdeels omdat de Schrijver de mannen , die hij beschrijft alle persoonlijk
heeft gekend, met allen in aanraking is geweest, en anderdeels omdat niet
alleen de feiten , maar ook de oorzaken worden opgegeven van de wijze,
waarop de Schrijvers schreven. Zoo vertegenwoordigt elke levensschets
eene periode of biedt zij althans het uitvoerig geteekend beeld aan van
den Schrijver in zijn arbeid en omgeven door zijn vrienden. We leeren
inzien , wie er dachten zooals hij en wie van tegengestelde meening waren.
Kortom, de Schr. plaatst ons in het midden van den strijd der partijen,
hij doet ons de wapenspreuken en de kleuren opmerken , wijst ons de
verschillende aanvoerders en de minderen , behandelt het onderwerp van
den strijd en laat ons ten slotte zelf beslissen , aan welke zijde het recht
is. Zoo geeft hij ons geen droge boekenstudie , maar persoonlijke herinneringen , de vrucht van persoonlijke kennismaking en omvangrijke lectuur
en in een omvang, waarbij men niet op enkele regels behoeft te zien.
Geen auteur heeft onder zoo gelukkige omstandigheden een boek over de
geschiedenis der Nederlandsche letteren geschreven.
Niet alleen geven deze studiën een - helder inzicht in den arbeid der
mannen, wier leven zij beschrijven , maar zij wijzen ook aan, wat er al
zoo noodig is om met oordeel des onderscheids over een Schrijver te spreken. De complete bibliographie aan iedere studie toegevoegd , vergunt
den lezers een kijkje op het gebied eener wetenschap , die velen , die
heeten literatuur te bestudeeren , nauwelijks vermoeden , dat bestaat.
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Zoo als de arbeid nu voor ons ligt , is zij bestemd om de lezers niet
alleen veel te leeren , maar ook , hun een leidraad te zijn bij de studie en
een gids, die hun den weg wijst niet alleen , maar hen ook leert , dien
zelf te vinden.

De Nederlandsche Taal. Handleiding en oefeningen bij het onderwijs
in de Lagere Scholen , door IJ. IJ k e m a. 5e stukje. 's- Gravenhage ,
Joh. IJkema 1887. (Prijs f 0.30.)

We lezen in de voorrede:
„Met dit vijfde stukje is het werkje : De Nederlandsche Taal, compleet.
Wat de leerlingen eener lagere school van de taalregels moeten weten,
om zich behoorlijk uit te drukken en zonder fouten te schrijven . vindt
men er op de concentrische wijze , zoo eenvoudig en practisch mogelijk,
behandeld. Met de drie stukjes Steloefeningen , bij den uitgever dezes verschenen , maakt het een geheel uit.`
Ons komt het voor , dat men niet alleen moest concentreeren maar
vooral ook condenseeren ! We begrijpen niet, waarom in een boekje de
vragen gedrukt moeten voorkomen, die de onderwijzer voor de klasse moet
doen en zelfs die, welke hij niet moet doen. Onze ervaring bij het taalonderwijs leerde ons , dat men op moeielijke vragen nog wel een antwoord
kan krijgen, als alles mondeling behandeld wordt; maar schriftelijk zal liet
meerendeels onzin zijn , wat wordt opgeschreven. Meent de schrijver inderdaad , dat bij schriftelijke behandeling, de antwoorden verbeterd ter kennis
der leerlingen worden gebracht, dan kan ik mij zijne dwaling verklaren,
maar hij zou beter doen , niet voor waar te houden wat onmogelijk is.
W j meenen , dat ook de beste leerlingen van den Schr. deze vragen
meerendeels niet kunnen beantwoorden , maar de onderwijzers gelieven er de
proef eens van te nemen met de volgende:
B1. 6. Kunnen bij hetzelfde zelfst. naamw. of hetzelfde werkwoord ook
twee bijzinnen ter bepaling voorkomen ? Kunnen die ook hetzelfde onderwerp hebben? ')
Bl. 9. Vergelijk den vorm van den ten en den Sen persoon van de
tijden (onv. teg. tijd) met elkander.
Bl. 18. Welk voorzetsel komt voor de onbepaalde wijs te staan?
B1. 20. In welk geval kan men alleen het tegenw. deelw. in een bijzin
gebruiken ?
Bl. 27. 1. Wat zijn overgankelijke , wat onovergankelijke werkwoorden?
(4e st. blz. 22).
2. Zijn er ook werkwoorden , die zoowel overgankelijk als onovergankeliljk kunnen gebruikt worden?
3, In welk geval kunnen die werkwoorden in den lijdenden vorm voor
komen ?
Bl. 37. Wat valt er op te merken bij de meervoudsvorming van vreemde
woorden ?
Als men de verbuiging van het bep. lidwoord met die van het aanw.
voorn. vergelijkt , wat blijkt dan ?
Vergelijk ook de verbuiging van het bezittelijk voornaamw. met die van
het onbep. lidw. enz. enz.
------------------------------

1) Als de beantwoording dier vragen eenig nut zal hebben , moeten ze natuurlijk
in een volledigen zin beantwoord worden en moet het antwoord worden toegelicht door
voorbeelden. Antwoorden als ► ja" of ► neen" hebben natuurlijk geen waarde,
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We beven bij de gedachte hoeveel onzin de onderwijzer zou te lezen
krijgen , als hij dat aan eene klasse van 25 of 30 leerlingen opgaf.
Maar hij kan die opgave ook achterwege laten . wat wel zoo eenvoudig
is; de leerlingen worden er toch niet wijzer door. Wordt gevraagd:
„waarom laat de sch. dat alles dan drukken.
Nog eene aanmerking ten slotte : I.De Schr. geeft hier en daar zinnetjes
ter ontleding en ik moet zeggen , ze zijn niet te moeielijk om te ontleden,
maar .... om te verstaan ? Men oordeele : » De begeerte is de koorts
der ziel. Den burger adelt noeste vlijt." Beter nog, men neme er de
proef eens mee , even als met het onderstaande invul-raadsel:
Ziedaar — ongastvrij oord , van 't menschdom afgesloten,
— boom , -- Heemskerk drukt met al zijn tochtgenooten,
-- onbetreden grond , — hij bidt en knielt,
En — Almacht vurig dankt, — al zijn volk behield.
Veel moois zullen de leerlingen der lagere scholen ook niet kunnen zeggen aangaande het onderscheid tusschen geldelijk en geldig , zedelijk en
zedig, zorgelijk en bezorgd; men beproeve maar eens, hoeveel percent
op zulke vragen een verstandig antwoord geven. We mogen ten minste
wel aannemen , dat de Schr. niet in ernst gevraagd heeft : Kent gij * het
onderscheid tusschen" opdat de leerlingen er met ja of neen zouden
af komen.
Als de leerlingen der lagere scholen dergelijke oefeningen goed konden
maken , hadden de Leeraren aan de H. B. in talen , vooral die in
Nederlandsch en Hoogduitsch, een hemel op aarde.
Van het Woordenboek der Nederlandsche taal verscheen de 11e afl.
van de derde reeks bevattende de woorden geplakt tot geslepen en bewerkt
door D r. A. R. K l u y v e,r.
Zij , die eene grondige kennis van het Nederlandsch wenschen te verkrijgen, zullen moeten beginnen met op het woordenboek inteteekenen
en dat zullen zij ongetwijfeld doen , als ze tot helder inzicht zijn gekomen,
wat dit woordenboek eigenlijk is. Wie hier eenvoudig aan een boek denkt,
dat bijv. alleen beteekenis , geslacht en meervoudsvorm opgeeft van een
subst. vergist zich grootelijks ; neen , dit boek geeft , wat geen spraakkunst
geven kan , de historische beteekenis der woo.iden , opgave nl. wat een
woord beteekende van de vroegste tijden tot heden ; de afleiding , de letterlijke en figuurlijke beteekenis der woorden ook in minder gebruikelijke
betrekkingen.
Maar juist daardoor is elke aflevering een boekwerk vol smaak , ver•
stand , kennis en oordeel saamgebracht , dat alle spraakkunsten aanvult
of verbetert , dat ons het leven en den rijkdom der taal doet kennen en
waardeeren ; wat daartoe noodig is , bewijze bijv. het woord gericht , dat
vijf kolommen beslaat en gerief , dat er twee en een halve noodig heeft; aan
het woord gering zijn • drie en een halve kolom gewijd , natuurlijk niet
alleen om dat woord te verklaren , maar wel om bij de behandeling van
dat woord gelegenheid te geven , te doen zien , wat men aangaande een
woord aan ontdekkingen en waarnemingen kan samenbrengen. De methode is
hier in al hare volheid vertoond en den studeerenden als spiegel voorgehouden.
Bij de firma Scholtens & Zoon te Groningen verscheen van L. 13 o u wman en W. F. H i 1 d e b r a n d eene serie leesboekjes, die we bij uitzondering aankondigen. We willen er niet te veel van zeggen , dat de sch,
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in de bijhoorende » Handleiding" op reg. 2 en 3 van het ,,Voorbericht" in
zeven woorden Duitsch twee, zoo niet drie fouten opschrijft; maar wijzen
er met nadruk op , dat de schrijftleermethode , zooals die in -Schrijven en
Lezen is opgevat niet anders dan den stijl en het stellen in het algemeen
zal ten goede komen. De schrijvers gaan van het denkbeeld uit , dat men
de jeugd van den beginne af aan uitdrukkingen en zinnen moet laten
lezen , die iets te denken 'geven , hoe eenvoudig ze mogen zijn. Dit beginsel verdient aller hulde. Verder zijn de talrijke plaatjes niet slecht, de
tekst is zeer goed en gewoonlijk begrijpelijk ; (woorden als heem, hoep, ros
e. a. hadden weg moeten blijven) , de schrijfletters zijn goed, maar alleen
hier en daar bewerkelijker dan in het dagelijksch leven mogelijk is. We
wenschen , in het belang der jeugd , dat aan deze serie een rijk debiet ten
deele valle. De boekjes zijn het waard.
Met een enkel woord zij hier melding gemaakt van de uitgave der
Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde door D r. W. J. A. J o n c kb 1 o e t; vierde druk. Berzien en tot den tegenwoordigen tijd bijgewerkt
door C. H o n i g h (Gron. J. B. Wolters) 1887.
De le afl. (80 bl. à f 0.30) verraadt nog zeer weinig aangaande de wijze,
waarop de heer Honigh Jonckbloet's werk wil herzien en bijwerken; de
bewerker zwijgt daarover in het voorbericht en belooft ons dienaangaande
mededeelingen bij de voltooiing van het eerste deel.
J o n c k b 1 o e t 's Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde is een
standaardwerk , dat geregeld herdrukt moet en zal worden ; o. i. ware het
wenschelijk geweest , daarmede nog eene wijle te wachten, èn omdat de
koopers van den derden druk pas het geheele werk compleet hebben , èn
omdat er nog geen vier jaren verloopen zijn en de ontdekkingen in dien
tijd dus de nieuwe uitgave van een werk in zes deelen zeer zeker nog
niet motiveeren. Overigens gelooven we gaarne , dat de heer Honigh met
alle zorgvuldigheid en nauwkeurigheid dezen arbeid zal volbrengen. Met
belangstelling zien wij de verdere afl. te gemoet.
We wenschen de aandacht onzer lezers te vestigen op De Librye
(Rotterdam , A. Eeltjes) , waarin zij , die ernstige letterkundige studiën en
onderzoekingen ondernemen (geen examen-studie) allerbelangrijkste bibliographische en andere bijzonderheden kunnen vinden. Het blad verschijnt
maandelijks en bevat bovendien zeldzame ongedrukte brieven , letterkundige aardigheden en velerlei mededeelingen betrekkelijk boeken en schrijvers.
Veel oefeningen en weinig grammatica voor het onderwijs in de Nederlandsche taal aan Normaalinrichtingen en kweekscholen , Boogere
Burgerscholen en Gymnasia , door J. G. T u y t e 1 en R. G u i d e ma
Leeraren H. B. 3 en H. B. 5 te Haarlem, Amsterdam , W. Versluys.
De schrijvers van het werkje , waarvan we het le stukje ontvingen,
willen het theoretische deel van het onderwijs in de Nederlandsche taal
tot het allernoodzakelijkste beperken en ze willen de taal lesren kennen
uit de praktijk en door oefening. Dit loffelijke beginsel hebben zij nergens
uit het oog verloren , alleen hebben ze in hunne theorie nog hier en daar
wat laten drukken , wat beter mondeling behandeld ware. Zoo reeds de
eerste zinsnede : „In deze zinnen is dat , waarvan iets gezegd wordt (on„derwerp der gedachte) , nu eens met name genoemd , dan eens door een
» ander woord min of meer duidelijk aangewezen , of geheel onbepaald aan„geduid. " Al die deftigheid kan mondeling worden behandeld en ver-
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klaard, maar als dat zoo onbarmhartig gedrukt staat , is 't voldoende om
de jongens kippenvel te laten krijgen.
Datzelfde gebrek vinden we bij enkele opgaven : (bl. 7) „Zoek 10 zwakke
„werkwoorden , waarvan de 'stam eindigt op eene d ; — 10 welker stam
„eindigt op eene t en zet naast hunne onbepaalde wijs 't verleden deelwoord , en van de enkelvoudige tijden den 3en persoon enkelv. en den
Zen persoon meervoud,"
Zoo'n opgaaf moet door kleine jongens gemaakt worden; maar die hebben meer dan al hun verstand noodig om te begrijpen , wat men van
hen verlangt.
Geheel anders is 't , wanneer de geheele klasse tegelijk bezig gehouden
wordt met de vraag : ,,Noem mij eens een zwak werkwoord , waarvan de
stam eindigt op eene d . , .. Jan ! — Nu , Frits dan ! En wie weet er nog
een? Weet Henri er een ? En Willem ook ? Wie nog meer ?" Dan is er
alle kans op , dat er twintig komen in een tiende van den tijd , waarin er
tien worden opgeschreven
Wat de oefeningen aangaat , verdienen de schr. allen lof. We zijn . volstrekt niet ingenomen met de invuloefeningen , maar zoo als ze hier staan,
bekende spreekwoorden , korte vertelsels en derg. zullen de leerlingen ze
met gemak en genoegen verrichten. De schr. moeten zich echter wachten
voor zinnen als : Hoe heerlijk verrijst , afstekende tegen den achtergrond
„van de donkerste dagen onzer geschiedenis, het beeld van Willem van
» Oranje" en „De meerderheid der volksvertegenwoordiging verwierp het
„wetsvoorstel," (bl. 12 en 13).
Leerlingen , de nog moeten leeren , dat het imperf. van branden met dd
wordt geschreven (bl. 14) kunnen den zin van dergelijke gezegden niet vatten.
De werkw. zijn uitmuntend behandeld en stukjes spraakk. als op bl. 16
en 17 kunnen door alle leerlingen gereedelijk geleerd worden en beter
onder hun bereik vallen dan éen volzin van 12 regels (bl. 18 en 19). Uitmuntend ook in de behandeling van het object (bl. 26 en volg.) , waarbij
de onderwijzer echter nog heel wat zal moeten uitleggen en § 8 is zonder toelichting totaal onnut. De lijsten regels voor de geslachten zoo mede die
voor de naamvallen (bl. 42) zijn wel eens wat vaag, maar over het geheel
genomen practisch en eenvoudig ingericht.
Alles samengenomen meenen we dit werkje , voor ijverege onderwijzers
te mogen aanbevelen ; zij , die alleen laten _van buiten leeren, zullen er
niet veel nut mede stichten. Naar de ware methode , die in de eerste
plaats leert opmerken , waarnemen en onderscheiden , zijn de oefeningen
zoo gekozen , dat de leerlingen uit de voorbeelden den regel kunnen afleiden. De tekst der oefeningen is, gelijk wij zeiden, onderhoudend genoeg en het
overzicht is zoo volledig , als dit voor jongelui tot 15 of 16 jaar noodig is.
Eene verdienste is het , dat de schr. „ter wille van het onderwijs in de
»vreemde talen en ook van de collega's , die het niet vinden kunnen met
„de Nederlandsche termen , naast deze meestal de gebruikelijke vreemde
,geplaatst hebben".
Ten slotte de vraag : „ Mag en kan het onderwijs in de Nederlandsche
Taal op „Normaalinrichtingen en kweekscholen , Hoogere Burgerscholen
en Gymnasia" op dezelfde leest geschoeid zijn ? De schr. achten dit werkje
voor al die inrichtingen gelijk geschikt ! Een der oorzaken , dat het onder
wijs in de moedertaal niet altijd voldoende vruchten draagt , is juist, dat
men uit het oog verliest, welk een anderen eisch men aan een aanst.
onderwijzer stelt , dan aan een aanst. koopman of student.
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Etymologilach neschengerecht.
V.
Verscheidene maanden zijn er verloopen , sedert ik het laatst in
dit tijdschrift mijne taalpolitie schreef. Thans vat ik den afgebroken draad weder op en ga ik de aandacht mijner lezers nog eens
vestigen op eenige feilen tegen taal en stijl, die we menigmaal —
ook bij goede schrijvers — aantreffen. Evenmin als vroeger neem
ik daarbij eene vaste volgorde in acht.
Vooraf ga eene korte nalezing. Ten bewijze , dat de feilen, waarop ik vroeger gewezen heb, ook bij goede schrijvers voorkomen,
haal ik de volgende plaatsen uit de volksuitgaaf van VAN LENNEPS

Roos van Dekema aan:
hij is door een bestiering Gods in de handen der Amalekiten moeten
vallen om het te ontdekken. (blz. 329).
zijn last was niet aan Beaumont kunnen gebracht worden. (blz. 357).
Nauwelijks had hij over dit schouwspel dien onbestemden en dwalenden blik doen weiden , enz. (blz. 337).
Niet slechts schreef de toen in Europa nog algemeen heerschende
gastvrijheid het herbergen van vreemdelingen den slotvoogden voor
als een plicht , enz. (blz. 11).
. , . terwijl hij de teugels van zijn ros eenen dienaar in handen
gaf. (bl. 48).
de wonderen, die zijn meester ... nog wel zou willen daarstellen,
(blz. 15).
welke hij voornemens was hun op de te houdene feesten te bewijzen. (blz. 36).
en men begon over en weder van vervulde en nog te vervullen
profetieën te gewagen. (blz. 80).

Het volgende is uit de pen gevloeid van een onzer beste taalkundigen : „Bij een groot aantal woorden , die wij alleen uit later tijd
kennen , is een zekere samenhang van klank en beteekenis niet te
ontkennen. Vele woorden toch , die wij niet uit oudere perioden kennen, z. a." [enz.]
De GidB, 1887, III, 153.
Ziehier nog een paar voorbeelden van vroeger door mij aanga
wezen feilen:
, dat de Minister van Justitie in volmaakten strijd was gekomen
met zijn verleden....
De Gids , 1887, III, 489.
Reeds in 1813 werd in Frankrijk door het Hof van cassatie beslist, dat het loopen over het ijs van eene sloot, welke tot afsluiting
dient, geen inklimming daarstelt.
Tijdschrift voor Strafrecht, 11, 17.
Bestaan er nu afdoende redenen voor , om een handeling , die...
(enz.), thans uit een ander oogpunt te bezien en thans wel zulk
een gevaarlijk karakter, in zijn gevolgen zoo ver reikend, toe te
kennen ? A 1 d. II, 19.
..

Niemand minder dan Hildebrand schrijft in zijn „Na vijftigjaar" :
.Noord en Zuid, 11e Jaargang.

9
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dat bij den drang van het plichtgevoel tegenover zijne lezers, zich
ook die eener welbegrepene zorg voor eigen rust heeft komen
voegen. (blz. VI).
die het zich ... betoond heeft en heeft blijven betoonen ? (blz. 32).
waarvan de noodzakelijkheid hem zou hebben blijven verwonderen.
(blz. 125).
en die zekere vermaardheid , die haar het opstel in de Camera
Obscura gegeven heeft, is haar eerst wel tegen de borst geweest,
maar heeft zij mettertijd zich laten welgevallen ? (blz. 95).
dat het in 1811 tot de niet meer dan drie wetenschappelijke bladen
behoord had , ... heeft hij later vernomen en zou hem toen reeds

belang hebben ingeboezemd. (blz. 64).
Ten tijde dat de Camera Obscura in 't licht kwam, leefde men,
onder de regeering van koning Willem 1, nog in de eenparige en
ongestoorde bewondering van ons „voortreffelijk lager onderwijs"
en droomde niet van den onder die zijns koninklijken zoons, schoon
buiten diens schuld, te ontwaken schoolstrijd. (blz. 35).

Ten aanzien van het gebruik, dat BEETS in het laatste dezer voorbeelden van de tot bijv. naames. vervormde onbepaalde wijs van het
werkwoord „ontwaken" maakt, vestig ik de aandacht mijner lezers op
een artikeltje „over de noodwendig passieve beteekenis van den infinitief, als adjektief gebruikt", in De Taalgids VIII (1866), 206-207.
De schrijver van dat stukje keurt uitdrukkingen als de aan te

breken toekomst , een uit te breken opstand , de bijeen te komen
Staatsraad af, „op grond dat zulk een infinitief met te , adjektief

gebruikt, noodzakelijk zijn subjekt tot objekt heeft, dat is, in passieven zin gebezigd wordt." „Zeg ik" — aldus verduidelijkt hij dit
zijn gevoelen, waarmede ik mij volkomen vereenig -- „de knaap is
te prijzen , dan is de knaap het voorwerp , dat men prijzen moet.
De uitdrukking beteekent eigenlijk, de knaap is tot prijzen , strekt
tot prezen , is zoodanig dat men , niet een ander , maar hem
prijst: immers, wordt er geen objekt bij den infinitief genoemd, dan
blijft er geene keuze over en het subjekt wordt als zijn objekt gedacht. Daarom heeft ook in het Latijn de infinitief, en wat is het
gerundium anders dan een verbogen infinitief f zoodra hij adjektief gebruikt wordt, eene passieve beteekenis : wordt (ad) amandum
(om te beminnen) adjektief gebruikt, als zoogenaamd gerundivum
(amandus), dan beteekent het : die bemind moet worden." Wel komt
de gewraakte vorm reeds in het begin der zeventiende eeuw voor; doch
hiermede is hij niet gerechtvaardigd. Nog dwazer is het , merkt de
Schrijver ten slotte aan, te spreken van een zich aldaar te vestigen kostschoolhouder gelijk in eene advertentie gedaan werd. „Hier
hebben -wij den infinitief van een transitief werkwoord , die dus,
adjektief gebruikt, passief wordt opgevat (als in een te vestigen
gebruik), en toch heeft die passieve uitdrukking zich, dat is, een
objekt in den accusatief bij zich ! Welk eene verwarring van spraak 1"
Dat zelfs de beste schrijvers nu en dan tegen ons taaleigen zon-
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digen , is wel een bewijs , dat wij Nederlanders , wat het gebruik
onzer moedertaal betreft , niet zeer vast in onze schoenen staan.
Intusschen moet men ook niet lichtvaardig zijn in het afkeuren
van woorden of uitdrukkingen , die we bij goede schrijvers aantreffen ; al wat ons vreemd voorkomt , is nog niet verkeerd.
Steeds heb ik dit bij mijn taalpolitietoezicht in het oog trachten te
houden , en ik hoop het ook in het vervolg te doen. Misschien ben
ik hier en daar in mijne af keuring nog iets te ver gegaan , doch
de lezer bedenke, dat ik geenszins van hem verg , dat hij mijne
uitspraak als in het hoogste ressort gewezen zal aanmerken : van
ieder mijner vonnissen kan hij bij zijn eigen taalgevoel in hooger
beroep komen. Sommige mijner uitspraken hebben reeds verzet
uitgelokt : voor zoover dit in dit tijdschrift zelf geschied is , behoef
ik het hier niet te herinneren. Een onzer nieuwsbladen heeft indertijd mijn afkeuring van uitdrukkingen als : hij is niet opgeroepen
kunnen worden , gewraakt , en daarbij het gebruik van het werkwoord zon tegenover het werkwoord hebben in dergelijke gevallen
in bescherming genomen. Ik erken , dat het gebruik mij in vele
gevallen ongelijk geeft , maar meen toch , dat mijn gevoelen op
goede gronden steunt. Alleen wil ik daaromtrent nog het volgende
opmerken.
Vaak zal men hooren zeggen of lezen : het is moeten gebeuren
hij is niet kunnen komen ; doch bijna nooit : hij is dit of dat moeten,
kunnen of mogen zijn. Is dit omdat zijn vroeger vaak met hebben
vervoegd werd ? — Mijne tweede opmerking is deze : niemand zal ooit
zeggen : „was ik kunnen komen , ik zou het niet nagelaten hebben";
„ik was er heen willen gaan , maar ben verhinderd". Waarom 2
Omdat hij dan in werkelijkheid niet gekomen, niet gegaan is. Zeg
ik : het heeft moeten gebeuren" , dan denk ik er bij : en het is gebeurd ook"; zeg ik daarentegen „het had kunnen gebeuren'', dan
denk ik niet aan het gebeurd zijn, maar aan de mogelj kheid daarvan. Vandaar dat het is moeten gebeuren ons veel minder vreemd
klinkt dan het was kunnen gebeuren, of „het is wel kunnen
gebeuren , maar is niet gebeurd." Zoo kan men het gebruik verklaren , zonder het daarom nog goed te keuren. liet zoude,
naar ik meen , een nuttig werk zijn, dit punt eens tot onderwerp
eener verhandeling te maken.
Zetten wij thans onze lijst van taalzonden voort.
50. Geëikt in plaats van gef kt. Een kluchtige spelfout. Men
denkt aan een eik in plaats van aan een U. Geijkt is het verleden deelwoord van aken; eene gekte uitdrukking eene uitdrukking, waarop het gebruik zijn merk gezet heeft , gelijk de ijk gezet
wordt op maten en gewichten. Aangaande het woord ijk zegt
FRANCK

(Etymologisch Woordenboek der Nederlandsche taal): „Eerst

in het Nnl. voorkomende; vgl. mhd. fiche, ich » maat, bepaling der
9*
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maat van overheidswege; ijkkantoor" mnd. ike „ijkijzer, ijk"; hierbij
mhd. chen „afmeten, ijken, nazien" nhd. eichen mnd. iken nl. ij k e n.
Van onbekenden oorsprong."
Hier ontmoeten wij geen van die geeikte, banale frasen en beelden.
Ned Spect, 1887, blz. 447b.

51. Voorwoord. Tegen dezen vreemdeling , die zich in de plaats
zoekt te dringen van ons voorbericht en voorrede , is reeds meer
dan eens gewaarschuwd ' ). In een zijner gedichten voegt Beets
den Duitschers toe:
Gij hebt mij , lieve Buren!
Uw toonstuk niet te sturen;
Ik zing niet gaarne op Duitsch;
Houdt , daar gij mij door 't oor boort
Met uw afgrijslijk voorwoord,
Uw liedertafels thuis , enz.

_).

In het voorwoord van de tweede uitgave zijner Dunciade vindt men
eene geheele reeks van dichtlievende tijdgenooten aangehaald.
De Gids , 1885, III, 211.

52. Eigendommeljk is niet fraaier dan voorwoord. Het is een
germanisme , en dient te worden gemeden. In STELLWAGENS Levende
taal (4den druk, blz. 144) wordt daaromtrent gezegd : „Van de woorden op dom maakt de taal geene nieuwe door achtervoeging van „lijk",
evenzoomin als van die op ij. „Maatschappij" maakt geen maatschappij lij k , en priesterdom geen priesterdommel] k , Christendom
geen Christendommel k ; 't wordt : maatschappelij k , priesterlij k,
Christelijk. — Eigendommelijk moet dan worden eigen, eigenaardig.
Daarenboven met eigendom", alleen letterlijk in gebruik , heeft de
beteekenis, die men aan eigendommelijk geeft , niets gemeen ; deze
betreft alleen, 'tgeen iemand zedelijk of natuurlijk eigen is naar
zijn aard en karakter." 8)
Aan eene aldus onderworpen bevolking wordt vooreerst elke uiting
van een eigendommelijk nationaal leven zoo streng mogelijk ontzegd.
Nederland, 1885, II, blz. 179.
Wanneer de daad dat eigendommelijk karakter mist.
Tijdschrift voor Strafrecht, II, 19.
Gebeurde het, dat deze... , datgene wat binnen het eigendommelijk gebied eener constitutie valt , regelde.
Bijdr. voor Staats-, Prov. en Gem. bestuur, 1887, 274.
53. Voor .... geleden. De uitdrukking voor eenige dagen, eenige
1) Zie STELLWAGEN. De levende taal • 4de druk , blz. 144-145. N. BEETS, Verscheidenheden meest op letterkundig gebied, Haarlem, 1876, I, blz. 20.
1)
3

Gedichten (kleine uitgaaf) III, 10.
) Zie ook aldaar blz. 120 -121. -- NASSAU, Geschriften, 11I, 143, 411. -- PAN
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jaren , enz. geleden is , als pleonastisch , af te keuren. Men kan bf
schrijven voor eenige dagen óf eenige dagen geleden. Vooral in den
deftigen stijl is zij misplaatst.
Maar voor eenige dagen geleden waren de troepen van den Graaf
van Buren door Maarten van Rossum bij Naaften geslagen.
J. T. G. Geschied. van Amsterdam, IV, 83.
Van wie het doorluchtig Amsterdam, voor nog niet zoo heel lang
geleden , pas hare plaats onder de Stemhebbende Steden van Holland gekocht had. (ALB. THuM) Eigen Haard, 1886, 18.
In stilte bad hij , dat God de ziel mocht hebben van de dierbare
vrouw , die , voor nu bijna 80 jaar geleden, hem daar het leven geschonken had.
ALB. TH . Portretten van Joost van den Vondel, 161.
54. Ten koste i. p. v. op kosten. Het onderscheid tusschen ten
koste van en op kosten van wordt vaak uit het oog verloren. Op
kosten van is voor rekening van , ten koste van ten nadeele van,
soms zelfs met opoffering van. Niemand zal het een zoon kwalijk
nemen als hij zich op kosten van zijn vader vermaakt — zoo deze
er althans in toestemt; maar het kind, dat zich vermaakt ten koste
van zijn vader, verdient verachting. Een goed burger zal zich niet
verrij ken ten koste van het land , maar wie zal het hem ten kwade
duiden, als hij, in 's lands belang werkzaam zijnde, dit doet op kosten
van den Staat en niet voor eigen rekening ? BEETS heeft in zijn
Brief van Querulus op eene geestige wijze met het verkeerde gebruik,
dat van ten koste gemaakt wordt, den draak gestoken.
„Onlangs" — schrijft Querulus — zat een Doctissimus bij mij,
die een verhandeling geschreven heeft over de Levensvatbaarheid
der Oorwormen. Hij wenschte dat die uitgegeven kon worden ten
koste van den Staat. Ik sprong op van mijn stoel. ,„Hoe nu s?"
riep ik uit , „wilt gij het gemeene Vaderland aan uwe oorwormen
opofferen ?" „„Volstrekt niet ," zeide hij ; „'t loopt met den paalworm al erg genoeg ; ik verlang slechts dat de Staat , en niet ik,
de kosten der uitgave drage. Dit is toch waarlijk niet te veel gevergd voor een stuk van dat belang ! ..." Als ik hem beduidde
dat hij dan „op kosten" had behooren te zeggen , nam hij dit niet
aan. Het was , zeide hij , een willekeurig onderscheid. „Ik geloof
het niet ," antwoordde ik ; „maar het zij zoo ; het onderscheid bestaat, en het niet in het oog te houden geeft misverstand. Zoudt
gij b.v. in 't Fransch ...." „0 ja , in het Fran8ch" , viel hij in;
„maar het Hollandsch luistert zoo nauw niet." „Gij wilt zeggen:
de Hollander ," zeide ik ". 1 )
Vooral in wetsbepalingen wordt deze fout veel begaan.

.... de verplichting der gemeentebesturen om de Staatscourant
ten hunnen koste aan te schaffen.
Bijdr. voor Staats-, prov. en Gemeentebestuur, 1884, blz. 107.
') Verscheidenheden naeest op letterkundig gebied, Haarlem, 1876, I, 124.
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Dan zal de Keizer of de Paltsgraaf , ten zijnen koste, twee a drie
duizend man in die schepen werpen met den noodigen voorraad,
om die in Kopenhagen te brengen.
J. T. G., Geschied. v. Amst., IV, 238.

55. Grondwettig. Wat is grondwettig ? Wat met de Grondwet
strookt , gelijk wettig is , wat met de wet overeenstemt. Evenals
men onderscheidt tusschen wettige voorschriften en wetsvoorschriften,
behoort men onderscheidt te maken tusschen grondwettige bepalingen en bepalingen der grondwet. .
Ik neem deze beschouwing alleen daarom over omdat de algeheele
miskenning van het grondwettig voorschrift [voorschrift der Grondwet] daaruit zoo duidelijk blijkt. J. T. B. De Grondwet, I, 543.
Het hoofdbezwaar tegen het hier besproken grondwettig voorschrift
[voorschrift der Grondwet] ligt intusschen elders.
A 1 d. II, 163.
En toch ziet men er niet tegen op het grondwettig verbod [verA 1 d. I, 595.
bod der Grondwet] te verwaarloozen.
Het grondwettig voorschrift , dat de Koning de ministers benoemt
en hen ontslaatnaar welgevallen", werd in den regel verkeerd beDe Gids , 1888, 1, 130.
grepen.

56. Bij het vormen van bijvoeglijke naamwoorden van persoonsnamen behoort men zeer omzichtig te zijn. In dat opzicht moeten
wij de Duitschers niet navolgen. Gedichten in den trant van Hooft
of Vondel kan men Hooftiaansche of Vondeliaansche poëzie noemen;
maar wie de werken van Hooft de Hooftsche werken noemt , of den
boekhandel van Seyffardt den Seyffardtschen , spreekt geen Nederlandseh maar Hoogduitsch. In de vergadering der Koninklijke Akademie van Wetenschappen (Afdeeling Letterkunde) van 13 Februari
1882 vestigde PROF. NABEK de aandacht op dit misbruik. „Zoo
als de Duitschers van een Goethische Faust spreken ," klaagde hij,
„spreken onze natuurkundigen van Geisslersche buizen, onze studenten van den Chan fleuryschen tang , ons publiek van den Seyffardtschen boekhandel" . ... PROF. M. DE VRIES zeide daarop : „Uitdrukkingen als Seyffardtsche boekhandel mogen in Duitschland
geoorloofd zijn, ze zijn in strijd met de .regels onzer taal, en beteekenen een boekhandel als die van Seyffardt , enz. Elke andere
boekhandel zou met min of meer recht dien naam kunnen dragen,
alleen die van den heer Seyffardt niet." Ook PROF. BEETS keurde
diergeljke uitdrukkingen af. (Verslagen en Védedeelingen, 2e reeks,
XI, 258 —259).
Ik ben overtuigd dat de een of ander voorstander der Taine'sche
rastheorie Coppée's nauwkeurig waarnemen van de werkelijkheid ...
door zijn af komst uit het land van Teniers en Memlinc zal trachten te verklaren.
Mannen van Beteekenis 1885, afl. 5, blz. 183,
De kiestabel en de Lohmansche censusverlaging wachtten nog altijd
op een beslissing.
De Tijdspiegel , 1886, 1, 21.
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Men ziet , deze lezing sluit zich meer aan bij het ieemskerksche
voorstel , is minder openhartig dan de Kuypersche redactie...
Al d. 1886, I, 25.
57. hoedanigheden te gebruiken in den zin van deugden is in

strijd met ons taaleigen. Vooral in geschriften van Zuidnederlanders treft men deze fout aan. Vermoedelijk doet het Franséhe
qualités daarbij zijn invloed gelden.
Zonder een blik voor de hoedanigheden van 't boek , verwijt hij
aan den Duitschen bewerker en zijn Nederlandschen Mentor",
dat [enz.] Noord en Zuid, 1887, afl. 4, blz. 279.

58. Gemeengoed. In de grondbeginselen der Nederlandsche spelling wordt opgemerkt ( 180) , dat onze taal geene samenstellingen pleegt te vormen , waaraan geene behoefte is , en daarom
ook niet een adjectief aan het volgende substantief koppelt , wanneer er geen nieuw begrip ontstaat , verschillende van dat , wat de
woorden onvereenigd reeds zouden uitdrukken. Daarom worden
samenstellingen als aequatoriaalcirkel, gymnasiaalonderwijs, proportionaalpasser, privaatlessen afgekeurd. (Zie echter ook § 139).
In zijne Herinneringen uit de loopbaan van een Indisch Officier
had VAN REES niet moeten schrijven : De officieren wonen in privaathuizen" (I, 266), noch BELGIcus in De Tijdspiegel (1886, I,
307) : „Men ried vrouwen aan, niet bij hare mans te blijven, indien
deze hunne kinderen niet van de openbare school namen of naar
de privaatschool zonden." Ook schrijve men geen boeken voor
school- en privaatgebruik, op straffe van ze buiten de school op
zoodanige plaatsen te vinden , als waarvoor zij naar de letter
bestemd zijn. Een blindeman is niet het zelfde als een blinde man:
niet iederen blinden man zal men een blindeman noemen; en sommige blindemannen blijken later ziende te zijn. Men spreke
ook niet van ruwsuikers in plaats van ruwe suikers. Als een
Zuidnederlandsch medewerker van Noord en Zuid op bladz. 283 des
vorigen jaargangs schrijft: „Dr. Franck heeft ettelijke vreemdwoorden opgenomen waarover hij niets mededeelde", gebruikt hij een
woord , dat aan onze taal vreemd is en vreemd moet blijven.
Gemeengoed wordt in ' het Woordenboek als een germanisme afgekeurd : „de echte Nederlandsche vorm is gemeen goed , in twee
woorden." In het Hoogduitsch vindt men ook gemeindirne, gemeing laube ; alleen gemeenplaats , ofschoon buiten twijfel onjuist,
heeft in onze taal burgerrecht verkregen. 1
)

Vr-Nederlandsche vormen, die gemeengoed van alle Germanen
waren.
DR. J. T. W., De Gramm. figuren in het Nederl,, blz. 53.
Verheugen wij ons intusschen , dat de kennis van beide stellingen
thans meer gemeengoed is geworden.
De Economist, 1885, blz. 211.
1

) Zie Woordenboek Sde reeks, 9de aS„ 1382.
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De Christelijke leer en het Christelijk leven konden. , , . eerst
gaandeweg. , , . gemeengoed worden.
Tijdspiegel, 1888 , I, 56.

50. Ten slotte een paar feilen tegen den goeden smaak of het
gezond verstand, benevens een paar staaltjes van valsche beeldspraak.
Er waren woningen in welke het hart van het hoofd des gezins
onrustig sloeg.
POTGIETER, Leven

.van Bakhuizen van den Brink (1885) blz. 44.

Elk Nederlandsch jongeling bijna kent in onzen tijd het gedicht
van Tollens , . , uit het hoofd , en het kan mij wel niet in het hoofd
komen . , . ,
D. V., Hist. Studiën, I, 13.
Men bestempelde den overste met den naam van ijzervreter . . .
een soort van Napoleon , wiens eenige lust het was ... er met
,gevelde bajonet op in te houwen.
Europa, 1885 afl. 7 , blz. 30.
Het is dus van groot belang dat de moedermelk onvervalscht blijve.
Bijdr. voor Staats-, Prov. en Gemeentebestuur, XI, 146.

In de Meimaand van 1637 was de sterre ondergegaan , die tien
korte jaren Huygens' levenspad zonnig had gemaakt.
Alg. Handelsbl., 23 Oct. 1887.
Mn. C. BAKE.
-

Isamen-werkij
1. Hoe zoudt gij de leerlingen tot een zoo mogelijk juist begrip van
het aanwijzend voornaamwoord , van het betrekkelijk voornaamwoord en van het voegwoord brengen?
Rotterdam, 22 Mei 1886.
(Vergelijk de opgave van Rotterdam, 18 November 1887 en die
van Jut faas, Mei 1886.)
Uitgewerkte schèts.
Wij zullen het eerst de aanwijzende voornaamwoorden leeren,.
daarna de voegwoorden en het laatst de betrekkelijke voornaamwoorden. Natuurlijk leeren wij alleen datgene van die woorden,
wat op het oogenblik van ons onderwijs voor de leerlingen geschikt
is. Het andere stellen wij uit , of leeren dat niet in de volksschool.
Dit neemt niet weg , dat bij de behandeling van de eerre woordsoort de andere dienst doet als tegenstelling , om het begrip des te
zuiverder aan te brengen. Wij zullen dat straks door een voorbeeld ophelderen. De levende taal is het uitgangspunt van ons
onderwijs. Eenige goede zinnen •--`- geen zoutelooze rij van woorden
als „De vrouw, die zoo dikwijls ons appelen verkocht, is dood" --geven ons de leerstof met hare schakeeringen.
De keuze dier zinnen is moeilijk , maar eens gedaan , kan het
voorbeeld ook later dienst doen. Wij kiezen de volgende regels:
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Ik heb tot God gebeden,
Dat 1 hij mij raden wou,
Hoe 't best dat'- hartje kneden,
Dat' plantje sturen zou.

(de Genestet).

Hoort gij wel dat 4 slepend fluiten,
Dat' door alle vensters dringt?
Nachtegaaltje slaat daar buiten
Hoort, hoe zuiver dat s hij zingt!
Laat hem binnen, laat hem binnen
't Zangertje, dat 7 wij beminnen.
(I. H. Heye.)
Door gepaste vragen moet de leerling de kracht en de beteekenis
der gecursiveerde woorden leeren waarnemen , voelen en weergeven.
Natuurlijk geeft de leerling elk geval op zich zelf op ; bij v. :
het tweede dat duidt een kenmerk of eene hoedanigheid van „hartje"
aan en tevens , dat het hartje" niet dicht bij den spreker is. Wij
zouden dat hartje" kunnen vervangen door „het hartje, dat min
dochtertje draagt", „het hartje, hetwelk aan dat kind toebehoort"
enz. Op gelijke wijze geeft de leerling de beteekenis van het derde
dat op. Vergevorderde leerlingen zouden eene dergelijke beteekenis
ook van het vierde woord dat kunnen opgeven. Van de andere
woorden geven zij op , dat zij niet die beteekenis hebben.
Ter toepassing laten wij nog eens de beteekenis opgeven van
dat in „Onpartijdigheid" van I. R. Heye. (Zie o. m. Leopold „Leesb.
v. d. volksschool B VI. Hierin is dat zesmaal als aanwijzend voornaamwoord en zesmaal als voegwoord gebruikt.) De onderwijzer
lette er op , dat het dat in laatstgenoemd gedicht ook als zelfstandig voornaamwoord voorkomt en dus eene zelfstandigheid en geen
kenmerk aanduidt.
Vervolgens leert de scholier den naam „aanwijzend voornaamwoord".
Schriftelijk moet hij nu van die woorden dat opgeven , of zij aanwijzende voornaamwoorden zijn of niet. Natuurlijk geeft hij de
reden bij zijn werk op.
Deze methode is dezelfde als bij het tellen leeren : lo. een, twee,
veel ; 2o. een, twee, drie, veel ; 3o. een, twee, drie, vier, veel enz.)
Hierna geven wij als oefening op , de aanwijzende voornaamwoorden uit eene leesles op te zoeken. Hierbij zal het geval zich
voordoen , dat de leerling ook de andere aanwijzende voornaamwoorden opgeeft , hetgeen ons een bewijs zal zijn , dat ons onderwij s ontwikkelend en degelijk is geweest.
Op dergelijke wijze behandelen wij de voegwoorden en de betrekkel"ke voornaamwoorden. Tal van oefeningen zullen hierbij
nog noodig zijn , om den leerling met bewustzijn de woorden en
hunne vormen te leeren gebruiken.
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Hierna mag men nog wel eens opzettelijk de overeenkomst en
het verschil dezer drie soorten van woorden nagaan. Zeer waarschijnlijk is het dan ook juist dit , wat door , den candidaat moet
geleverd worden. Natuurlijk volgen wij hier denzeifden gang. Dat
wij nu het woordje dat moeten nemen, geschiedt om het volle licht
op de beteekenis te doen vallen. De invloed der buiging wordt bij
dit woord genegeerd en het is het eenige woord, naar wij meehen,
dat al de drie betrekkingen kan verrichten. Natuurlijk zou de leerling
geheel in de war raken , indien wij nu zinnen gaven met dat =
opdat , of = zoodat.
Keeren wij nu tot ons voorbeeld van de vorige bladzijde terug, dan
kan en moet het resultaat van ons onderwijs zijn , dat elke leerling begrijpt en zegt of schrijft, dat het eerste dat geen beteekenis op
zich zelf heeft , geen deel (begrip) in den bijzin is , maar wel dezen
aan den hoofdzin verbindt. Men kan dit dat ruilen met of , als
men de woordschikking verandert.
Voor het tweede , derde en vierde dat konden wij eene omschrijving door eenen zin geven en kwam het lidwoord het in plaats van
het aanwijzend voornaamwoord. (Dat de bijzin juist met dat begint
vindt misschien de leerling opmerkelijk genoeg om het den onderwijzer te zeggen.)
Het zevende dat staat ook aan het begin van eenen bijzin , is
het lijdend voorwerp in dien zin , dus een deel daarvan en
heeft wel beteekenis. Het beteekent het zangertje". Wij zouden
voor dit woord dat „hetwelk" kunnen lezen.
Het vijfde dat staat ook aan het begin van Benen bijzin, is het
onderwerp in dien bij zin , dus een deel er van en heeft ook beteekenis. Het slepend fluiten" wordt met dit woord bedoeld. Wij
zouden ook dit woord door „hetwelk" kunnen vervangen.
Het kenmerkt den onderwijzer , als hij ook nu dat 6 weglaten
laat rusten. 1)
Een ander voorbeeld ter bespreking ontleenen wij aan „De sterkste
man". (Zie Leopolds leesboek A VII).

Die' koninkrijken won en legers heeft verslagen,
Die 2 mag vrij van laurier een trotsche krone dragen;
Maar die 8 nog boven dat 8 zich zelven winnen kan,
Geeft dien" de hoogste kroon , dat' is de sterkste man.
Het achtste dat beteekent het winnen van koninkrijken" en het
„verslaan van legers", of anders gezegd, het duidt het „winnen"
en het verslaan" aan. Het komt het meest overeen met het vierde
dat. Daar volgde het zelfstandige begrip (pas op , dit is eene
') Er zijn er , die beweren , dat wij hier een elliptischen zin hebben,
zoodat dat" dan voegwoord wordt.
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harde pil) , hier gaat het weglaten vooraf. Het eerste is een
bijvoeglijk, het laatste een zelfstandig aanwijzend voornaamwoord.
Voor het negende dat zou men „hij" kunnen lezen. Het duidt
den persoon aan , die in den derden regel omschreven wordt. Om
dien persoon onbepaalder voor te stellen gebruikt men den onzijdigen vorm. Vergelijk nog:
't IJlt alles weer aan boord en stuift elkander voor.
Nova Zembla.
Hij zegt en geeft zich op , en breekt de planken open,
En alles klimt hem na , langs spar en bind gekropen , ... .
H. Tollens Cz. idem.
Dit dat kan niet verbogen worden als p ik", „hij" enz. Hierom
en ook om zijne beteekenis wordt het tot de aanwijzende voornaamden gerekend.
Voor het eerste woord die zou men kunnen lezen hij , die.
Mocht een meisje meehen , dat er ook wel zij , die voor gelezen
kan worden , dan is zij eene uitstekende leerling. De n van het
dien' zal haar wel toonen, dat zij slechts betrekkelijk ongelijk had.
Dit die vergelijke men met dat 5 en dat 7 . Daar was een antecedent (dit is geen woord voor den leerling eener volksschool) , hier
niet ; daar was het voorafgaande woord een onzijdig zelfstandig
naamwoord , hier is de naam of de aanduiding van eenen mannelijken
persoon verzwegen. (Waarom ?). Die' is een betrekkelijk voornaamwoord.
Die z wordt vergeleken met dat Q . Beide behooren tot dezelfde klas.
Die $ wordt vergeleken met die' . In plaats van dien ' zou men
„hem" en voor die' hij" kunnen lezen. Als men nu op de buiging let , zou het dan moeilijk zijn om te besluiten , dat in dit
gedichtje vier aanwijzende en twee betrekkelijke voornaamwoorden
voorkomen ?
Vindt men de begrippen nog niet helder genoeg en wil men
nog een versje , zie dan „Zalig" van TEN KATE o. a. in Leopolds leesboek B VIII.
Als verdere toepassing geven de leerlingen de drie woordsoorten
uit een aantal oefeningen op. Ziehier enkele , die niet gemakkelijk
zijn (dus voor kweekelingen) :
,

Stil ! -- Dat is vast de nachtegaal,
Daar moeder lest zooveel van zei;
'k Wist niet , dat dat te hooren was,
Wanneer men ons te slapen lei.

(Heye).

Stille vrinden , neemt , zoo 't kan , deze boodschap mede , dat ik

graag nog hier wat blijven wou.
Hij begreep eindelijk , dat het in allen gevalle geen zaak ware
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terug te keeren , wijl men niemand de poort meer inliet. (van
Lennep). Ik huil, omdat het Jonas' kalkoentje is en dat hij zich
zulk een pret voorstelde het eens groot te zien en dat hij het nu
niet zien zal , als het groot is. (v. Lennep.) Liegt gij niet op alle
markten en kermissen , dat de steenen er van zweetera ? (van Lennep).
De strijd , die goed en bloed verslindt van wie verliest en wie verwint. (Tollens). Heeft een toovenaar hier zijne roede gezwaaid,
dat er alles zoo is veranderd ? (v. Beers).
Al te goed is buurmaas gek,
Al te mild , dat geeft gebrek,
Al te wijs , dat koldert ras ...
't Beste, dat is net van pas.

(Heye).

Nog enkele opmerkingen zou een candidaat op een examen nog
wel mogen maken.
Als een betrekkelijk voornaamwoord door een voorzetsel wordt
geregeerd, dan verbindt het toch den bijzin aan den hoofdzin of
een deel er van. Het voorzetsel kan men vergelijken met een
buigingsuitgang. Wiens = van wien, den wanne = aan den
man enz.
Het betrekkelijk voornaamwoord kan ook betrekking hebben op
den geheelen inhoud van den hoofdzin.
Het bijvoegljk betrekkelijk voornaamwoord behoort niet in de
volksschool.
Bij de voegwoorden zij men voor de bijwoorden op zijn hoede.
Misschien kan een uitmuntende leerling nog verband zien in een
drietal zinnen als de volgende: a Hij zong dat lied, door haar
op de piano begeleid. b Hij zong het lied , dat door haar op de
piano begeleid werd. c Ik hoorde , dat hij een lied zong , hetwelk
door haar op de piano begeleid werd.
Het is echter niet goed, deze onmiddellijke afleiding op de lagere
school te bespreken.
Ten slotte trachte men de bijzondere kenmerken van de voorstellingen , op den achtergrond , en hare overeenkomstige en algemeene kenmerken op den voorgrond te doen treden , om op deze
wijze den leerling te helpen in het definiëeren.
0....

R. J. SMADA.
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EENIGE OPMERKINGEN

naar aanleiding van „Drie examen-opgaven" in afl. 1 van
den llen jaargang.
1. gloren — glimmen -- schitteren.
Behalve , wat door v. A. is gezegd omtrent deze synoniemen,
kwam het mij voor,
a. dat gloren van tijdelijken aard is , kort duurt , en met een verschijnsel of toestand gepaard gaat, bjjv.:
't gloren van den morgen staat in verband met de opkomst
der zon.
't gloren van het voorhoofd met zekeren gemoedstoestand.
b. dat glimmen daarentegen eene blijvende eigenschap kan beduiden , bij v.: van zijde.
c. dat glimmen van zijde en glimmen van 't vuur van verschillende
beteekenis is.
d. dat schitteren (denk aan de kracht van 't woord als klank) zich
van gloren en glimmen onderscheidt , door snel op elkander vol.
gende krachtige lichtstralen , welke afzonderlijk worden waargenomen : bij gloren en glimmen ziet 't oog geen verschillende
stralen of 't moest zijn bij 't glimmen van kolen.
Vraag : is 't daarom goed van 't schitteren der zon en van
schitterende kleuren te spreken?
2. Als een schip op de reede voor anker of in de haven gemeerd
ligt , en de storm rukt het los van ketting of kabel ; als het
dan zonder mogelijkheid van sturen heendrijft , waar de windvlaag het jaagt , dan is het schip „driftig", zeggen de zeelui.
Niet zooals v. A. zou 'k in dien zin de storm veranderen in een
storm; 't komt mij voor , dat met de storm volstrekt geen bepaalde
storm wordt aangeduid , maar wel degelijk storm in 't algemeen.
Is in de zinnen als : De mensch is ster feljk. Het woud is door

millioenen wezens doorwoord. De zee levert een indrukwekkend gericht op. De wind is 's mulders vrind. Dit gebouw i8 door de
vlammen vernield. Is in deze zinnen niet De mensch , Het woud,
De zee , De wind , De vlammen niet in 't algemeen bedoeld?
Mij dunkt, Dit gebouw is door EEN vuur vernield doet meer aan
een bepaald vuur denken, dan wanneer men zegt door het vuur.
't Onbepaald lidw. zondert toch een vuur van andere vuren af. --Evenzoo is 't m. i. ook met een storm in den gegeven zin. Staat
de storm niet gelijk met de stormwind. Waarom heeft v. A. dan
ook niet de windvlaag veranderd in een windvlaag?
Verder dient opgemerkt , dat de samentrekking van ligt ongeoorloofd is, wegens verschillende beteekenis in gebruik. 't Tweede
is weinig meer dan 't koppelwoord is. M. SCHILSTRA.
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Aam-, Xijn-» D
Vloot oudtijds aan der EIKEN tronk
GEHEILIGD druivensap:
Deel gij, o Pijnboom! mijnen dronk
Uit ONGEWIJDE nap.

Wanneer 't vijandig jaarsezoen
Het lied der velden smoort;
35. De kraai, op 't jeugdig akkergroen,
Alleen het zwijgen stoort;

5. Uw deugd bepaalt dit eerbewijs;
Geen Luim, die 't nieuwe preekt;
Die nu 't Milaansche Popelrijs :
Die dan 't Atheensche kweekt.

Hoe pronkt dan, tusschen't weeklijk kroost
Van 't afgebladert woud,
Uw hèldenrij , het ijs getroost ,
40. En met den storm vertrouwd!

U hongert naar geen weeldrig land:
10. Gij kleedt het naakte duin,
En houdt om Zwedens poelen
stand,
Als om der Alpen kruin.
't Zij schip of roeibark op den plas;
Gij biedt ze uw diensten aan.
15. Gij helpt, als wiek de snorrende as
Van duizend ' raders gaan.
De toren heft zich op naar 't zwerk,
Gestevigd door uw kracht.
Gij schoort , in 't slib , zijn metselwerk,
20. En overleeft uw vracht.
Gij wekt de ontslapen haardsteêvlam ,
En 's winters guurheid zwicht.
Der vondrijke Armoe' schenkt uw
stam
Een toorts, die voor haar licht,
25. Waar gulle vreugd de citer stemt;
Waar harptoon ons verrukt,
Wordt GIJ aan 't maagdenhart geklemd ---Van maagdenkniên gedrukt.
Het Noorden door uw schors gevoed,
30. Brengt u , den Redder , dank,
Het Westen huwt met blijder moed,
Uw geuren aan zijn rank.

Hoe strekt gij dan in fieren stand,
Den onverwelkbren tak:
Bij windvlaag ons ten luwen wand;
Bij sneeuwvlaag ons ten dak!
45. Dat wild gerank en stekelruig
In andre bosschen tier';
Het moeilijk pad in kronkels buig';
Voor 't nauwe doorzigt zwier';
Gij bant elk hindrend warrelnet
50. Uit uw gewijden kring;
Gij spaart den voet bezorgden tred:
Het oog verbijstering;
Gij spreidt in uwe ontelbre schaar,
Een grootsch geheel ten toon,
55, En boeit den stillen wandelaar
Door hartvereedlend schoon.

Zoo rigt dan, rigt uw zuilen op —
Breidt uit uw schaduwnacht ,
0 Pijnen , om een heuveltop,
60. Die •mijn gebeenten wacht'!
Geen ijdle trots verhoog'den zerk,
Noch sparre dopgang toe,
Het Landvolk ruste er van zijn
werk,
64. Als ik van 't leven doe.
A. G. W. STARING.

AANTEEBENINGEN
VAN WILLEM VAN OERS.
Reg. 1-4. Bij - hunne spijsoffers plengden de Germaansche priesters
den wijn aan den voet der eiken , die aan Wodan waren toegewïjd. — Geheiligd druivensap , omdat het door ceremoniën en
Deel gij,
woorden voor de offering gewijd, geheiligd werd.
enz. beduidt : „0 , Pijnboom , sta mij toe , dat ik een eeredronk
op u instelle , m. a. w. een toost op u sla.
Reg. 5--8. Bepaalt reg. 5 wijkt eenigszins af van zijne gewone
—
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ven ; hier beteekent het: geeft
beteekenis : verordenen , 'voorschrijven
u aanspraak op , is voor - mij eene reden , eene aansporing. —
Preekt regel 6 wil zeggen : aanpreeken, aanprijzen, ophemelen. -'t Milaansche en 't Atheensche Popelrijs zin twee soorten van
populieren ; de eerste , die de takken bijna loodrecht opschiet, is
in ons land bekend onder den naam van Lombardische wilg. —
Popelrijs staat minachtend voor populieren , daar rfjs doet denken aan iets duns , spichtigs ; de toeleg van Staring is : door den
populier klein te maken , den den te verheffen. Zoo iets is een
dichter te vergeven.
Reg. 9-12. In U hongert is U geen verkorting van Uw Edelheid , waarvoor het woord thans als beleefdheidsvorm veel dienst
doet , doch pers. vrnw, in den 3den nv. Hongert is een echt
on pers. werkes. , evenals : walgt , lust in : mij walgt , ons lust
enz. ; het beteekent : honger hebben , verlangen naar , behoefte
hebben aan. Wie er meer van wil weten , zie Van Helten Werkwoord § 4.
Om houdt stand reg. 11 , recht te laten wedervaren , denke
men vooral aan de koude die om Zwedens poelen , als om der
Alpen kruin" bijna alle groeikracht verlamt.
Reg. 13-16. De 13de regel strekt tot verklaring van ze in den
14den. Denk verder bij deze 4 regels aan : masten , roeispanen,
planken voor den scheepsbouw ; aan wieken van wind- en watermolens.
Reg. 17-20. Gestevigd reg. 18: is gevormd in analogie van
gesterkt ; gehard , gekromd , e. d, ... 't Beteekent steviggemaakt.
Regels 17 en 18 doelen op 't gebruik van balken , sparren , enz.
van dennenhout om aan den toren stevigheid te geven. In een
andere uitgaaf van Starings gedichten dan die ik hierbij gebruik
(4de druk , Volksuitgave) staat gevestigd ; dat zou doen denken
aan de steigers , noodig om den toren te vestigen , te bouwen;
door uw kracht past veel beter bij gestevigd dan bij gevestigd,
waarom ik het laatste een ongelukkige letterverzetting acht.
Reg. 21-24. Ontslapen = beginnen te slapen. De ontslapen haardsteêvlam = het uitgedoofde haardvuur. Dennenhout wordt gebezigd
als brandstof. De twee volgende regels wijzen op het gebruik door
armen van het harsrijke dennenhout gemaakt als lamp. Vondrijke — rijk aan vonden ; de nood scherpt. het verstand.
Reg. 25-28. Snaarspeeltuigen , harp en citer worden genoemd,
vervaardigt men gedeeltelijk van hout der dennen , dat zeer geschikt is voor klankbodems ; — bij het bespelen ervan , geschiedt
wat St. vermeldt.
Reg. 29---32. De bewoners van het Noorden voeden zich in tijden
van hongersnood met koeken, gebakken van de gemalen binnenochors der dennen; het dennebier verkrijgt zijn frisschen deur van
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de jonge spruiten van den Westerschen of Noordamerikaanschen,
zwarten den , die men er in laat aftrekken. Moed gemoed,
vgl. blij te moede.
Reg. 33-36. 't Vijandig jaarsezoen - de naherfst en de winter.
't Jeugdig akkergroen -- de jonge winterrogge.
Alleen hoort bij de kraai , bij de voordracht moet dat uitkomen.
Reg. 37-40. 't Weekljk kroost van 't a fgebladert woud = berken , eiken , beuken , enz. , die , niet bestand tegen de koude
(daarom weeklijk kroost) hun blad verloren hebben.
.Het Vs getroost moet beteekenen zich het ijs getroostende of
getroost hebbende ; ongeoorloofde verkorting , daar getroosten in
al zijn vormen dus ook als verl. deeles. steeds een pers. vrnw.
bij zich eischt.
Uw heldenrij , als tegenstelling van weeklijk kroost.
Met den storm vertrouwd = met den storm bekend , niet bang
er voor.
Reg. 41-44. Het dubbel-punt achter tak, omdat hetgeen volgt
't doel aanwijst van 't strekken (uitstrekken) ; gevoeglijk kan
ter verduidelijking ingevuld worden : om te dienen.
Luwen wand = wand die tegen den wind beschut ; luw =
tegen den wind beschut zijnde.
Reg. 45 -48. Gerank , verzameling van ranken ; stekelruig staat
voor 't meer gewone ruigte. Het onderwerp van regel 47 bevindt
zich in regel 45.
Reg. 49 -52. Gewijde kring , omdat hij voor geen andere planten
toegankelijk is. Van reg. 45 tot 52 doelt St. op 't feit dat er
geen onderhout of andere gewassen tusschen de stammen der
dennen tieren. Verbijstering : verdwaling , afdwaling , verwarring.
Reg. 53-56. Een dennenbosch op een afstand gezien. Hartvereediend schoon = iets wat ons schoonheidsgevoel zoo aandoet,
dat onze gedachten zich verheffen boven het alledaagsche. Zoo
iets moet men voelen om het te begrijpen.
Reg. 57-60. Breidt uit, gebiedende wijze om een wensch uit te
drukken.
Wacht', aanvoegende wis, omdat Staring wenscht, dat die
heuveltop zijn gebeenten moge ontvangen.
Gebeenten, meervoud, waar enkelvoud voldoende was.
Reg. 61-64. IJdele trots = hoogmoed die geen grond heeft, n.l.
hoogmoed die zich zou inbeelden , dat Staring na zijn leven nog
te ver boven anderen verheven zou zijn , dan dat ieder vrijelijkk
zijn stoffelijk overschot in zijne rustplaats zou mogen naderen.
Verhoog', aanvoegende wijs tot uitdrukking van een gebod.
Het gedicht is gevoeglijk te verdeeles in:
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a.) Inleiding, reg. 1-- ¶3.
b.) Behandeling der stof , reg.
9-56
c.) Slot, 57--64.

1. Verspreiding 9--12.
2. 't Nuttige 13-32.
3. 't Aangename 33-52.
4. 't Schoone 53-56.

Beschouwing van 't geheel.
De titel met zijn bezittelijk voornaamwoord geeft reeds te kennen,
dat Staring op vertrouwelijken voet stond met de dennen ; daardoor
reeds loeren wij hem kennen als iemand met een open oog . en open
hart voor de natuur ; de behandeling der stof leert ons, dat Staring
zoowel het nuttige als het schoone , zoowel het geringe als het
voorname in iets wist te waardeeren '; het slot verkondigt ons zijn
eenvoud en nederigheid.
Als dichter kenmerken deze regels Staring door : soberheid in
woorden (geen stoplappen) ; eene soberheid die soms (het ijs getroost)
tot gedrongenheid overslaat; daardoor kernachtig, doch voor opper.
vlakkige lezers moeilijk verstaanbaar (reg. 47).
Wij merken nog op : een ordelijken voortgang der gedachte,
waardoor zoowel de voornaamste (b.v. dennenhout als timmer- en
brandhout), als de geringste (b. v. dennenhout voor snaarspeeltuigen)
tot haar recht komt.
P.S. Het zou de moeite bonen eens na te gaan, hoeveel en
Welke tropen Staring in dit gedichtje heeft gebruikt ; die oefening
zij den studeerenden lezer aanbevolen.

Oe toko
TWEE PROEVEN VAN BEI1ANDELING.

Inleiding.
Wanneer men eene taal niet als voertuig der gedachte , maar als
organisch geheel beschouwt , dan moet men bekennen dat alle talen
van den Germaanschen stam in een tijdperk van ouderdom en verval verkeeren. Ze zijn uitgegroeide boomen gelijk : de sappen
vloeien niet meer dan schaars en traag ; de boom is onmachtig
geworden , nieuwe twijgen en loten te schieten. En waar men de
leemten en leegten , door dit gemis aan tierigheid ontstaan , wil
vullen , daar gaat men óf bij den vreemde borgen — wat zeer te
betreuren is bf men slaat een weg. van vorming in , die in
vroegere tijdperken der taal alleen bij uitzondering werd betreden:
wij kunnen nog slechts bastaardwoorden scheppen en samenstellingen.
Dit verval nemen we nergens zoo tastbaar , zoo treurig groot
waar, als in onze sterke verba. Lezer , kent ge den Afrikaanschen
Noord en Zuid, 11e Jaargang.
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boabab , den waringin van Java ? Die reuzen van groei- en levenskracht , . waarvan iedere stam binnen ettelijke jaren de vader geworden is van een jeugdig plantsoen , dat zich onophoudelijk verder
uitbreidt en eerlang een • geheel bosch zal vormen — ze zijn de
treffende beelden van de verbale stammen, die in den bloeitijd onzer
tale een kring, een breeden kring van sappige lootjes , malsche
takjes , weelderige bloesems en frissohe bladeren om zich deden
ontluiken.
Maar de tand des tijds , die talen spaart zoomin als boomgin,
knaagde aan die levensstammen , ondermijnde van lieverlede hunne
groeikracht en doodde nu hier , dan daar een zijner talrijke spruiten. De studie onzer sterke verba leidt ons tot deze droevige ontdekking. Doch , was het alleen om ons eene teleurstelling en een
gevoel van wrevel te bezorgen, dan zou genoemde studie bezwaarlijk aan te raden zijn , laat staan onze voorliefde gaande maken.
Neen , ze belooft ook betere, aangenamer uitslagen. Ze werpt een
licht op de afstamming en den vormingsgang van honderden woorden , ze heft den sluier op , die voor de menigte , buiten den tempel
der tale , over die woorden hangt. Die ontsluieringen verwekken
een gevoel van wel- en bijzijnn , dat Archimedes in zijn „eureka !"
zoo welsprekend heeft vertolkt; ze leeren ons dozijnen en nog eens
dozijnen van woorden in een geheel ander licht zien dan het avondgeschemer , waarin wij ze totnogtoe beschouwden : wij begrijpen,
vatten , voelen ze thans , ze hebben vleesch en pezen voor ons herkregen.
De behandeling onzer sterke verba op woordvormlij ken grondslag,
van hun wording af tot op onzen tijd , steeds gelegd naast en vergeleken met hunne zustervormen in aanverwante talen, is eene
taak, — eene verpoozing, laat ik zeggen — die iederen taalminnaar moet aanlachen. Of ze reeds zoo grondig , zóó volledig, zó6
wetenschappelijk ten onzent bestaat ? Neen, antwoord ik; en vergis
ik me , zoo vergeef 't den onwetende en help hem terecht.
In afwachting gun ik mij het genot, zelf een paar proeven van
behandeling te leveren , waarbij ik niet meer hoop en niets minder,
dan dat ze niet te ver van het ideaal , blijven , dat ik mij van het
onderwerp en zijn inkleeding voorspiegel. De gelukkigen (?) mijner
keuze zijn de stammen balg en lul, luik.
Doch , een woord over de rangschikking der sterke verba vooraf.
Men heeft die totnogtoe tamelijk willekeurig en vrij lastig (dit
volgt uit het eerste gebrek) gemaakt. Deze herbergde alles in zes
klassen , gene in tien , een ander had er nog meer noodig. Engelien,
de bekende Duitsche „Grammatiker", trede als getuige op voor
allen. Hij brengt de sterke verba — ook op etymologischen grondslag , — onder zeven klassen , namelijk:
?raesentia wit auszeren Zusi,tzen;
-
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Praesentia mit geschwachtem ,
mit gesteigertem ,
mit unverandertem Wurzelvo kal ;
Prasensstamme mittels Zusatze gebildet,
bindevokallose Prasensstamme ,
Praeterita als Praesentia gebraucht.
In dit schema , een voorbeeld „deutscher Klarheit", brengt hij
10 vervoegingen onder. 't Mag goed zijn , puik zelfs : maar 't maakt
den lezer wanhopig en boezemt hem zelfmoordgedachten in.
Gelukkig is er , op denzelfden grondslag, een vrij wat eenvoudiger en gemakkelijker indeeling gevonden , en 't zal een der eeretitels van F. G. Bos' pas verschenen „Neerlands taal" blijven, deze
indeeling te hebben overgenomen.
Voortaan zullen er slechts twee klassen van sterke verba zijn:
de wortelwerkwoorden en de grondwoordwerkwoorden.
Klasse I behelst drie groepen , naar gelang de klinker van het
wortelwoord eene a, i of u .(lees oe) geweest is.
Klasse II telt er insgelijks drie, naarmate de klinker van het
grondwoord eene a, oo (ou) of ee (ei) is.
Ziedaar alles.
Wie 't eenvoudiger kan en even volledig , hij doe het. Het eenige,
wat schijnbaar tot verwarring aanleiding kan geven, is dat de
eerste groep der grondwoordwerkwoorden denzelfden klinker tot
kenmerk heeft , als de eerste der wortelwerkwoorden , n.l. a. Die
verwarring is echter onmogelijk gemaakt , zoodra men weet , dat de
grondklinker a altijd in 't praeteritum ie wordt , de wortelklinker
a nooit. Overigens ligt het niet op den weg van dit opstel , hier
Bene beredeneerde en met voorbeelden toegelichte indeeling in te
lasschen : belanghebbenden vinden ze in het eerste deeltje van 't be
wuste werk , blz. 78 en vlg.
En nu ter zake.
,

1. Balg.
Wanneer belgen tegenwoordig in de gelederen der zwakke werkti
woorden is overgeloopen , toont het zich zijner afkomst bewust te
zijn. Meer dan waarschijnlijk toch is 't een denominatief , en deze
verba , weet men , zijn uit hun aard zwak. De nomen , die het
grondwoord van belgen vormt , is het gotisch balgs = ' waterzak (Duitsch schlund, schlauch). Dit balgs werd , met gelijke beteekenis: in het a,s. baelg , in het Mhd. belgel , belgelin , in het
l Nd. balgh , balghe , en leeft tegenwoordig in het Hoogduitsch,
Nederlandsch , Deensch en Zweedsch als balg voort. Vgl.. blaasbalg. In het Engeisch heeft het aan de vormen bellow en belly
het aanz jjn gegeven : bellow is ons balg ; belly (Deensch en Zweedsch :
baelg) heeft de beteekenis van ons MNd, balyhe , balg , ' n.l. buik,
romp , en soms het gansche lij£
10*
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Een waterzak verkeert, gevuld zijnde , in een opgezwollen toestand.
Geen wonder dat men , het opzwellen der aderen en 't bollen der
wangen bij een toornige ziende , aan den balgs dacht en uit dit
woord een werkwoord schiep , om dien toestand van opgewondenheid
aan te duiden. Zoo ontstond belgen = driftig worden , toornig zijn.
Dat deze verklaring meer is dan eene gissing , bewijst de Angelsaksische vorm bylgean , bulgian van het Engelsche verbum „to
bellow." Dit bellow beteekent : lawaai , geraas maken , en 't laat
zich alweer , zonder gissing , uit het gewone optreden van een toornige verklaren , dat men zijn razen belgen, of gelijk het in 't Nederlandseh geworden is , balgen , balken , bulken noemt; in 't Hoogduitseh is dit belgen ; bellen geworden. Het grondbegrip razen,
leven maken hebben al deze vormen gemeen ; in verloop van tijd
heeft zich echter in de drie zustertalen het algemeene tot een bijzonder begrip ingekort , dat nogal uiteenloopt. To bellow doet bij de
Engelschen de storm en de stier ; bellen doet in Duitsehland de
hond; bulken doet bij ons de stier , balken de ezel , balgen de
mensch. De dames Becker en Deken gebruiken in „Sara Burgerhart" nog de reduplicatie: huilen en balgen, die aan het nog levend
huilebalk de geboorte schonk. Bellen , bellow verklaren meteen
hoe onze bel aan haren naam kwam. Volgens Brachet moet in het
Nederlandsch bel den oorsprong, van het Fransche bélier gezocht
worden. Men merke hier op , hoe wij nog van „belhamel" ') spreken en tevens , dat de bélier in Frankrijk op vele plaatsen mouton
a la sonnette genoemd wordt. Of bel in de beteekenis van bal, bv.
in zeepbel , ook van de familie is , laat ik in 't midden. Mocht het
zijn , dan hebben bal en bol dezelfde aanspraken , en krijgt balgs
nog een aanzienlijk gezelschap te herbergen:
Oudduitseh : balle , palla (n.) , ballen (v.).
Hoogduitsch : Ba ll , ballen.
Fransch : balie , ballot , boule met hunne afleidingen en samenstellingen : embailer, bouleverser, blackbouler etc.
Engelseh : balt , bate.
Middelned.: bol = hoofd : Aersoverbol (thans : halsoverkop).
huls,
Zweedsch : bal (mv. balar = baal ; balja (mv. baljor)
korenopper : gai balja = het koren in oppers zetten.
Vatten wij dit alles samen , dan zien we , dat er in 't leven van den
nominatieven stam baigs drie tijdstippen zijn. Eerst vormt hij nomina,
met de beteekenis van zak , buik enz. ; daarna verba met de beteekenis „toornig worden", eindelijk nog -- als verba , die een razen,
lawaai maken uitdrukken. Het Middelnederlandsch bezat van dezen
stam de volgende levende spruiten:
balg= buik , enz.
--

') Engelsch : bellmether.
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belghen : Vriman , ne belghet niet. (Lane.) Zich belghen. Vondel
schrijft nog : .„ des belghe zij zich.
belghenisse , belg-belleghziekte , belgsucht , belgsuehtig ,
balg = snoever (bij Bredero).
balgen , balchen , hem balchen (wisselvormen van „belghen").
balghen = den buik vullen,
balgie = beheer , bestuur,
balgye = omvang : swerelts balgye.
bolghe = onweer , storm enz.
bolghenschap = hoon , beleediging.
bulchen = hoesten,
bulget = lederen zak,
bullen = razen , tieren. Vandaar : bulleman , boeman , bulleba(l)k
(eigenlijk een doublet).
belen , bellen = blaffen : als hem die honden belen an (Velthem).
Talrijk zijn de loten van dezen stam , die thans niet meer onder de
levende worden gevonden.
Op 't papier zijn van de eigenlijke familie belgen nog het volledig zwakke verbum en het sterk lijdend deelwoord verbolgen in
leven ; feitelijk kennen we echter alleen nog de woorden : belgen,
gebelgd en verbolgen.
De tand des tijds heeft in dezen stam heillooze verwoestingen
aangericht en , wat het slimst is , hem al zijne levenskracht ontnomen. Belgen" kan niet een enkel woord nog doen ontkiemen.
De stam is onherstelbaar uitgebloeid.
Naschrift. Om België en de Belgen met dezen stam in betrekt.
king te brengen , ontbreekt mij de moed der overtuiging ; daar deze
namen van Latijnschen oorsprong zijn , althans in Cesar en Tacitus
't eerst gelezen worden , is 't onmogelijk uit te maken , of we in dezen
naam een gelatiniseerd Germaansch woord moeten zien , al dan niet.
II. Luk , luik.
De boven behandelde wortel behoorde tot den eersten groep van
klasse I , die ons thans zal bezighouden tot den derden. De wortelklank u is of ui of ie geworden , soms ui in de éene en ie in de
andere zustertaal , soms ui en ie naast elkander in dezelfde taal,
b.v. ruiken, rieken.

Den wortel luk vindt men onveranderd in het Gotisch sterk verbum luken .-- „sluiten" terug. Dit luken onderging allengskens de
volgende wijzigingen.
Angelsaksisch : lucan, loce, locian, lucean, luccan;
Dngelsch : to lock , to(p)luck.
Oudduitsch : luhhan , lohhan.
Middelduitsch : luchen , liechen = luiken.
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Nieuwduitsch. Het verbum luiken ontbreekt ; Lock , Locke,
p flilcken zijn de levende afleidingen.
Deensch en Zweedsch lukke (spr. loekke) en, lycka (spr. liekka)
luiken.
Middelnederlandsch.
loke = afsluiting,
locke (lok) — lok , vlok.
luycken = sluiten , toe-, dichtgaan.
luycke = deksel.
luyckinghe = heining , hek.
luyckwante = lederen handschoen der landlieden.
sluiten , buigen , plukken. Zou men in
pluycken , plucken
pluycken = „ buigen" niet den overgang mogen zien tot pluycken
plukken ?
Opmerking verdient bij de familieleden van dezen stam , dat er
zich een zijták van heeft afgezonderd , die geheel en al de tegenvoeter van de hoofdgroep geworden is. Een luik toch is niet alleen een sluiting , maar ook een gat. Door 't luik vallen is door
eene opening vallen ; het Hoogd. Loch beteekent „gat" ; Lucke ,
leemte , bres , opening. Dit verschijnsel verliest zijne zonderlingheid , zoodra men weet , dat het Gotisch naast het sterke verbum
lukan het zwakke , afgeleide , lijdend verbum luknan bezit , in den
zin van geopend worden." Aan dezen vorm hechten zich dus al

de spruiten in de Germaansche talen , waarin de stam luk een
„open zijn of open gaan" beduidt:
Aldus:
Oudduitsch : lugen,
Angelsaksisch : locian ,
Nieuw Engelsch : to look,
alle met den zin van openen , meer bepaaldelijk het openen der
oogen met het doel om te zien , vandaar : kijken , zien. In het
Hoogduitsch is de Engelsche look-out een Lug-ins-Meer.
Van den stam luk kan men niet als van den vorigen zeggen,
dat hij verdord is en uitgebloeid. Het wortelwoord luik zelf is
tot het scheppen van nieuwe woorden niet meer in staat , maar
zijne afgeleide vormen plukken , lok (haarlok) en lokken (ww.) zijn
nog vol levenskracht ; onder hunne afleidingen : pluksel , gelokt ,
lokkig , verlokken , verlokking , verlokkeljk enz. zoekt men de meeste
tevergeefs in onze middeleeuwsche glossaria.
Leuk , het ietwat triviaal (in z'n besten zin) adjectief van jonge
vorming, erkent ook luk als zijn stamvader.') Een „leuk gezicht"
is er z66 een , dunkt me , waarbij de half toegeknepen , geloken
oogen iets guitigs , iets droog-komieks doen vermoeden.
i) Lees in Nicolaas Beets' : ,,Na vijftig jaar" eene andere verklaring.
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Dat Luik en de Luikenaars even na met luk verwant zijn als
een nuchter Noorsche Lap met een dronken lap ten onzent, behoeft
niet vermeld , zoomin als dat luik , n. s. n. , ontluiken , v. i. en
oogluikend de woordentrits vormen , waarin de wortelstam luk
rechtstreeks is blijven voortleven.
Het hoofddoel van dit opstel is , de aandacht op de vroegere
scheppingskracht onzer sterke verbale stammen te vestigen en zoodoende eene volledige , etymologische en vergelijkende behandeling
van deze stammen uit te lokken.
Dit ware eene onderneming , even dankbaar voor wie ze op 't getouw zet als nuttig voor hen , die zoo'n verhandeling alle dagen
missen.
Iiolduc , December 1887. Jou. C. A. FRANKEN.

Onze Denominatieven.
In den aanhef van het vorig opstel werd gezegd , dat het
Nederlandsch een uitgebloeide taalstam is , die nog slechts samenstellingen vermag voort te brengen. Hoewel dit volkomen waar
is , volgt er echter geenszins uit , dat het Nederlandsch der
negentiende eeuw armer - moet zijn dan dat van Maerlant en
Boendale. Reeds het feit , dat het terrein onzer kennissen en uitvindingen zich eeuw aan eeuw telkens uitlegt , pleit er voor , dat
het scheppen van woorden nooit stil kan staan. 't Wil hoofdzakelijk zeggen , dat de kern der taal , die in de sterke verbale
stammen bestaat , haar bloeitijd voorbij en zelfs merkelijk in-

eengekrompen is. Onze woordvormingen volgen thans andere beddingen. Wij brengen verouderde woorden weder in omloop , of
wij scheppen nieuwe , die dan , als het verba zijn , steeds zich aan
de zwakverbogen aansluiten , of wel wij wagen ons aan denominatieven. Dit laatste middel is een bij , uitstek dankbaar en vruchtbaar tevens. Men sjeest , stoomt , spoort , snort , drost , doktert,
notarist , verkast , wielt tegenwoordig , zonder dat het iemand
hindert. Men mag aannemen dat deze weg van vorming een voorrecht is van onze moedertaal , eene eigenschap , haar bij uitnemendheid toekenbaar. Reeds vroeg werd deze weg ingeslagen ; hoe vaak
b.v. de dames Wolff en Deken („Wolff" alleen , zou B. H. zeggen)
hem zijn opgewandeld , moge uit de volgende aanhalingen blijken,
uit „Sara Burgerhart" en „De Geschiedenis van den heer Willem
Leevend" samengelezen. Eenige zal men in Van Dale vinden , andere in zijne omgeving hooren . de meeste, zoo niet alle, karakteristiek teekenend noemen.

(Mee)fokken) .. gaan;
overkraaien .= overschreeuwen, de vrouw den man;
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platvoeten op de hondenwacht;
vuilbekken tegen meisjes;
bescharen : eens voor altijd genoeg beschaard , d. i. verdiend (met
de schaar) hebben.
vinken : ik heb wel wat anders te vinken , te beredderen , te doen;
tissen en kribben op de schrift. (tissen = onomatopeia.)
toppen : top hem ! (neem hem als man) ;
baljaarden , heibeien = lawaai maken;
nahennen : de meiden nahennen , narijden;
katten : een gezelschap katten , afzeggen;
hunnen : alle meisjes hunnen (hemmen , zeggen hm , lokken) ;
knikkeren : loop knikkeren!
grappen : ik grapte zoo eens onder het gesprek , d. i. ik gooide er
eerre grap tusschen;
bollen : het bolt me recht , het doet me innig spijt;
mieren : er miert wat , is wat gaande;
pieren = op de mouw spelden.
opbaggeren : zooveel bitterheid , als vrekheid en dweeperij kunnen
opbaggeren.
knopen : ik kan 't niet knopen , vatten.
honden : het zal er honden , spannen.
dollen: met een aap of kat dollen , d. i. ze als pop gebruiken. Men
denke aan het Engelsche doll = pop;
schepselen : , Heere , uw knecht heeft geschepseld , gedaan wat des
(zondigen) schepsels is.
: ik zie mijn man zelden driftig , behalve als er wat voor
begaffelen
de kerk te begaffelen is (eergel.: bedisselen).
onthanden : het vertrek der meid onthandt mij zeer.
drensen : „ de juffrouw moet ons aankleeden ," drensde Siane.
krabbedieven : uit wijnkelder of botervat krabbedieven wat men bereiken kan.
kediezen : hij heeft altijd wat te kediezen (v. L.) of kardiezen (B. en D.)
Het laatste viertal is aan Van Lennep ontleend.
Of drensen een denominatief is , weet ik niet;
.Kediezen komt van het Fransche „que. disiez-vous ? Als heksluiter
noem ik bruien , een wezenlijken factotum.
Een brui is een slag; iemand een „brui geven , hem „bruien"
zal dus moeten beteekenen : hem slaan ; iemand de trappen af bruien
is eigenlijk hem er afslaan. Maar , hoe de volgende beteekenissen
hiermede gekoppeld:
gaan : brui heen ; Frerik bruide weer naar de werf; (Wolff)
schelen : wat brult het me?
opmonteren : iemand biuien (v. Lennep).
gaan (in abstr. zin): toen bruide het niet anders (B. H.)
Ik geloof dat het woord een der meeste elastieke is , welke onze
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volkstaal bezit. De dames Wolff en Deken gebruiken het zeker in
vier , vijf verschillende beteekenissen , doch altijd in de zoogenaamde
gemeenzame taal. Daar het nog zoo lang aanloopt , eer het Groot
Nederlandsch Woordenboek de rijke mijnen van juffrouw Wolff ten
onzen nutte zal ontgonnen hebben , veroorloof ik mij hier nog een
paar plundertochtjes op haar domein.
Het scheppen en verwringen van woorden , waar de bestaande
haar niet krachtig , duidelijk of teekenend genoeg schenen , om hare
gedachte terug te geven , is een van 's schrijfsters liefste stokpaardjes.
Daaraan heeft het volgende lijstje zijn ontstaan te danken:
verbrussen : zijn goed verbrussen (voor : verbrassen).
verbrust : hij kan mij zoo verbrust plagen.
torntoffel
el : een ouê torntoffel (van een vrouw).
ontwaar: iets ontwaar worden (oud).
wegweenen : zich over een ongeval wegweenen.
grobbelen : in het linnen grobbelen (grabbelen , hier : woelen , wriemelen.)
judeke : zulke judeken , zulke floddermadammen!
geplamoot : een soort hutspot.
afgeven : van iemand afgeven , op hem smalen.
verbidden : ze kan niet op mij verbidden , dat ik haar niet bemin.
afwending : afwending maken , afleiding geven.
afnemen : dit vonnis hebt gij te wachten van allen , die 't u niet
wel afnemen , dat gij u door uitnemende begaafdheden zoozeer
onderscheidt.
krentig , sikkeneurig : pijlers aan de Beurs , niet krentig , niet sikkeneurig.
spikkel : ik had dikwijls mijn spikkel op hem (vgl. den pik op iem.
hebben).
jullig : al kijkt hij wat jullig , 't is een vogel als hij begint.
ver f onk f ooien : ouê kleergin verfonkfooien = verkwanselen.
ontleggen : dit kan ons van niemand ontlegd worden , niemand kan
kan 't ons ontgeven.
zetten : ik mag hem wel zetten , lijden.
kruiig : kruiig van blijdschap.
ontknarpen : ik heb den brief aan mama ontknarpt.
ontzeggen : ik laat mij niet ontzeggen dat hij u bemint — uit het
hoofd praten.
grammottig : Mama is zeer grammottig op Willem : boos in diminutivo.
ge f nezeld : gefnezelde gouden kniebanden (P)
potsig : als hij potsig is , heb ik niets tegen hem : aardig , poetsig.
zevenhaasten : met tien zevenhaasten de trappen afgaan.
gnokken en gnutteren - malen , kijven b.v. op de jongelui.
grimbek : een grimbek is hij.
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verbrodden : kribbig , verbrodt ze haar werk nog meer.
kriezel : er is geen stip , geen kriezel waar aan.
hobbezakkig : groot , zonder lijvig en hobbezakkig te zijn.
hoetelen : hoetelen en haspelen over iets.
pierig : de kleine is pierig en onrustig : heeft wormen.
golfent : een goede golfert van een man.
onberouwelvk : een onberouwelijk verlangen.
inkerig : een inkerige vinger : met inkt bespat.
lollig : 'oude lollige zeurerijen : prulachtige.
slenter : een slenter koud vleesch.
f ep : aan de fep zijn (prov ine. nog f epen) aan den drank zijn.
ontmaken : ontmaak het kind uw goed , onterf het.
beroepelj k : hij is reeds beroepelijk als predikant.
zich vervrjmoedigen.
langwjlig : Ik zal niet langwijlig behoeven te zijn , na al hetgeen
mijn dochter u reeds gesehreven heeft : uitvoerig.
Zelfs de Nurksen zouden moeten toegeven , dat er onder dit kaf'
een enkele tarwekorrel verborgen is. Rijker echter is de oogst
onder de rubriek „beeldspraak en vergelijkingen", die thans volgt:
Eene vrouw uit de Ark : van den ouden stempel.
Eene vrouw , die niets heeft dan haar eertje en haar kleertje.
Hoe is Paschen zoo in 't land ? (Toe is alles zoo mooi en lief
vandaag?)
Het woord recht snijden : rechtzinnig preken.
Nauwelijks zooveel tijd als een hoen een koorn pikt.
Een pluishaartje te zamen hebben : een oneenigheid.
Een trant van een vrouw.
Iemand ooren aannaaien : iets wijs maken.
Iemand laten uitwasemen : zijn gal uitschudden.
Een gebed , lang als een lijnbaan.
Ik zou het in geen vaten weten te koelen : recht boos zijn.
Land en - zand hebben.
Vlotschuiten vol „maren."
Mevrouw moet ons maar opnaaien zooals we geknipt zijn.
Ik zal dat been wel in 't lid krijgen : die zaak wel beredderen.
Gedwee als een kabretleeren ') handschoen.
Alles doen wat mast en kiel houden kunnen.
Ik geloof dat wij allen uit ééne doos gelapt worden.
Hoe zijn alle zaken zoo zeven! (zoo lief).
Hij keek zoo fier als een prins van biesjesdeeg.
In de hobbel geraken : in de war.
Met de menschen leven als de duivel met takkenbossen.
:

') Zie Beets' : Na vijftig jaar".
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Iemand pal zetten (Vgl. pal , d. i. vast staan.)
Hij keek of schoppenboer van z'n familie was.

Ziedaar wat het heet , de volkstaal op heeterdaad betrappen ; dat
noem ik een grijpen in haar volle leven. Vandaar , dat zoovele
dezer uitdrukkingen de schrijfster (niet haar vorm) overleven. Aan
ieders smaak en geoefend oor zij het overgelaten , uit de drie bundels , op den akker van j uffrouw Wolff , geboren Bekker , verzameld,
te nemen wat hem dunkt dat zijn woordenschat verrij ken , zijn stijl
levendiger en meer Hollandsch kan maken.

Als vierde schoof bied ik eene verzameling spreuken en gedachten aan.
Maak u een schaap , elk zal je een beet geven.
Als eene lieve vrouw wel spreekt , zijn al de zeven wijzen maar een
partij babbelaars.
Elk heeft zijn feilen en boenders.
Ben je rijker dan wij , eet met twee lepels.
Het noodigst is de grootste plicht.
Geld stopt geen gierigheid.
Bekwame lieden staan overal in 't licht.
Het eene mes houdt het andere in de scheede.
Er komen geen sprekers , die de zwijgers verbeteren.
Wraak is eigenlijk zwakheid.
-Gelegenheid maakt genegenheid.
In eens anders boek is 't duister lezen.
Welke hartstocht is praatachtig?
Die gelukkig is , vraagt weinig wat anderen zeggen.
Iets te willen vergeten is niets anders dan er aan te denken.
De laster alleen kan de wellust der duivelen zijn.
Daar is geen groot man voor zijn kamerdienaar.
Een haastig mensch is geen verrader.
Hoogdravend schrijven is luidkeels schreeuwen.
Wat men de meisjes verbiedt , dat gebiedt men haar.
In weinige oogenblikken bouwt de liefde veel meer op , dan de
rede in geheele jaren kan afbreken.
Goede daden , alleen uit temperament verricht , bepalen onze zedelijke waarde niet.
Het waarschijnlijke is niet altoos waar.
Beweende oogen dwingen best.
Vroeg gras , vroeg hooi.
Goed maakt moed.
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Lachen is geen betoogen.
Dweeperij is de pop der vrouwen.
Fik moet zijn winkel voorstaan.

Om volledig te zijn , laat ik -1 'er nog eene kleine verzameling
scheldnamen en trivialismen volgen , waar dan het Groote TWoordenboek mettertijd de verklaring wel geven zal of -- het niet
zal doen.
Hij is een Raggerïjn , een Nero niemandsvriend.
Een gortentelder (vrek , geldtelder). ' )
Een wilde Rabas van een meid.
Een rechte Julfus kinderzot.
De juffrouwen houden me voor een kladdebotter.
Een vlegel of een bobbekop.
Wat hamer , wat spijkerdoos ! (Vgl.: duizend masten en driestengen 1 Mille bombes et granaten ! Wel , blikslager ! : Ieder vloekt graag
bij z'n stiel).
Selderdemostert ! (Ibid. van een kruidenier of komenijsman).
De fijne Filebout uithangen.

Tot taal- en woordafleidkundige aanmerkingen geven aanleiding:
„Uitten treuren dampen"; wij zeggen nog : uitten treuren zingen.
„Vader was eerlijker dan gelukkig ; wat ik losser , ongezochter
acht dan ons meer eerlijk dan gelukkig."
„Lach niet , lach al." „Al" in den zin van „wel", leeft nog in
't hedendaagsch „al dan niet."
Huilen en balken (zie het opstel over „balg").

Hiermede is , mag ik zoo stout een bewering uiten ? het meldenswaardigst uit de twee romans der domineesche aangegeven. Dat
ik op het Nederlandsch Woordenboek ben vooruitgeloopen , moge
Doctor De Vries vergeven , gelijk wij 't hem vergeven , dat z'n
papieren tot de traagzeilende behooren, Leeft het woordenboek nog?
vraagt zich menigeen. Wordt het nog voortgezet ? In welk jaar
na Christus' geboorte heb ik ook weer de laatste aflevering ontvangen ?
Ja , heeren twij felaren en vraagallen , het leeft nog , ons voor denboek , en 't krijgt nog onderstandsgelden der Nederlandsche en
Belgische Regeering. Met dien verstande evenwel , dat onze patres
conscripti 't goed en wijs geoordeeld hebben , de bijdragen te laten
1)

Vgl.: Harrebommée.
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vloeien naar gelang de uitgave vlot. Nur immer praktisch ! Ook
weet ik , dat er op het laatste taalcongres te Amsterdam door Benige
„jongeren" eene sneeuwbal-collecte ten voordeele van onze nationale
uitgave bij uitnemendheid is ontworpen. Wat eene sneeuwbal-collecte is , weet men. Ieder deelnemer (A) offert zijn kwartje en
werft voor z'n persoon vier B's aan , die ook hun kwartje storten.
bdere B. werft vier C's , iedere C. vier D's , enz, tot men aan Z.
gekomen is.
Schrijver dezes heeft de eer eene E. te zijn.
Veronderstel dat er zes A's waren , en dat de sneeuwbal al rollende het tot M. brengt 1 ) — hm. daar zou je van rentenieren en
een woordenboek schrijven meteen , grooter dan het Grimmsche of
Ducange'sche.
Eenieder sluite zich dus bij de sneeuwbal-collecte aan!
FR.
Ro lduc December 188 7.
,

Begaaid , bekaaid.
Het middeleeuwsch begaden beteekent o. a. besmetten :
Och ! hoe ben ik nu begaet
Van te loopen achter straet.
CATS.

ruw behandelen:
Dat hine alse enen dief begade.
afranselen :

MAERLANT.

Hoe salick begaeyen!
Playerwater.
Zou men nu de uitdrukkingen : „gij hebt het leelij k begaaid",
„er bekaaid afkomen", nog noodig hebben , etymologisch te verklaren?
FR.

1) De M's zouden er al 'n millioen meer zijn , dan ons land bewoners
tolt , met inbegrip der zuigelingen. Aber , die Welt is so grosz!
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Nederlandsche Taal.

Geef eene duidelijke verklaring van de onderstaande gedichtjes va*
Nicolaas Beets:
KENNIS EN GEEST.

't Hout, dat het haardvuur voeden moet,
Kan ook zijn vlammen dooven;
Maar halen, deze 't boven,
Te schooner is de gloed.
DIALECTEN.

De taal van 't hart heeft menig dialect;
Wijs , die 't hem min verstaanbre niet begekt.
HET VERLEDENE.

Verbeelding keert zich naar 't Weleer;
Zooals zij 't ziet , wenscht zij 't ons weer;
Maar kwam het weder, zoo als 't was,
't Bedrogen hart verwenschte 't ras.
COMMA-BACILLEN.

Comma-Bacillen zijn ontdekt;
Men hoort er overal van spreken.
Maar Krelis, die met alles gekt ,
Heeft ook door 't mikroskoop gekeken,
En zegt : „De naam voldoet mij niet;
't Is al vraagteeken, wat men ziet."
MEER , NIETS= MEERDER.

Meer menschen zijn daarom geen meerdren; meerdren zijn,
Van wie 'k de minder ben of in mijn oogen schijn.

KENNIS EN GEEST.
Met het haardvuur vergelijkt de dichter den geest , met het hout
de kennis. Gelijk het hout het haardvuur voedt , voedt de kennis
den geest. En gelijk het vuur licht kan verdooven of verstikken,
als men te veel hout in de vlammen werpt , kan ook de geest licht
vertragen of verlammen , als hij overladen wordt met kennis. Baant
de lucht zich echter een doortocht door al dat hout , dan brandt
het vuur welhaast met hellen gloed. En heeft de geest kracht genoeg om eene groote hoeveelheid kennis te verwerken en zich toe
te eigenen , dan wint ook hij in helderheid en rijkdom.
DIALECTEN.
Gelijk de menschen , die tot hetzelfde taalgebied behooren , zich
in verschillende dialecten uiten , geven ook de menschen op onder-
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scheidene wijzen en tonen lucht , aan hetgeen hun hart gevoelt.
(Men begrijpt iemand, die eene gewestelijke taal spreekt , niet altijd
en drijft vaak den spot met hem). Welnu , hij handelt wijs , die'
niet den draak steekt met datgene, wat hij in de verschillende
tongvallen der taal van het hart of 't gevoel , minder goed verstaat.
HET VERLEDENE.
De mensch verwijlt met zijne verbeelding gaarne in het verledene. Hij herschept het in iets schoons. Met zijn geestesoog ziet
hij het verledene voor zich , ontdaan van al het gebrekkige en onvolkomene.
ziet hij het , en zóó wenscht hij het terug. Kwam
het verledene echter terug, zooals het werkelijk was, zoowel met
zijne schaduw- als lichtzijden , hij zou het liefst zoo gauw mogelijk
weder zien verdwijnen.
COMMA-BACILLEN.

Zoo

Als oorzaak van vele besmettelijke ziekten hebben de geneeskundigen in den jongsten tijd microscopische wezentjes, bacillen of
microben , ontdekt , waaronder er zijn , die den vorm eener komma
hebben. Iedereen spreekt over die belangrijke ontdekking. Die
naam komma-bacillen vindt echter geen genade in de oogen van
Krelis , die met alles den spot drijft. Hij heeft op zijne wijs ook
eens door 't microscoop gekeken en zegt : „Die bacillen , of hoe het
goed héeten mag, hebben meer weg van een vraagteeken." Hij wil
maar zeggen , dat men 't fijne van de zaak nog niet weet , dat het
nog de vraag is , of de genoemde ontdekking veel waarde heeft.
MEER , NIET _ MEERDER.
Er is een belangrijk verschil in beteekenis tusschen meer en meerder. Meer duidt bloot eene grootere hoeveelheid aan , dan men genoemd of gedacht heeft ; meerder wijst , van personen gezegd , ook
of alleen eene grootere (betere) hoedanigheid of kwaliteit aan. Meer
menschen zijn daarom (om hun grooter aantal) geen meerderen.
Meerderen van mij, zijn zij , die in werkelijkheid, of alleen in mine
verbeelding boven mij uitmunten in kennis , stand of betrekking.

Vergelijkend examen te Botten, gemeente Winterswijk.
DE ZEE.
Rol , Oceaan , uw donkre golven uit,
Vergeefs geploegd door honderdduizend kielen!
Des menschen hand tot schenden en vernielen
Dekk' de aard met puin : bij u is 't, dat zij stuit,
Of, woedt zij voort , zij laat er blijk noch sporen
Uw werk is ieder wrak op 't zwalpend sop;
Hij zelf in u , gelijk een waterdrop ,
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Gevallen en verzonken en verloren,
Verdwijnt voor goed in uw onmeetlijk graf;
Niets merkt de plaats, waar hij den adem gaf,
In proza overbrengen zóó, dat de beteekenis duidelijk uitkomt,

Laat uwe donkere golven maar voortrollen , machtige Oceaan!
De schepen mogen ze bij honderdduizenden ploegen , deren doen
zij ze niet. De aardkorst moge door de schendende hand des menschen 't onderstboven worden gehaald , op u heeft ze geen vat.
En beproeft ze 't al , ook u aan te tasten , het baat haar niets:
geen spoor van haar invloed laat ze achter.
(Integendeel ! Gij vernielt het werk der menschen). Ieder wrak,
dat dobbert op de baren, bewijst het. (Gij tast ook den mensch
zelf aan). Indien hij , gelijk een droppel water , in uwen schoot
valt en verzinkt , is hij reddeloos verloren. Zelfs de plaats , waar
hij den laatsten adem uitblies , is niet meer te herkennen.

Vergelijkend examen te Oude Schans.
Taal 1 uur.
Uit Des landsverhuizers afscheidsgroet aan Europa door A. Winkler
Prins" (1851).
Vaarwel, vaar eeuwig wel , vergrijsd Europe,
Ik groet voor 't laatst uw wijkende oosterkust,
Mij draagt de ontstuimige zee naar 't land der hope,
Naar 't land, waarop der vrijheid zegen rust;
'k Zie diep ontroerd uw duin van verre glimmen,
Een blauwe streep , die wegkrimpt meer en meer,
Straks wikkelt ge u in 't nevelgaas der kimmen
En 'k zie u nimmer weer.
Ik had u lief , -- en op uw grond geboren,
Zag ik als jongeling in een schoon verschiet
Het morgenrood van beter dagen gloren ... .
Een flikkering was 't — het zonlicht volgde niet.
De stroom des tijds verzwolg de lange jaren,
De ontstemde volken droomden domlend voort;
Gevoelloos leundet ge op uw troonpilaren,
De nacht en 't ijs van 't Noord.
1. Geef dat in uw woorden weer.
2. Verklaar voor leerlingen eener hoogste klasse in den vorm eener
leesles — de beteekenis van het spreekwoord „elk meent zijn uil een valk
te zijn."
3, In welken nv. staan uil en valk, en hoe verklaart gij die?

1. Vaarwel , voor altijd vaarwel , verouderd Europa ! Voor 't
laatst groet ik uwe kust , die zich meer en meer van mij verwijdert.
Ik trek over de groote zee naar het hoopvolle Amerika , naar het
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land, dat zich onder de banier der vrijheid zoo heerlijk ontwikkelt.
(Toch kan ik mijne oogen niet afwenden van uwe kust). Diep
getroffen zie ik in de verte uw duin glinsteren, als eene blauwe
streep, die flauwer en flauwer wordt. Weldra zal de nevel u geheel aan mijn oog onttrekken, en nimmer zie ik u terug.
Ik was gehecht aan mijn geboortegrond en had u lief. Als jongeling scheen het mij toe , dat er welhaast betere tijden zouden
aanbreken en ik spiegelde mij reeds eene schoone toekomst voor.
(Hoe werd ik in mijne verwachtingen teleurgesteld). Nauwelijks
scheen die betere tijd aan te breken , of alles keerde reeds weder
tot het oude terug. Het eene jaar volgde het andere zonder dat
er verbetering kwam , terwijl de volken, hoewel ontevreden , weer
imdommelden. Gij , Europa , bleeft gevoelloos voor hunne rechten
en nooden en, zocht heul in onwetendheid en dwang.
2. De leesles kunnen we te dezer plaatse achterwege laten;
alleen willen we opmerken , dat we het schrijven van eene leesles
over een spreekwoord of iets- dergelijks eene uitmuntende opgave
voor een vergelijkend examen achten.
Elk meent zijn uil een valk te zijn beteekent : ieder houdt datgene, wat hem toebehoort , voor het beste. Een vader b.v. noemt
zijn jongen een slimmen bol , al is hij ook zoo dom als een ..
uil. Eene hen vindt geen ei schooner , dan hetgeen zij zelve gelegd
heeft.

3. Elk meent zijn uil een valk te zijn is Bene verkorting van:
ieder meent, dat zijn uil een valk is. In dezen zin staan uit en
valk beide in den eersten naamval ; uil als onderwerp en valk als
deel van het gezegde. Zonder invoeging van 't woordje dat is het
spreekwoord moeielijk te ontleden. De vorm is dan in strijd met
de beteekenis. Meent en te zijn behooren volgens de beteekenis
niet bij elkaar.

Schriftelijk werk voor Hoofd der school te wommels ,
gem. Hennaarderadeel,
1. Maak een opstel naar aanleiding van de volgende dichtregels van
N. Beets.
Verbeter , en verbitter niet:
Toon goedheid , toon vertrouwen 1
Een oog , dat scherp , maar zuiver ziet,
Kan bij het kwade , dat geschiedt,
't Aanwezig goede aanschouwen.
Rechtvaardigheid alleen behoedt
Het zwakke voor versterven;
Miskenning dooft den laatsten moed

En helpt den struikelenden voet
Te wisser ten verderven,

.Woord en Zuid , 11e Jaargang.
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2. Als uwe leerlingen groote schrijven in plaats van grootte, trotsheid ,
in plaats van trotschheid , heerszucht , in plaats van heerschzucht, hoe behandelt gij die fouten dan met hen ?
3. Welke waarde hecht gij aan rede- en taalkundig ontleden voor de
leerlingen eener lagere school ?

1. Gering is 't verschil in spelling , maar des te grooter 't onderscheid in beteekenis tusschen verbeteren en verbitteren. Naar
verbetering moet de opvoeder ernstig en volhardend streven ; voor
verbittering moet hij zich angstvallig wachten. Aan verbittering
moet het niet toekomen , zelfs voor beleediging moet hij op zijne
hoede zijn. Wie beleedigt , of erger nog : krenkt , grieft of verbittert , verspeelt de liefde , de achting en 't vertrouwen zijner
leerffngen , en daarmede nagenoeg alles.
De opvoeder moet welwillend zijn en vertrouwen stellen in de
jeugd. Dit wekt ook weder welwillendheid en vertrouwen. Bij het
kwade , dat bedreven wordt , moet hij tevens een open oog hebben
voor het goede. Van dat goede kan en moet hij partij trekken
tegen het kwade.
Rechtvaardigheid is een der eerste eischen in den opvoeder. Waar
geen rechtvaardigheid heerscht , kan geen vertrouwen ontstaan;
integendeel, daar ontstaat wantrouwen en wrok. Het zwakke , dat
in kracht wint , als men met vertrouwen en rechtvaardigheid te
werk gaat , gaat bij eene onrechtvaardige bejegening geheel te loor.
Miskenning van het goede is wel het ergst ; zij neemt elken
prikkel ter verbetering weg en drijft hen , die toch reeds den verkeerden weg opgaan , al verder voort.
2. Als de leerlingen de genoemde fouten schrijven uit achteloosheid of onoplettendheid , als hun dus grondig en duidelijk is geleerd,
waarom zij grootte moeten schrijven en niet groote moeten zij die
fouten zelven voor of na schooltijd verbeteren. Als regel geldt bij
mij , dat de leerlingen het schriftelijk werk moeten overschrijven,
als zij daarin een zeker aantal fouten hebben. Dat helpt.
Schrijven de leerlingen deze fouten uit onkunde , dan moet hun
in de eerste plaats de regel der gelijkvormigheid verklaard worden;
deze regel moet uit tal van voorbeelden afgeleid en door oefeningen
bevestigd worden: 't Moet den leerlingen zoo duidelijk mogelijk
worden gemaakt , dat een en hetzelfde woord steeds met dezelfde
letterteekens wordt geschreven , om 't even of het als stamwoord
of in eene afleiding of samenstelling voorkomt.
,

Om de genoemde fouten te vermijden, moeten de leerlingen tevens
in de woordontleding geoefend worden. Zij moeten zich reken-

schap lesren geven van de bestanddeelen der woorden. Het ontleden der woorden is even noodig als het rede - en taalkundig ontleden. Het woord grootte b.v. bestaat uit groot en te een grondwoord en een achtervoegsel. De eene t behoort tot het woord
,
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groot , de tweede tot het achtervoegsel te. Groo te daarentegen be.
staat uit groot + e , uit het woord zelf en Bene buigingsuitgang.
Groote is hetzelfde woord als groot (het huis is groot = het groote
huis); grootte is een nieuw woord (de grootte van het huis). 't Een
en ander moet door tal van voorbeelden duidelijk gemaakt worden.
Trotschheid is door middel van 't achtervoegsel heid afgeleid van
't bijv. naamw. trotsch. De ch, die tot het bijv. naamw. trotsch
behoort , mag volgens den regel der gelijkvormigheid ook in 't
afgeleide woord niet ontbreken , al is zij dan ook een doode letter.
Heerschen, heerscht, heerschte bestaan uit den stam heersch en de
uitgangen en, t en te. De stam blijft dezelfde en van dien stam
worden woorden afgeleid of er worden er mede samengesteld. De
ch behoort tot den stam en mag dus in een woord als heerschzucht
niet ontbreken.
3. Eene uitvoerige beantwoording van deze vraag zou te veel
ruimte innemen ; bovendien is deze vraag niet duidelijk. Alleen
dit : het rede- en taalkundig ontleden moet hoofdzakelijk ten doel
hebben , dat de leerlingen de taal leeren begrijpen en zuiver leeren
schrijven.

AataQkag

Q

aga.

De heer Willem van Heerde gaf in een vorige aflevering van
dit tijdschrift een „ontleedkundige les" over Da Costa's Hagar.
Hoewel dit artikel mij zeer lezenswaardig voorkomt , geloof ik toch,
dat onderwijzers aan dat stuk niet genoeg hebben.
Daarom geef ik hier eenige aanteekeningen, die door onderwijzers
gewenscht worden , omdat zij plaatsen betreffen , waar de moeielijkheden voorkomen , die oorzaak zijn , dat de lectuur van het meesterljke gedicht dikwijls minder vruchtbaar is. Wees de heer van H.
meer op den gang en het samenstel van het stuk , ik wil hier
trachten over duistere punten eenig licht te geven.
Veel is thans voor velen duister , wat voor dertig jaar voor ieder
verstaanbaar was , en wel omdat verschillende uitdrukkingen aan
den bijbel ontleend zijn en die voor velen onverstaanbaarder zijn
dan de moeieljkste stijl , omdat de „bijbelvastheid" afneemt.
Ter bekorting geef ik alleen het regelgetal aan , naar de gewone
uitgave van Da Costa's dichtwerken door Hasebroek.

R. 1. Woestijnvorstin van 't Oosten. Noch de zon', noch de
woestijn zelf, noch een denkbeeldig wezen wordt hiermede bedoeld.
Was de woestijnvorstin de zon , waartoe diende dan de tweede regel;
was zij de woestijn, waartoe dan die beschrijving dier ,,waterlooze
11*
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zee", en welke gegronde reden zou er voor het invoeren van een
denkbeeldig wezen bestaan ? Maar wat is natuurljjker , dan in die
„woestijnvorstin" Arabië — het schoonste en machtigste land der
woestijnen — te zien ? Trouwens in r. 13 wordt de aanspraak
herhaald ; daaruit blijkt , dat Arabië de aangesproken „woestijnvorstin" is.
R. 3 en 4. De uitdrukking één waterlooze zee van golven steen
en rots. Da Costa vergelijkt de woestijn bij een zee , wegens hare
onmetelijke uitgestrektheid ; een zee van golven steen en rots ) ,
waar dus in plaats van watergolven zandwolken en. steenklompen
het effen vlak breken. Zeer bekend is ook de minder dichterlijke
vergelijking van de woestijn met eene zandzee.
R. 5. Deze regel , van den vorigere door een komma gescheiden,
behoort bij tooneel , eene bijstelling van zee , de zee biedt aan een
tooneel van: schrik, (van) wee, (van) verlatenheid, (van) dorst en
(van) zonder laafnis sterven ; zonderlaa fnissterven is dus als zelfst.
nw. gebruikt.
R. 8. zich als aan ketenen ontwringend; een beeld aan de
Grieksche mythologie ontleend. Op het eiland Aiolia heerscht de
door Zeus aangestelde koning der winden Aiólos. De zwervende
Odysseus landde eenmaal op dat door koperen muren omsloten
verblijf. Az61os hield hem een maand lang tot gast, maar gaf,
toen Odysseus vertrok , een zak mede , met welks inhoud hij niet
bekend was. In dat geschenk zaten de ruwste winden geboeid opgesloten, en toen nu de Griek onder het genot van een gunstigen
wind huiswaarts stevende , openden zijne makkers , door nieuwsgierigheid gedreven, den zak en waren daardoor de oorzaak , dat de
gevangenen hunne boeien verbraken en het schip door hunne geweldige krachten naar Aiolia terugstuwden. Maar Aiólos weigerde
Odysseus op te nemen , die zich dus aan den moedwil van de ontboeide vijanden overgeleverd zag.
Elders leest men , dat. Aiólos op Lipara woonde , waar de winden in een hol vastgeketend liggen , terwijl hij , met den scepter
in de hand op een bergtop gezeten , hen naar zijn wil loslaat en
weder opsluit.
R. 8-11. In deze verzen wordt het woeden van den verschroeienden en verstikkenden Sammum geschetst.
R. 14 en 15. De gewone woordorde zou zijn : 't Zijn zulken,
die de scharen van landveroveraren uit uw schoot opdreven.
Bl. 15 —20. De woorden hier en daar vormen het begin van de
aanwijzing van een tweetal schuddingen , waarvan in r. 12 gesproken wordt : de tocht der Israëlieten en de tocht der volgelingen
van Mahomet.
1)

Partitieve genitief.
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R. 19. Da Costa spreekt hier van een half gekenden God , op
grond dat de Mahomedaansche leer uit een samenvoeging van
Joodsche, Christelijke en Heidensche begrippen bestond.
R. 125. bestreden behoort bij naberouw en kommer. In hare
ziel heeft zij , Hagar , tegen die beide gestreden ; maar 't was te
vergeefs , ze bleven haar folteren. De teekens — — bewijzen , dat
de dichter hier een afzonderlijk deel bedoelt.
R. 9. Men zij hier bedacht, dat Hagar haar last nog onder
het hart draagt. Zij is hier dus nog geen moeder. Da Costa
zinspeelt hier dus niet op de bekende geschiedenis van Hagar en
Ismael, maar op hetgeen in Gen. 16 vermeld wordt, vers 6-13.
R, 30. Dezen regel vergelijke men met Gen. 16 : 4.
R. 32. Hagar was een Egyptische dienstmaagd ; van daar:
keer niet weer tot het land van Cham, d. i. haar vaderland,
Egypte , volgens de overlevering door de nazaten van Cham bewoond , evenals het overige Afrika.
R. 33. Te Mamre woonde Abram. Zie Gen. 18.
R. 31-38. Hetgeen hier Hagar toegevoegd wordt , is een schoone
uitbreiding of omwerking van hetgeen de engel des Heeren in Gen.
16 vers 9, 10, 11 en 12 zegt.
R. 39. De moeder Ismaels ! Deze uitdrukking is het rustpunt,
waar hij telkens terug komt na een kortere of langere uitweiding;
bij elke vernieuwde beschouwing schijnt de dichter peinzend stil te
staan en zich weer in een ander licht deze treffende hoofdpersoon
voor te stellen. De dichter heeft met zeldzame kracht dit lichtend
beeld tegenover den donkeren achtergrond geteekend : de woestijn,
van stormen onbewogen , eenzaam , met slechts é4n vrouw , en om
deze vrouw groepeert zich alles , wat door den aanblik dier vrouw
voor het oog des dichters treedt.
R. 39 en 41. De samenhang dezer regels is als, volgt: le. Als
tegenstelling op de moeder Ismaels ! : Sara staat mede d. i. blijft
bestaan , zal nakomelingen hebben ; 2e. de moeder van een zaad:
bijstelling van Sara. (Indien deze bijstelling tot zin wordt uitgebreidt, vervult op Gods gezetten (vastgestelden) stond de plaats van
tij dsbepaliig) ; 3. een zoon, nadere aanduiding van een zaad , een
bijstelling ongeveer.
R. 45. Het woord gehengen was vroeger zeer geliefd bij onze
dichters , blj gebrek aan een beter rijm op brengen; het beteekent
lijden, verduren, ondergaan , maar ook toelaten, en willen, vinden.
Voorbeelden zie Oudemans Wdb. II 418. 0. i. heeft Da Costa
hier erkennen gewild.
R. 47. De inversie , die de dichter hier gebruikt , is in vreemde
talen zeer gebruikelijk , bij ons niet.
De woorden boog en oog zijn nl. onderwerpen en de gewone
proza-constructie zou zijn: Gelijk zijn boog den pijl , zoo schiet
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zin verontwaardigd oog den blik der wrevels en der spots op den
zuigeling.
R. 49. Die moederzonde kent men uit Gen. 16 : 4 laatste gedeelte.
R. 50-57. Hier volgt de dichter het bijbelsch verhaal Gen. 21
v. 9--13 op den voet en geeft er een fraaie uitbreiding aan.
R. 56. Het voornw. deze wijst natuurlijk op den volgenden regel.
R. 58. Nu schetst de dichter de tweede uitdrijving van Hagar
Gen. 21 : 14 en verv.
R. 60-61. De dorst der schroeiende eenzaamheid, het laatste
is een genitief van oorzaak : de dorst door de heete woestijn ontstaan.
Hij neemt eenzaamheid voor woestijn gelijk dit Hgd. Einde; dit
komt zelfs in proza in dien zin voor. Vgl. De vermoeienissen des
daags ; -- De zegeningen van den arbeid.
R. 62. Als staat in dezen regel , om de maat van den alexandrijn te bewaren , niet op zijne plaats. Het behoort vdór ten grave
te staan ; Ismael onder de struiken , en dus als ten grave uitgestrekt.
R. 65. Men denkt hier onwillekeurig aan een w.w. zich wanen
dat in geen wdb. voorkomt. Maar toch kan wanen wel zich bij
zich nemen. Hij waant zich een held, (te zijn) evenals Hij acht
u een eerlijk man (te zijn). Wanneer men te zijn invult, valt
zich gewoonlijk weg : Hij waant dapper te zijn , d. i. hij waant,
dat hij dapper is. Da Costa gebruikt wanen in den zin van denken en
plaatst daarbij evenals in 't hgd. een derden naamval van den persoon.
R. 70. Zijn hand is tegen allen : Gen. 16 : 12 b. Hier maakt
dus de dichter gebruik van wat op de eerste vlucht reeds voorzegd
was , om het beeld van rsmaë l , of beter nog van den Arabier te
voltooien.
R. 84. Gelijk de klotenaald tikt. Dewijl de klok bij elke beweging' van den wijzer tikt, laat de dichter het voorkomen alsof
het tikken der klok door den wijzer en niet door 't binnenwerk
plaats had. De dichter vergelijkt dit bij de onvertraagde vaart,
de onverhaaste treden van den kemel.
R. 85. De kemels zijn zó6 afgericht, dat zij sneller of langzamer
voortgaan , al naar dat de drijver zijn lied zingt.
R. 91. De Idumeesche lfjder is Job. Hij wordt zoo geheeten,
omdat hij leefde in Uz in het landschap Idumaea , bewoond door
de Idumaëers of Edomieten , de nakomelingen van Edom of Ezau.
Het land lag aan de zuidoostgrens van Palestina en had een on.

vruchtbaren rotsaehtigen bodem.

R. 91-102. Deze meesterlijke beschrijving van het paard , terecht
door den heer W. van H. voor het schoonste gedeelte van Hagar
gehouden , ontleende Da Costa aan Job 39 vs. 22-38.
R. 95. De pijlen en het zwaard worden hier evenals lansen in
r. 94 geregeerd door het voorzetsel bij.
Rootlend is een nevenvorm voor ratelend zie Job 39 : 24. In
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de oude Staten vert. des Bijbels komt het nog voor. Een ratel
heet bij Kil. een rotel.
R. 103. Hoe schudt en schokt die schoot ! Een meesterlijk voorbeeld van alliteratie , wat is een schoot ? Schoot heeft tal van beteekenissen ; de hier dienende is die van schok , stoot : Het volk
zegt scheut : een scheut door het been krijgen ; bij uitbreiding : een
scheut wijn, een grasscheut , enz. Het voornor. die wijst op hetgeen
volgt : 'tG'^n volken ... .
R. 105. Een toespeling op het geloof der Mahomedanen , in
hunne voorstelling van het leven hiernamaals , waar de helden de
hoogste eer zullen genieten.
R. 107. Egyptes zevenmond is natuurlijk de Nijl ; de zeven- S
monden zijn volgens de oude voorstelling : de Pelusische , de Canobische , de Balbitinische , de Sebennytisehe , de Phatnisehe, de Mendesische en de Heraclestische mond. Tegenwoordig echter zijn de
laatste 5 verzand en de monden van Rosetti en van Damiette de
eenige bevaarbare.
R. 107-111. De dichter maakt hier twee vergeljkingen op de
uitdrukking: 't Schiereiland (Arabië) goot hen uit : óf gelijk Egyptes zevenmond , bf gelijk 'de Oceaan.
R. 118. Hagarenen afstammelingen van Hagar : Arabieren.
R. 121. Ornar was de tweede kalif , geb. in 592 te Mekka en
een der eerste aanhangers van Mahomed. - In 634 volgde hij AboeBekr op. Hij onderscheidde zich door vroomheid , zuiverheid van
zeden en nauwgezette plichtsbetrachting , door schranderheid en
wilskracht , maar ook door onverbiddelijke gestrengheid. Den buit,
door zijne veldheeren bij het veroveren van naburige rijken verworven , verdeelde hij met groote mildheid onder zijne krijgers.
Zelf leefde hij hoogst matig. In 637 veroverde hij Jeruzalem en
stichtte daar de moskee, die zijn naam draagt. In 644 werd hij
door een christen vermoord.
R. 124. Damaskus , aan den voet van den Anti-Libanon , is
vermaard door zijne klingen en geweerloopen. Vooral de eerste
onderscheiden zich door hardheid en veerkracht en zijn aan de
oppervlakte bont gebloemd , door evenwijdige of kruisende , rechte
of gebogen zwarte en grijze strepen ; vandaar het werkw. damasceeren.
R. 125-131. Deze regels worden gericht tegen de Ontaarde
Oosterchristenheid , die meer en meer met den ouden Griekschen
godsdienst zich inliet en nu den koran moest erkennen. Wie over
den Koran en zijne beteekenis meer wil lezen , verg. Geïll. Ene.
IX t. p. of V. d. Palms rede over Mahomed in : Verh. en Looze
stukken.

R. 132. Hier verklaart de dichter zelf in een aanteekening het
gebruik van weer.
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R. 133. Waar de taal te kort schoot , smeedde Da Costa zelf
een woord : woestijnieren voor woestijnbewoners , dat niet tegen
den aard der taal indruischt.
R. 134. De stad Alexandrië was in het bezit van twee groote
boekerijën ; de Bene , in het oude vorstelijke paleis , bevatte 700000
geschreven rollen , de ander , in den tempel van Serapis , met
200000 rollen. De Arabieren namen in 640 onder bevel van
Amroe , den veldheer van Omar de stad in en maakten zich van
de schatten der prachtige stad meester.
R. 135. Numidië omvatte in den ouden tijd Algerië en werd na
veel strijds in 46 v. Chr. als Romeinsch wingewest ingelijfd. Na
ten deel te zijn gevallen aan de Wandalen en daarna aan de
Byzantijnen maakten in de 7e eeuw de Arabieren zich er van
meester. Daar vandaan zegt de dichter : Laatste bloed van oud.Numidië, laat varen uwen moed!
R. 139. Calpes rotsen = Gibraltar. Calpe is de naam van
den steilen berg , waarop Gibraltar ligt. Met den Abyla - in Afrika
vormt hij de beroemde „Zuilen van Hercules."
R. 148. De zin is : die ontzet (bevrijdt) van Mekkaas dwang,
wat nog het kruis belijdt.
R. 152. Voor dezen d. i. tot dusverre , tot heden.
R. 154. Het woord wereldnatiën heeft recht van bestaan , als
men het gebruikt voor de grootste volken. In dien zin spreekt men
dan ook van wereldbeheerschers , wereldstad enz. Da Costa heeft
wereldnatiën niet in dien zin bedoelt en wil slechts uitdrukken : de
natiën der wereld.
R. 162. De dichter teekent hier dus Mahomed als in 't geweten
gedrongen tot eerbied en ontzag voor Issa (Jezus.)
R. 168. Joh. XIV : 16 zegt : En ik zal den Vader bidden , en
Hij zal u een anderen Trooster geven , opdat Hij bij u bljjve in
der eeuwigheid. Mahomed trachtte zijn aanhangers diets te maken,
dat met dien anderen Trooster op hem gewezen was.
R. 170-172. Hiermede, vooral door dat huwen der waarheid
Gods aan den leugen, wijst Da Costa op de samenstelling van den
Koran , een samenvoegsel van Joodsche , Chris tel ,ke en Heidensché
voorstellingen en regelen.
R. 173. Het gebruik van uwe is strikt genomen foutief. Het
is toch de 2e nvl. van 't pers. vnw. gij en bezit deze drie vormen
uw , uwer , uws.
De e zou op een vrouwelijk wijzen; dat kan hier niet. Dit boek
is uw. Uwer is de macht. Ik heb mij uwer of uws ontfermd.
Het Gebed des Heeren" zegt : Want uw is het koninkrijk".
R. 177. Dit ziet op de voorschriften van den Koran ten opzichte van het gebruik van geestrijke dranken, en op de toelating
der veelwijverij.
,
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R. 170. Mahomed was uit den stam der Koreisch in Nedsjid ,
die den Kaaba bewaren en waartoe de mu f ti's (opperhoofden van
den godsdienst) behooren.
R. 182. waart behoort eigenlijk bij fakkel en zou dus moeten
zijn was ; de dichter laat het woord echter op 't oorspronkelijke
onderwerp gij slaan en laat de beeldspraak verder rusten.
R. 183. Die zon is niet , gelijk de heer W. v. H. beweerde,
het hemellichaam , maar de Christus. De zon toch begon haar
loop niet bij den val des mens chen , maar reeds den vierden dag
der schepping (zie Gen. t. a. p.).
Ook spreekt de dichter van zin wond'ren loop , zin volhelderen
dag, wat alleen te rechtvaardigen is, als Zon figuurlijk voor een
mannelijk persoon gebezigd wordt. De verdere regelen zinspelen
op het Duizendjarig rijk. Met regel 185 'bedoelt de dichter de
verschillende afwijkende godsdiensten , die ten slotte alle in de ware
Christusleer zullen opgaan.
R. 196. Het onderw. van blijft staat in regel 191, en regel 195
is een bgstelling van dat ond. Sommigen beschouwen hem als een
bep. die door door geregeerd wordt en dus een tegenst. vormt met
193 en 194.
R. 198. Dat woord is te vinden in Gen. 16 vs. 10 en Gen. 21
vs. 18 ; de dichter roert het aan in 201-204.
R. 206. Esmerald = smaragd , een edelgesteente van prachtig
groene kleur , het eerst door de Spanjaarden bij Bogota gevonden.
of in 205 is een eergel. voegw. alsof (het een gloed ware van ....)
Deze vergelijking paste echter beter bij schittering dan bij gloed.
R. 209. Balsora , ook voorkomende onder den naam van Bassora,
Basra en Boesra , werd in 636 door Khalif Omar gesticht aan den
westelijken oever van den Sjat-el-Arab in Aziatisch Turkije. Geruimen
tijd werd zij het Athene van het Oosten genoemd , door de beoefening der schoone kunsten. Thans is van haar vroegere pracht slechts
een morsige stad met nauwe straten en ellendige huizen over.
De drie genoemde steden staan hier in den vocatief.
R. 210. Wie voorwerp van prijzen.
R. 211. Zij wijst op geschiedenis.
R. 212. Morgenluchten aamt- getuigt van Oostersche pracht
en weelde.
R. 213-216. D. i. sommigen heerschten met geweld, anderen
schitterden door de bevordering van kunsten en wetenschappen.
R. 217 en 218. Zie _voor Haroen al Raschid en Abderahman
de Geschiedenis van het Khalifaat van Badgad en Córdova.
R. 219. Córdua = Córdova , de hoofdstad van het Moorsche
rijk in Spanje, waar, door genoemden Abderahman, de fraaie moskee nu hoofdkerk — werd gesticht. Een soort van leder heet
nog naar de stad Corduaan (zie Floris IV van Bilderdijk); de
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Fransche schoenmakers heeten daarnaar nog cordonniers; in Herder's Cid en in vele mnl. ged. wordt het leder met Korduaner of
Kordwaner aangeduid. We zijn niet zeer gelukkig in de accentueering van de Spaansche en Portugeesche eigennamen. Da Costa
wijst die altijd nauwkeurig aan , bijv.:
:

Waar de Taag langs Lisboa zijn goudkorrels afvoert,
Waar zich Cordua baadt in den Guadalquivir.
R. 223. Averroës was een Arabisch wijsgeer , die in 1149 te
Crdova het levenslicht zag. In zijn leven werd hij beurtelings tot
de hoogste ambten verheven en verguisd en in ellende gestort. Hij
regelde het rechtswezen , verklaarde de werken van Aristoteles,
wiens aanhanger hij was , en den koran en werd voor dezen laatsten arbeid van ketterij beschuldigd. Uit zijn ellende werd hij door
A lmanzor in Marokko weder in zijne waardigheden hersteld en
stierf in 1225. In de geneeskunst hield hij zich eveneens aan de
leer van Aristoteles en vertaalde diens werken in het Arabisch.
R. 224. A lchymie , eigenlijk de kunst om goud te maken , legde
den grond voor de latere scheikunde. Vooral in de 16e eeuw bereikte die kunst haar toppunt van bloei ; in de 18e eeuw verdween
ze , hare veelvuldige proefnemingen als uitgangspunt nalatende voor
-

deugdelijker onderzoekingen : de scheikunde , terwijl ze kon wijzen

op een aantal slachtoffers , die zich door hare bedriegelijke voorspiegelingen hadden laten verleiden en hun vermogen , hun geluk,
hun leven zelfs er aan opgeofferd.
R. 225. D. i. de Astronomie is de wetenschap; de Astrologie
de kunst van waarzeggen uit de sterren.
R. 230. Toen het khali faat bloeide, verkeerde het overige Europa
nog in een staat van barbaarschheid , die geen neiging tot kunsten
of wetenschappen kende.
R. 232. met heel haar sterrenwacht, d. i. niet zooals er in
Utrecht bijv. een is , maar een wacht van sterren , d. i, trawanten,
volgelingen , aanhangers.
R. 233. Hagar is een moeder van koningen, in geslachten , en
toch (235) is zij bij al dien roem Egyptische slavin.
R. 237. Zie hiervoor Gen. 18 vs. 9-15 en Gen. 21 vs. 6.
R. 248. Te Clermont werd in 1095 het groote concilie van
Clermont-Ferrancd gehouden, door paus Urbanus II bijgewoond,
waarop tot de kruistochten besloten werd.
R. 252. het graf des Heilgen = van Christus.
R. 254. De uitdrukking „bij- tegen wangeloof" is zeer kenschetsend voor het geloof des dichters. Hij acht het streven der Kerk
in strijd met de leer , die hij belijdt : „v66r 't rijpen van Gods tijden"
wordt het niet „alles éene kudde en een herder" en hij acht het
bijgeloovigheid , wat de Kerk wilde van zelfkwelling en dergelijke.
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Hij dacht er aan dat wanneer de volheid der tijden zal gekomen
zijn" de Almacht ook dien grond" zal weten rein te strijden"
van den Islam.
R. 261. Over dat der talen sleutel is reeds heel wat geschreven.
We zijn echter in de middeleeuwen , en de dichter wijst op iets
beters , dat voor Europa is weggelegd dan het veroveren van het
Heilige Land. Welnu , eerst wordt der talen sleutel weêrgevonden.
Die was dus verloren geraakt. Wat kan dat nu zijn ? De een
zegt de herleving der klassieke studiën ; maar zijn de Grieksche en
Latijnsche talen dan als sleutels te beschouwen ? Drong men door
deze dieper in het wezen der talen door ? Ik geloof eer , dat zij
de levende talen tot stilstand doemden en veroorzaakten , dat door
geleerden laag op die spraken werd neêrgezien. Maar als men bedenkt , dat bisschop Ulfilas
las in de vierde eeuw den bijbel in het
Gothisch , de grondtaal der meeste Europeesche talen , overzette,
dat men in de 9e eeuw niet meer wist , wat er van die onschatbare bijdrage tot de taalkennis geworden was , dat eindelijk in de
16e eeuw het grootste gedeelte van het handschrift werd weêrgevonden door Antonius Morillon in de abdij Werden in het graafschap Mark, zoodat het later door Ten Kate en anderen tot grondiger studie der taal kon dienen , dan kan men wel aannemen, dat
Da Costa met het weêrvinden van der talen sleutel de vondst van
den Coden argenteus (tegenwoordig te Upsala) bedoeld heeft. ' )
R. 262. De Bijbel in de landtaal overgezet.
R. 263. De Bijbel door den druk verkrijgbaar gesteld voor een
ieder , terwijl men vroeger bijna geen kompleet afschrift kon machtig worden.
R. 264.
De ondernemende zeevaarders Columbus, Magellaan,
Vasco de Gama ontdekten nieuwe landen.
R. 267-272. In deze weinige regelen perst de dichter de geheele geschiedenis van de laatste opflikkering der Mahomedaansche
macht te zamen. Men dient hiervoor de geschiedenis der Turken
na te lezen.
R. 273. Een jubeljaar valt in de Joodsche tijdrekening na 7 X 7
jaren; dubbele jubeljaren vorderen dus een eeuw, en de geheele
regel is dus een schilderachtige uitdrukking voor de negentiende eeuw.
R. 275. Janitsaren werden in 1329 door sultan Oekhan ?? ingesteld en in 1360 behoorlijk georganiseerd. Zij bestonden uit Christen1) Een zeer geacht beoefenaar onzer taal- en letterkunde schrijft ons:
„Wat ,der talen sleutel" beduidt , durf ik niet met zekerheid zeggen. De
uitdrukking is in ieder geval onwaar , en derhalve de bedoeling bezwaarlijk op te sporen. Liever dan aan den Cod. Arg ., zou ik denken aan de

Renaissance , waardoor ontelbare Lat. en Grieksche hs. werden opgespoord,
die den sleutel leverden tot grondiger kennis dier talen. -- Maar ik geef
die gissing graag voor een betere.
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gevangenen en bezaten verscheidene voorrechten , die later de Turken zelf verlokten als Janitsaar dienst te nemen. Zij verkregen
later zelfs een groote macht , voor de sultans gevaarlijk , zoodat
Mahorned II in 1826 er een einde aan maakte door 15000 Janitsaren ter dood te doen brengen en er 20000 te verbannen. Over den
naam Janitsaar werd de vloek - uitgesproken. (Zie verder Winkler
Prins Enc. op het art.)
R. 277. Franken is de algemeene naam , dien de Turken aan
de Westerlingen geven.
R. 281. De slag bij Navarino , door de Engelsch-Fransch-Russische
vloot tegen de Turksch-Egyptische geleverd den 20en Oct. 1827,
besliste de onafhankelijkheid van Griekenland.
R. 283.. Bij slaat op Aartsvader in r. 285.
R. 286. Zie Gen. 17 vs. 18.
R. 292. Zie 1 Kon. 10 vs. 1-13.
R. 293. Arabiën voor : de Wijzen uit het Oosten.
R. 294. Aan hooger Vredekoning -- dan Salomo was.
R. 303 en 304. Het lijden en de kruisiging van Christus; de
Heidenen zijn de Romeinen.
Reg. 303-307. (van uren tot volken) en R. 307-318 (van
uren tot zegent) twee tijdbep. bijzinnen met de noodige neven- en
ondergeschikte zinnen.
R. 306. dien eigen mond" ziet op den mond in de regels 291
tot 300 , die van Israels eer getuigt , den mond der Ismaelieten.
R. 319. Op u een laatste blik ! Onwillekeurig denkt men hier
geslagen nog achter; in dat geval zou men moeten schrijven een
laatsten blik , daar blik man!. is. Men kan 's dichters 'schrijfwijze
echter wel verdedigen , door aan te vullen : Op u valle een laatste blik.
R. 321. gij , door onweer voortgedrevene , natuurlijk in fig. zin.
R. 323 en verv. De dichter zinspeelt hier weder op de eerste
uitdrijving van Hagar (Gen. 16), terwijl hij dat ook doet in r. 28
en verv. _, maar in r. 58 tot 70 de tweede uitdrijving behandelt.
„Dit slot", zegt de heer W. v. H. daarom juist , „kan weinig sympathie verwerven." En inderdaad, dat overspringen draagt niet bij
tot de eenheid in de voorstelling, waartoe het bijbelsch verhaal
toch zeer schoon de gelegenheid bood.
J. L. v. DALEN.
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ida Costa 11^agarei
In aflevering 2 van dezen jaarg. van N. en Z. schrijft de Heer
Willem van Heerde een lezenswaardig artikeltje over Da Costa's
Hagar. Hierin echter uit de schrijver een vermoeden , dat ik als
onjuist meen te moeten weerleggen. Na ons naar aanleiding van
's dichters verheven verzen te hebben weergegeven, waarin Mohammed de kracht vond tot zijn grootsch werk en hoe hij , of liever
de door hem gestichte godsdienst nog als een fakkel de aarde beschijnt , een fakkel die eenmaal zal moeten zwichten voor 't licht van
„die zon,
„die eens bij 's menschen val zijn wondren loop begon ,"
laat de Heer van Heerde volgen : De dichter bedoelt hier (met
die zon nl.) waarschijnlijk , dat onze aarde eenmaal door dit hemellichaam in den brand zal gezet worden. De episode wordt besloten
met een bede aan God om dien storm", te weten de ondergang
der wereld , maar daarbij naar 's dichters inzicht , de vestiging der
eeuwige zaligheid, zooveel mogelijk te verhaasten." Da Costa spreekt
van een zon , die bij 's menschen val zijn wondren loop begon.
Hij zal het er echter met Gen. I. 16. wel voor gehouden hebben,
dat de zon , onze zon , die we nog alle dagen kunnen zien op- en
ondergaan, zijn wondren loop reeds begon op den vierden schep.
pingsdag en dus voor de schepping van den mensch en zeker voor
zijn val. Had Da Costa werkelijk de zon bedoeld , hij zou haar
den loop niet doen beginnen bij 's menschen val eerst. Hier kan

dus geen sprake zijn van de zon, derhalve ook niet van een in
brand gezet worden der aarde door de zon. Dat de dichter dit
zou bedoeld hebben is mijns inziens niet waarschijnlijk.
Da Costa moet een figuurlijke zon op het oog hebben gehad.
Ik meen te moeten veronderstellen , dat hij aan Christus heeft gedacht. Van hem kon hij zeggen , dat hij bij 's menschen val zijn
wondren loop begon. Zie o. a. Gen. III. 15. Da Costa geloofde
aan het Duizendjarig Rijk. Op een gezetten tijd zal Christus wederkeeren op de aarde , om er zijn rijk te vestigen. Dan zullen
alom vrede en liefde en gelukzaligheid heerschen ; de wolf zal met
het lam verkeeren , enz. , enz.
Op dien stond doelt Da Costa, als hij een paar regels verder zingt:
„Verhaast , o God ! dien stond , en laat van oord tot oord,
„Totdat hij daar zal zijn , Uw Evangeliewoord,
„Klaar als de feestbazuin , het menschdom vergewissen
„Van wat er volgen zal op zooveel duisternissen."
Laat dat Evangeliewoord , zegt hij verder , het menschdom ver.
gewissen
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„Van dat koninkrijk ,1 dat over 't wijd heelal,
„Wat dreige of tegensta , eens zegevieren zal."
Christus zal koning zijn in dat rijk en Da Costa vergelijkt dien
koning bij een zon , evenals hij Mohammed bij een fakkel heeft
vergeleken. De fakkel nu zal zijn schitterend licht blijven werpen,
de Mohammedaansche godsdienst zal een gewichtige plaats in ons
wereldstelsel blijven innemen, totdat zij zal, zwichten voor het zoo
oneindig veel helderder licht van de zon , van Christus , zijn leer
en zijn koninkrijk.
Dit heb ik altijd gelezen in bedoelde passage, en ik geloof ook
dat Da Costa dit heeft willen uitdrukken. Het trok mijn aandacht
bij den schrijver van genoemd stukje een andere opvatting aan te
treffen en ik voelde mij gedrongen , er de mijne tegenover te
stellen.
Den Haag.

PRINSEN.
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Van bevriende zijde ontvangen wij het volgende schrijven:
„De schrijver heeft misgekeken , toen hij geen overeenstemming
zag tusschen Da Costa's verzen en den Bijbel. Da Costa ziet Hagar —
„op dit hachlijk uur" — op. haar eerste vlucht , nog zwanger van
Ismaël ; telkens werpt hij een blik op de toekomstige Moeder , en
roept daarbij uit „De Moeder Ismaëls !" Dit aanschouwende, voorziet Da Costa de toekomst. Aan 't slot dient gelezen te worden:
Op U een laatsten blik."
Den schrijver schijnt de vlucht tijdens de zwangerschap , niet
bekend geweest te zijn.
In de aanteekening op „Aan mijne Dennen" van D. C. behoort
de aart. bij reg. 39, het ijs y►efroost, te luiden : Getroost, bjv. nw.,
regeerde vroeger den 2den nv. , komt thans een enkele maal voor
met den 4den o. a. bij Potgieter:
„Waant gij 't hert , zijn lot getroost."
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Mag ik blijk geven van mijne belangstelling in dit tijdschrift
door eenige opmerkingen te voegen bij het stuk over Hagar, door
den heer Willem Van Heerd e ?
In Genesis lezen wij twee maal, dat Hagar door Abraham weggezonden wordt : 1. in Genesis 16 en ten 2e in het 21ste hoofdstuk.
Op de eerste wegzending heeft Da Costa m. i. het oog in de regels
25-49 van het dichtstuk , Bewijzen?

175
(reg. . 28 enz.)
, en dubbel klemmend weegt
de last haar onder 't hart, waarop voor weinig dagen
haar blik zoo onbedacht naast Sara roem dorst dragen."
,,..0044....

Hagar is dus nog geen moeder en dit komt overeen met Genesis
16, waar wij in het 11 de vers lezen
Zie , gij z jjt zwanger , en zult eenen zoon baren , en gij zult
hem Ismaël noemen."
Da Costa is dan ook geheel analoog met Genesis 16 : 39, wanneer hij zegt : (regel 32 enz.)
,,.............Keer tot geen land van Cham ,
maar tot de schaduwen van Mamres eiken weder ,
en dat zich 't hart voor God aan Saraas voet verneder !"
Het genoemde bijbelvers luidt:
„Toen zeide de engel des Heeren tot haar (Hagar) : Keer weder
tot uwe vrouw (Sara) en verneder u onder hare handen."
Daarna verhaalt de dichter in de regels 40 — 42 de geboorte van
Izaak ; dit is overeenkomstig de volgorde van den Bijbel , daar dit
feit ons eerst wordt medegedeeld in Genesis 21 : 1-3.
Het bespotten van Izaak door Ismaël was de oorzaak eener tweede
wegzending van Hagar door Abraham. Dat Da Costa , dat niet
beschouwt als het bot vieren van wraak door Sara aan Hagar , zal
men begrijpen , als men weet , dat de Statenbijbel in de kantteeke
ning bij Genesis 21 : 9 & 10 het volgende zegt:
,.

„Sonder twijffel sijnen (Ismaëls) spot daer mede drijvende , dat
men soo veel werks van Isaak maeckte , die lange na hem geboren
was. „Dese bespottinge is uit sulcke bitterheyt gesproten , dat de
Apostel deselve noemt vervolginge (Gal. 4 : 29)."
„Hier uyt is af te nemen , dat Ismaël sonder twijffel door instekinge sjjner moeder mede gewagh gemaeckt heeft van het recht
der eerstgeboorte , ende beërvinge der goederen. Ende hierom is
Sara seer gestoort geweest , soo wel tegen de moeder als tegen
den sone."
Meent de heer Van Heerde in de regels 47-50 op te merken,
dat de dichter in strijd is met het bijbelverhaal , ik wijs hem op
Genesis 17 : 24, 25 & 26.
„En Abraham was 99 jaar oud, als hem het vleesch zijner voorhuid besneden werd."
„En Ismaël . zijn zoon was 13 jaar oud, als hem het vleesch zijner
voorhuid besneden werd."
,;En op den zelfden dag werd Abraham besneden en Ismaël zijn
zoon."
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Dit gebeurde voor de geboorte van Izaak, want bij de vermelding
daarvan lezen wij in Genesis 21 : 5:
„En Abraham was 100 jaar oud , als hem Izaak zijn zoon geboren werd."
De Statenbijbel veronderstelt, dat bij de tweede vlucht van Hagar
Ismaël 17 jaar oud was (Statenb., kantteekening bij Gen. 21 : 15).
Is er dus sprake van in strijd zijn , dan is het niet Da Costa
met den Bijbel ; er is dan gebrek aan overeenstemming tusschen
verschillende deelen van het boek Genesis onderling. Dit kan echter
aan de bijbelvertalers llggen.
- De verklaring van de regels 183-200 acht ik onjuist. (Zie : de
Bibliotheek , bi. 68). Het schrijven van het woord Zon met eene
hoofdletter . wijst er ons reeds op , dat Da Costa niet het hemellichaam op het oog had.
In de regels 187 en 188 lezen wij:
, toe die Zon,
die eens bij 's menschen val zijn wond'ren loop begon ,"
,,...................

Het eerst wordt onze aandacht getrokken door „zjn wondren
loop." Het bezittelijk voornaamwoord zijn versterkt ons in het
vermoeden , dat met die Zon" niet de dagvorstin bedoeld wordt.
Dan vragen wij ons af : is volgens het bijbelverhaal de zon na
's menschen val geschapen ? Het antwoord is ontkennend.
Nu lezen wij in Jezaja 60 : 19:
„De zon zal u niet meer wezen tot een licht des daags , en tot
een glans zal u de maan niet lichten , maar de Heer zal u wezen
tot een eeuwig licht."
Geheel dit hoofdstuk behandelt , volgens den Statenbijbel , de
gelukzaligheid , die Gods kerk door Christus zal verwerven. God
zal zijn kerk tot een eeuwig licht , tot eene zon wezen. Is het dan
onwaarschijnlijk , dat Da Costa met „die Zon" Christus bedoeld
heeft?
Maar --- „die bij 's menschen val zijn wondren loop begon"?
In Genesis 3 wordt de zondeval verhaald en in het 15e vers van
dat hoofdstuk lezen wij de eerste profetie , waarin de Christus
voorspeld wordt.
Is er dus iets tegen te beweren , dat met „die Zon" Jezus bedoeld wordt ? Wanneer ik de godsdienstige ideeën van Da Costa
in aanmerking neem , dan wordt het mij zeker , dat „die Zon" en
Jezus identiek zijn.
En nu de regels 326-336 I Na de reeks van afdwalingen , die
de dichter zich veroorloofd heeft , keert hij terug tot het begin.
Nog eens plaatst hij Hagar voor zich , in de woestijn zwervénde
na de eerste wegzending. Zij zal tot Sara wederkeeren 1
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Veel geschikter was die eerste omzwerving voor het slot van het
gedicht dan de tweede. Wij begrijpen dit , wanneer we weten, dat
Da Costa meende , dat de Ismaëlieten even als de kinderen van
Izaak konden hopen op dien blijden dag (regels 305 & 306), „wanneer , om Jezus naam en koninklijk gebied te vieren , Sions stad
van volkeren zal weemlen." (regels 303--305).
Mocht ik in deze bladzijden aangetoond hebben , dat er meer
overeenstemming is tusschen het verhaal over Hagar in Genesis en
Da Costa's gedicht dan de „anatomische les" van den heer Van
Heerde deed vermoeden!

Schiedam , 21 April 1888.

•
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Toen in het laatst van het vorig jaar het derde eeuwfeest van Vondels
geboorte gevierd werd, kwam tevens het bericht, dat de geïllustreerde uitgave zijner werken , indertijd door Van Lennep met zooveel zorg bearbeid,
van de heeren Gebroeders Binger was overgegaan in handen van een
anderen uitgever, die dadelijk het plan had opgevat daarvan eene nieuwe
editie het Nederlandsche volk aan te bieden in de thans zoo bekend
geworden 50-cents-editie van Van Lennep's en Cremer's volledige werken.
Sedert dien tijd werd er niets meer van vernomen. Thans kunnen we
echter melden dat het plan geenszins is opgegeven. Juist het tegendeel
is het geval. De nieuwe uitgave blijkt daarbij wederom met zooveel nauwkeurigheid bewerkt te worden , dat de voorafgaande omvangrijke arbeid
en nieuwe indeeling noodwendig veel tijd vereischen. Hij , die deze

gewichtige taak heeft op zich genomen , is de heer J. H. W. Unger , ` de
bekende archivaris van Rotterdam , die zich reeds door Vondels nieuwe
bibliographie zoo verdienstelijk heeft gemaakt.
Bovendien zal deze nieuwe uitgave zich kenmerken door de groote
bijzonderheid , dat de prenten en afbeeldingen , 'welke het werk moeten
versieren , nu zullen gevolgd worden naar de oudst bekende uitgaven,
waardoor de letterkundige waarde niet alleen , maar het geheel eigenaardig
karakter van deze onderneming er door in belangrijkheid zal stijgen,
niettegenstaande de groote kosten en moeiten , welke daarmede gepaard
gaan.
Waarborgt dus de naam van den heer Unger , die zich met de herziening der vroegere editie reeds sedert lang onledig houdt , dat het letterkundig gedeelte in vertrouwde handen is , — voor de typographische en
verdere uitvoering getuigen de reeds genoemde goedkoope Van Lennep's,
Cremer's en andere uitgaven des heeren Sijthoff te Leiden, wiens streven
het is, door deze uitgave de oorspronkelijke en vertaalde werken ook van
Neerlands grootsten dichtervorst onder ieders bereik te brengen , hetgeen
tot nu toe, wegens de buitengewone kostbaarheid, &ene onmogelijkheid was,
Het eerste geïllustreerde deel ligt thans ter perse.

Noord en Zuid, 1Ïe Jaargang,
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aa1tkino op ü goo SchooL
Het woord nieuwsgierig heeft in de laatste vijfentwintig jaar eene aanmerkelijke uitbreiding van beteekenis ondergaan. De gierigheid (d. i, gretigheid) waarmede sommigen op nieuwtjes jagen is op de meest onrustbarende wijze toegenomen: men zou de diepste geheimenissen als „nieuwtjes"
willen verkoopen tegen vijf cent den regel , al werden daarmee de eer en
het welzijn van geheele familiën op het spel gezet. Nieuwtjes-jagers zijn
er bij duizenden in de pers , in den gezelligen omgang , in den handel,
in het leger , in de wetenschap. Maar bedenkelijker dan dat , is de jacht
op nieuwigheden , niet alleen in den modewinkel , waar men de schoone
verhouding van het menschenbeeld misvormt tot een wanstaltig ding,
half kameel , half struisvogel — alleen omdat het nieuw zal zijn (? !), maar
overal , in alle takken van bestuur , nijverheid , gezondheidsleer en niet
het minst in het onderwijs. Nieuwigheidszoekers overal!
Maar die gewaagde proeven zijn onverantwoordelijk, waar we ze niet
op ons zelven toepassen maar het geld of het geluk van anderen in de
waagschaal stellen. En toch maar al te lichtvaardig voert menigeen hier
deze , daar die nieuwigheid in , zonder dat er grond bestaat voor het beweren , dat het nieuwe beter -is.
De klachten over den treurigen afloop van examens zijn intusschen steeds
toegenomen : de scholen werden mooier , de tractementen hooger , de
onderwijzers knapper , het aantal vakken grooter , de boeken talrijker , de
hulpmiddelen kostbaarder en de klachten steeds talrijker. Hoe komt dat?
Wanneer een leerling eens heelgoed lezen , schrijven en rekenen leerde
nl. goed , goed en nog eens goed , dan zou hij bij een verstandig afgenomen examen waarschijnlijk een redelijk figuur maken en in de maatschappij
een heel goed!
Want goed lezen veronderstelt ook begrijpen en navertellen , onverschillig
wat de inhoud van het gelezene zij; en goed schrijven veronderstelt niet
alleen letters maken , maar stellen tevens , en goed rekenen veronderstelt
ook weten , wat men doet en waarom!
De opperste boosheid zal daartegen wel niets kunnen inbrengen.
Nu zeiden de ouden , dat we niet voor de school maar voor het leven
leerden of leeren moesten ; het was een les uit het grijs verleden , waarin
Seneca aan het einde van den 106n brief eene verzuchting slaakt , bij de
gedachte , dat men in zijn tijd het tegenovergestelde betrachtte (Non vitae,
sed scholae discirrus) en de tijden van Seneca zijn teruggekeerd!
Het is niet de eisch , dat we op school leeren , wat noodig is voor het
leven, maar wat noodig is voor het examen , niet de waarde en het practisch gebruik , maar de beteekenis van het cijfertje op de lijst bepaalt de
methode en den omvang der leerstof!
Het is hier niet de plaats om te onderzoeken , hoe die verderfelijke
theorie bij het onderwijs in andere vakken soms wordt toegepast , hoe wij
over de examen-opvoeding en dat examen-onderwijs in zake Nederlandsche
taal denken , mag als bekend verondersteld worden. Terloops brengen
we onderstaand knipsel uit Ons Recht onder de aandacht onzer lezers:
Onderwijs voor 't Leven.
Daar zit een jongen op de eerste bank en , zoo niet , op een die er
achter staat. Zijn vader is schoenmaker en heeft zijn zoon voor denzelfden
stiel bestemd.
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Daar zit dan de toekomstige leerling van Crispijn en leert het onderscheid kennen tusschen een voegwoord en een bijwoord.
Daar zit een meisje op eene andere rij banken ; hare ouders zijn daglooners , zij zelve zal eens koemeid wezen. Zij zit en leert de graven uit
het Hollandsche huis.
Hoeveel schoolkinderen zijn er, zegt Pirmez in zijne Heures de philosophie,
die maar over zes weken in het jaar beschikken om ' gezond verstand op
te doen : de weken der vacantie!
Wanneer men dat in overweging gelieft te nemen zal men ons niet
hard vallen als we nu en dan den arbeid van wellicht zeer verdienstelijke
mannen voor schoolgebruik af keuren.
Aan den eisch van algemeene ontwikkeling wordt niet voldaan door het
inprenten van noodelooze en nuttelooze zaken. Bekwaamheid blijkt ' niet
uit het napraten van hetgeen de boeken zeggen ; daartoe moet ook de
man zelf aan het woord kunnen komen.
Met het oog op de bovengestelde eischen wenschen we over eenige
nieuwe uitgaven onze meening te zeggen.
Taalkunde voor de Lagere School door J. Z u i d h of , (le & 2e
stukje, Gorinchem, J. Noorduyn & Zoon, 1887),
Het eerste stukje , dat we vroeger bespraken , is in 1886 bij K. L. Visser
A.Az., te Sliedrecht verschenen. Dat eerste stukje was niet ondoelmatig
ingericht en kan met vrucht gebruikt worden op éene voorwaarde , n.l.
dat een betrekkelijk groot gedeelte ongebruikt blijve. Maar dit tweede!
'k Heb 't decodecimootje 96 bladz. groote letter , met allen ernst doorgelezen en ik heb mij afgevraagd of de Schr. soms een loopje met ons
wilde nemen , door ons eene parodie op een taalboek te geven op 't gevaar af, dat we het als ernstig zouden opvatten, of de Schr. gedacht had:
„Noord en Zuid is niet tevreden over 't taalonderwijs , we zullen eens
laten zien hoe gek 't wel worden kan !"
Men oordeele !
Het motto luidt : „Taal is de afdruk der ziel in woorden" een gezegde,
waarvan ik den zin niet kan bevatten „de afdruk der ziel" een „afdruk
in woorden" en dan „de taal is een afdruk" --- 't gaat boven mijn verstand.
In het voorbericht lezen we:
Op de bepaling , wat men door o n d e r w e r p moet verstaan , wil ik
hier even terugkomen.
De één noemt het de zelfstandigheid , een ander het woord,
een derde d a t g e n e , waarvan in den zin iets gezegd wordt.
Dikwijls haspelt men zelfstandigheid, voorstelling en
n a a m dooreen.
De zelfstandigheid , waarvan gezegd wordt dat en hoe zij
bestaat, is het stoffelijk, de voorstelling het logisch en
het naamwoord is het grammatisch onderwerp.
Taal en stijl zijn zeer slecht , de redeneering onduidelijk , het medegedeelde onnut.
De inhoud bestaat uit oefeningen naar uitgewerkte voorbeelden , die
meerendeels mondeling en zonder boek voor de klasse gemaakt behooren
te worden en uit regels, die vaak aan een „vermakelijke spraakkunst"
doen denken , maar door de leerlingen niet zullen verstaan worden. De
12*
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hebbelijkheid om alles wat men niet verstaat van buiten te leeren , kan
die grappige taalregels zeer verderfelijk maken. Men oordeele:
De menschen worden onderscheiden in m a n n e n en v r o u w e n.
De namen van man n e n , als : heer , meester , boer, knecht, noemt
men mannelijk.
De namen van vrouwen , als : juffrouw, tante, naaister, boerin,
noemt men vrouwelijk.
Een kind is nog geen man en ook geene vrouw. Het bezit niet de
kracht van hem , noch de zachtheid van haar. Daarom noemt men
het woord k i n d o n z ij d i g , dat wil zeggen : noch man, noch vrouw.
De dieren worden onderscheiden in m a n n e t j e s en w ij f j e s.
De namen van mannetjesdieren, als : ram, stier, haan, doffer, bok,
noemt men mannelijk.
De namen van wijfjesdieren , als : koe, merrie, kip, duif, geit, noemt
men vrouwelijk.
Het jonge dier is nog geen mannetje en ook geen wijfje.
De namen van jonge dieren , als : kalf , lam , kuiken , veulen, noemt
men o n z ij d i g , dat wil zeggen : noch mannetje, noch wijfje.
In plaats van de geslachten uit de practijk en met herhaling van enkele
regels mondeling te leeren, krijgen we al die gedrukte regels voor ons, o.a.
De namen van k l e i n e en zwakke dingen zijn meestal v r o uw e 1 ij k ; b. v. de namen van bloemen en vruchten : roos, tulp, lelie,
peer, kers, rogge.
Wat moet een jongen nu denken als hij leert dat een peer „klein en
zwak" is, maar een appel » groot en sterk". Practijk en nog eens practijk,
dat is de weg met groote klassen.
Er ontbreekt nog maar aan , dat de Individualitát der Ichheit er bij
komt; we zijn opweg in het 2e stukje:
„Het hoe der dingen , de hoedanigheid , kan niet op zich zelf, niet afzonderlijk bestaan"
Om een leerling dat duidelijk te maken, moet hier eerst in het boek nog
het een en ander staan en dan zal toch eene mondelinge verklaring noodig wezen.
In de meetkunde kan men een jongen duidelijk maken , dat een punt
niet zonder een lijn, een lijn niet zonder een vlak, een vlak niet zonder
een lichaam kan bestaan, hij heeft dat noodig en kan daarvan zichtbaar
overtuigd worden; maar van eene werking` die evenmin op zich zelf
bestaan" kan, zal de leerling niet veel mee naar huis dragen.
Waartoe overigens definities in de lagere school ? Alle jongens kennen
een boterham, een puthaak, een gekookte aardappel , maar kunnen ze er
eene definitie van geven?
Wat beduidt het nu , , te laten leeren:
» De eigennamen wekken altijd maar eene en dezelfde voorstelling." Wel, wel!
Tromp doet me denken aan een admiraal , aan een staatsman , aan een
schip , aan een locomotief en wellicht zullen anderen bij't hooren van dien
naam aan andere zaken denken. Bedoelt men met Wellington een generaal, eene plaats in Zuidafrika, een laars of een gebakje ?
Of is 't een schip, een jas, een locomotief of wat anders?
Al deze zaken worden met dien eigennaam aangeduid.
En dan zegt de schr. zoo stellig:
De eigennamen hebben eene vaste , eene bepaalde beteekenis."
Gelijken tred met de onbegrijpelijkheid houdt de onevenredigheid in
eischen aan 't bevattingsvermogen : op bl. 21 van 't 2e stukje moet de leer-
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ling nog leeren, dat de namen van mannen mannelijk zijn, op bl. 27 wordt
verondersteld , dat de leerlingen het onderstaande versje van Heye zullen
verstaan:

God gaf twee hemelsche geschenken
Den mensch — in alle vreugde en smart:
Verstand -- om scherp en goed te denken... .
Om zacht en goed te doen — het H a r t.
Daar waar de schrijver zich van die luchtsprongen onthoudt bijv. bl.
57-88 van het tweede stukje , is de schr. zoo duidelijk , zoo bevattelijk,
zoo practisch, dat hij ongetwijfeld zeer goed les geeft, maar waarom moet
alles verklaard worden en wel naar den klank van het woord : Daarmede
wordt alles bedorven , zoo bijv. bl. 63.
De werkwoorden heeten sterk omdat zij, hoewel van klinker veranderend , hunne beteekenis behouden". Zie dàt noem ik sterk. Zijn de
zwakke dan zóo zwak van karakter , dat ze van daag iets anders beteekenen dan gister?
En op dezelfde bladz. zegt de schr. op de allerbevattelijkste wijs, wkt
zwakke werkw. zijn!
Welk denkbeeld moet een leerling zich maken van eene handeing , die
van het onderwerp op het voorwerp overgaat?
Ik heb steeds met goed gevolg op 't bord geteekend:
• Persoon, in de taalkunde : wie iets doet of verricht
o Zaak , in de taalkunde : datgene , waarmede iets gedaan wordt.
Dus : De man slaat den hond.
man persoon; hond zaak.
Maar : De hond bijt den man.
hond persoon , man zaak.
De werkw. zijn transitief (overgankelijk) of intransitief (niet overgankelijk)') dus:
De jager
schiet
den haas.
•
o
Transitief :
ond. (Pers.)
voorw. (Zaak).
De zieke
slaapt.
0
Intransitief :
ond. Pers.
Wanneer er twee personen noodig zijn , om de handeling te volbrengen
wordt de 2e in den datief (derden naamval) genoemd.
geeft
De koetsier
het brood
aan zijn paard.
0
0o
Pers.
voorw. zaak Belangh. voorw. Pers.
De koetsier kan nl. niet geven , of er moet iemand zijn, die aanneemt en
deze wordt in den datief genoemd , het is het persoonlijk voorwerp , het
voorwerp , waarmede iets gedaan wordt is het zakelijk voorwerp.
De reflexieve (wederkeerende) werkwoorden 2 ) kunnen aldus voorgesteld
worden:
gaiz
:

De jongen

ri_)

Cd

Dergelijke uitleggingen mogen volstrekt niet wetenschappelijk zijn , ze
't Komt voor, dat zelfs onderwijzers spreken van onvergankelijke werkwoorden.
) 't Ia niet vreemd , van wederkeerige werkwoorden te hooren en wat of een leerling wel denken zal van wederkeerende werkw. d. i. werkwoorden, die wederkeeren 11
1)
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zijn veel doeltreffender , dan de deftige redeneeringen , die al heel vaak
te wenschen overlaten.
In verschillende leerboekjes zijn hoogst bedenkelijke proefjes van taalphilosophie te vinden, die, al waren ze juist, toch voor de jeugd ongenietelijk zouden zijn en in geen geval nut zouden stichten. De man , die
ze opschrijft, vindt ze duidelijk , omdat hij de zaak reeds kent , maar hij
zou er de zaak stellig niet uit leeren.
Voor oudere leerlingen is natuurlijk de theorie zeer gewenscht , hoewel
ik nog blijf gelooven , dat het oordeelkundig lezen van een schrijver meer
voor taal en stijl en stellig meer voor algemeene ontwikkeling uitwerkt,
dat het doorwerken van een heelen berg ,,taalkundes".
Daarom juicht ik van harte toe , dat de firma L e o p o 1 d in steeds toenemende -mate de beste stukken uit alle eeuwen onzer letterkunde* laat
overdrukken. De jongste bundel (Oud en Nieuw. Letterkundig Leesboek
samengesteld door M. en L. L e o p o 1 d. Tweede Bundel. Gron. Wolters)
geeft een keur van stukken uitmuntend voor mijn aangewezen doel passende. De heeren Leopold kiezen met veel smaak en met veel overleg
en de stukken , die ze kiezen, hebben beteekenis voor den tijd , waarin ze
ontstonden zoowel als voor onzen tijd. Wat de letterkundige waarde aangaat zoo getuigen de verzamelaars , y in de twee bundels van Oud en Nieuw
„zijn alle Nederlandsche letterkundigen van eenige beteekenis vertegenwoordigd -- uitgezonderd zij , van wie we geen kopy konden machtig
„worden" 1) en wij voegen er bij , dat ze inderdaad zeer goede stukken kozen
en gelegenheid geven om te lezen , wat anders nauwelijks toegankelijk is.
Maar ook de inhoud der stukken wekt tot aandachtig lezen. Doordringen in den geest der schrijvers , hun taal en stijl verstaan , taalgevoel aankweeken, dat is het hoogste, wat de school kàn , maar ook het eerste, wat
ze moet geven.
Geen volk is fijngevoeliger voor den eisch van schoonheid in de taal
dan de Franschen. Zij gevoelen in de taal en zijn dus taalkundigen maar
groote spraakkunst-bestudeerders zijn ze niet. Het kort begrip hunner spraakkunst is : ,,Cela se dit !" of wel „Dat zegt men altijd zoo !" of Dat
wordt zóo altijd gezegd !" Hun handleiding bij het foutenzoeken bevat
alleen de woorden : „Cela ne se dit pas !" en daarbij blijft het. Wij leeren onze jongens ontzettend veel spraakkunst en er is waarschijnlijk geen
land ter wereld , waar in booge en lage kringen , officieel en niet-officieel
zulk een slordigheid in taal , stijl en woordenkeus heerscht als in ons buitengewoon geleerd Nederland.
Bij den heer F. G. B os hoopte ik ook niet veel hulp te vinden , toen
het tweede stukje van Hoe en Waarom ? Taaloefeningen (Gron. Noordhoff
en- Smit) op bl. 72 opviel en ik in de 82e oef. las : Welke der volgende
„redengevende nevengeschikte zinnen noemt gij causale , welke conclusieve,
„welke finale zinnen ?" en toen anderhalve bladzijde om die operatie op
toetepassen. Ik dankte den Hemel , dat ik de schoolbanken had verlaten.
Op bl. 73 in de 83e oef. las ik evenwel : Welke zinnen in het volgend
„gedichtje zijn nevenschikkend verbonden ? En wijs nauwkeurig aan , tot
„welke der twaalf soorten gij ze kunt brengen," En nu kwam er eene
bladzijde uit Bilderdijk om op die wijze te dissequeeren.
Maar het werd nog erger. Bij 't opensnijden viel mijn oog op bl. 59 en
60 en daar k wamen Oef. 72, 73 en 74 met deze onschuldige uitnoodiging:
1) Dat is tamelijk apodictisch. Het zou niet moeielijk zijn een paar dozijn letterkundigen te noemen , van meer beteekenis dan de helft der hier genoemden en zelfs
van meer beteekenis dan de verzamelaars , die hier ontbreken , ofschoon men ,,kopt'
kon machtig worden".
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72.
Maak zinnen , waarin de volgende werkwoorden voorkomen met de
daarachter geplaatste bepalingen.
helpen , — (met voorzetselbepaling van doe 1).
betalen , — (met voorwerp, datiefbepaling en voorzetselbepaling van w ij z e).
nadenken, -- (met voorzetselbepaling van t ij d en eene van b e t r e k k i n g).
verstrekken , — (datief bepaling en voorzetselbepaling van g e v o 1 g).
beven, -- (naamvalsbepaling van t ij d en voorzetselbepaling van o o r z a a k).
binnentreden ,— (voorzetselbepaling van t ij d, p 1 a a t s en w ij z e).
vertellen ,— (voorzetselbepaling van d o e 1, van o m s t a n d i g h e i d,
van tijd, van plaats en van wijze).
geven ,— (voorwerp , datiefbepaling van den b e l a n g h e b b e n d e, van
t ij d ; genitiefbepaling van oorzaak en wijze ; voorzetselbepaling
van plaats, doel en omstandigheid).
mededeelen, -= (voorwerp, • datiefbepaling van den b e l a n g h e b b e n d e;
genitiefbepaling van p l a a t s, voorzetselbepaling van o m s t a n d i gheid, van gevolg en van afwijking).
verlangen , -- (genitiefbepaling van tijd en wijze ; voorzetselbepaling
van doel, betrekking en oorzaak).
nadenken , — (voorzetselbepaling van betrekking ; genitief bepaling
van plaats en tijd en wijze).
Aanm. Natuurlijk mogen er behalve de opgegevene nog wel andere bepalingen of voorwerpen voorkomen.

73.
Maak zinnen , waarin bij de volgende substantieven de daarachter
aangegeven bepalingen voorkomen.
menschen -- (attributieve genitief bepaling van h o e d a n i g h e i d.)
begeerte — (attributieve voorzetselbepaling van d o e l.)
jongen — (predicatieve voorzetselbepaling van p l a a t s.)
arm — (attributieve datief bepaling van b e z i t.)
paard — (attributieve genitief bepaling van h o e v e e 1 h e i d.)
mededeeling — predicatieve voorzetselbepaling van b e t r e k k i n g.)
loop — (attr. v o o r w e r p s genitief.)
leven -- predicatieve voorzetselbepaling van t ij d.)
afval — (attributieve genitief bepaling van s c h e i d i n g.
onderzoek — (predicatieve voorzetselbepaling van do e l.)
beweegredenen — (attributieve voorzetselbepaling van d o e 1 en attributieve
genitief bepaling van b e z i t.)
hand (attributieve datief bepaling van b e z i t.)
74.
Maak zinnen , waarin bij de volgende adjectieven de daarachterstaande
bepalingen voorkomen.
(Opm. • Men mag het bijvoeglijk naamwoord naar verkiezing attributief of
predicatief bezigen,)

vervelend — (attributieve voorzetselbepaling van b e t r e k k i n g en van
o m s t a n d i g h e i d.)
ziek — (genitief bepaling van o o r z a a k en prepositiebepaling van t ij d.)
gedienstig -- (datiefbepaling van den b e l a n g h e b b e n d e en voorzetselbepaling van b e t r e k k i n g en van t ij d.)
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bedachtzaam — (voorzetselbepaling van do e 1 en genitief bepaling van
b e z i t.)
Gaarne geloof ik , dat dit eene uitmuntende hersengymnastiek is , maar
als verstandsoefening is er heel wat nuttigers en aangenamers te geven
en zeer zeker veel, wat oneindig meer opvoedende kracht heeft.
Een onwaardeerbaar geschenk zou mij eene compleete verzameling
schoolschriften zijn , waarin de uitwerking van al deze raadsels en de beschrijving van al deze goocheltoeren te vinden was.
De opgaven in eenig boek bewijzen toch wel niet , dat ze werkelijk worden opgegeven , maar zeer zeker niet, dat alle leerlingen, of ook nog
maar 5O/, ze werkelijk goed kunnen maken of goed gemaakt hebben.
De eerste 35 bladzijden zijn tamelijk wel te gebruiken , hoewel ik niet
weet , welke nut het heeft , een antwoord te krijgen op de vraag : Hoe
,,kunt ge het grammatisch verbindende d a t onderscheiden van het voeg„woord dat in andere zinnen ?"
En zou het den Schr. ernst zijn met de opgaaf:
Geef de afkomst op van : dewijl , mitsgaders , mits , overmits !"
Er is zeker geen schrijver beneden de veertig jaar , die ooit de woorden
mitsgaders en overmits gebruikt , waartoe dient het dan , dat men op de
schoolbanken moet raden naar de afkomst" van die woorden ? Wilde
de Schr. de afleiding opgeven , goed ; men kon die dan lezen of overslaan,
maar er naar vragen ? Neen, dat is al te gek. Zoo komen er ook opgaven voor , waarin den leerling gelast wordt » in goede zinnen" ('t staat er
bij, anders maakte hij slechte) woorden te gebruiken , die door geen verstandig mensch met oordeel des onderscheids gebruikt worden , bijv. behoudens, onverminderd, uit kracht van , belangende. Of wel , men moet „in
flinke zinnen" (dat is zeker weer wat anders dan goede van zoo even) gebruiken de adverbia : middelerwijl , schier , onverhoopt , overwaar allemaal
woorden , die in het oudheidkundig museum of op de tentoonstelling van
retrospectieve kunst thuis hooren. Men zou zeggen : „Waar haalt de vent
de brui kwa woorden toch vandaan ?" Etymologie schijnt al zeer eenvoudig geacht te worden : „Hoe zijn de volgende bijwoorden gevormd ?"
Die vraag betreft o. a. morgen , vaak , hier , hoezeer , altoos , heinde, sinds,
wijlen.
Met de keuze zijner cacographieën is de Schr. al niet gelukkiger geweest:
„Cacographieën uit de achttiende eeuw". NB. omdat men toen twEde
schreef en hAAre en mant ? en „Uit het Hedendaagsch Nederlandsch" o.a.
Prijs den roem onzer Graven van 't Hollandsche huis,
Niet , hoe braaf ze in 't steekspel zich droegen,
Niet , hoe vroom ze aan den Nijlvloed zich weerden voor 't Kruis,
Of den Moor van bij Lisbon verjoegen;
Maar hoe talrijk in 't land , aan hun .heirstaf betrouwd,
Zich de dorpen verhieven en steden,
Hoe de klei werd bedijkt , en de heigrond bebouwd,
En 't moeras van den kouter doorsneden.
Waarlijk als onze schoolboeken en schoolbladen nooit in slechter taal
en stijl waren geschreven , zouden de verslagen over de kennis van het
Nederlandsch op de examens , heel wat gunstiger zijn. En waar sprake
is van barbarismen wordt o.a. (bl. 143) ter verbetering een brief gegeven,
zoo als geen sterveling dien ooit zal schrijven : wie zag ooit eenig stuk
met zinnen als deze : ik moest .... assisteeren , een mauvaise jeu voor
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mij , maar waarbij ik bonne mine tr achtte te zetten" of „De notificatie van
„uw engagement met mademoiselle Peterse", of wel „'t is penibel voor me,
„daarin mijne opinie te declareeren", of de questie resteert nog altijd, of
„ge een artiste par grdce de Dieu zijt" en „het is mij zmpossibel u van
„advies te dienen."
Den stijl vol barbarismen kan men niet namaken; de Schr. had genoeg
redevoeringen , verslagen en circulaires kunnen vinden , waarin tegen zuiverheid van taal gezondigd is , die te verbeteren heeft zijn nut ; den tijd
aan 't bedoelde abracadabra besteed is zeker verloren.')
'k Geloof in goed gezelschap te zijn , als ik het verbeteren van cacographieën negen maal van de tien voor tijdvermorsen houd (of moet het
tijdverspillen of tijdverkwisten , of tijdmisbruiken of tijd .... ik weet niet
wat, zijn ?). 'De heer T e r w e y althans heeft er nooit zijn hoofdwerk
van gemaakt.
Van dezen grondigen kenner onzer taal verscheen bij Wolters te Groiiingen eene Nederlandsche Spraakkunst (f 1,25), waarvan de zevende druk
het licht heeft gezien ; daarop volgde in 1882 Korte Nederlandsche Spraakkunst (f 0.60) waarvan thans de 5e druk is verschenen en thans Beginselen
der Nederlandsche Spraakkunst (f 0.90). De Korte beslaat '103 bladz. de
Beginselen 154 bladz., dit laatste werkje is dus als overgang van de Korte
Nederlandsche Spraakkunst tot de Nederlandsche Spraakkunst bestemd.
Dit nieuwe werk van den heer T e r w e y is ongetwijfeld volkomen betrouwbaar , we hebben nu niet meer te vragen of de Schr. op deugdelijke
gronden beweert , wat hij zegt , ook , al heeft hij de voorbeelden ter opheldering niet aan gezaghebbende schrijvers ontleend." Wat we hier alleen
te beoordeelen hebben , is dus de methode en dan moeten we getuigen:
dit is een Mooi boek , een boek , zoo als wij er nog geen hebben en waaraan behoefte was. In 67 bladz. worden de zinnen behandeld en dan volgt
eene heldere uiteenzetting van alles , wat men noodig heeft om goed
Nederlandsch te schrijven en kennis te hebben van de verschillende woordsoorten en hunne vormverandering. Er is geen twijfel aan, of dit boekje
geeft in bescheiden omvang inderdaad wat de meesten van onze jongens
noodig hebben en geeft dat goed , duidelijk en in passenden vorm. Het
eenige, wat we anders zouden wenschen is , dat er minder definities in
stonden. In vele gevallen kan de definitie niet scherp onderscheiden en
wordt onbepaald , wordt vaag. Zoo bijv. bl. 48 : „De hulpwerkwoorden
„van wijze dienen , om verschillende betrekkingen te kennen te geven,
„waarin de gedachte, in den zin uitgedrukt, staat tot de werkelijkheid."
Er is veel te zeggen voor zoo'n definitie , men kan er tevreden mee
wezen , als men namelijk reeds goed begrijpt , wat modale hulpwerkwoorden zijn , maar zou hij , die het niet weet, het er uit leeren en
er wat aan hebben ? Ook wat minder onderscheiding in soorten komt
ons wenschelijk voor.

1 ) We herhalen hier nogmaals de waarschuwing om toch niet het denkbeeld te
laten wortelschieten (of moet het postvatten zijn ?) dat een goed boek te gelijk ges ;hikt is voor aanstaande onderwijzers , voor leerlingen van Hoogere Burgerscholen
en Gymnasién. Voor ieder van die categoriën zijn bijzondere eischen gesteld en deze
loopen nergens meer uiteen dan bij het onderwijs in het Nederlandsch. Het verschil
dier eischen wordt breed uitgemeten , als er een stap gedaan wordt om te vereenvoudigen of te bezuinigen , maar het schijnt niet te bestaan , als deze of gene den
titel van een boek laat drukken.
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Alles samen genomen moeten we echter den heer Terwey danken voor
zijn boek en we wenschen onzen jongens niets kwaads toe , als we hun
dit boek als leerboek toewenschen.

Geschiedenis der Noord-Nederlandsche Letteren in de XIXe Eeuw.
In Biographieën en Bibliographieën (1830-1880) door Dr. JAN TEN BRINK,
Hoogleeraar aan de Rijks-Universiteit te Leiden.
(Amst. van Holkema.)
Van dit even belangrijk als boeiend werk verschenen de 3e en de 4e
afi. bevattende het slot van Van Lennep , verder Oltmans , van Koetsveld,
Hasebroek en Beets.
De groote verdienste van dit werk is vooral daarin gelegen , dat de
geleerde Schr. bijna alle personen , wier leven hij beschrijft , persoonlijk,
meerendeels zeer van nabij , heeft gekend en ten andere , dat hij hun
geheelen werkkring nagaat , hun omgeving teekent , hun invloed schetst
en een volledig overzicht geeft van hun werk. Het laatste vooral is hoogst
gewenscht voor hen , die geroepen zullen worden een schrijver te ,behandelen", te „karakteriseeren" en te doen kennen als letterkundige figuur.
Daartoe moet men vooraf weten , wat de Schr. gewerkt heeft. Voor velen
is Beets de auteur van de Camera Obscura en „met dat licht is Piet
tevreden", van Van Lennep kennen ze drie of vier romans (bij naam?)
of hij echter nog op geheel andere wijze is werkzaam geweest , daarvan
is hun niets bekend. En als denzulken oppervlakkigheid wordt verweten,
dan achten zij dit eene onverdiende beschuldiging.
Voor dezulken is ten Brink's boek eene uitkomst ; ze zullen daaruit
zien , wat -men dan wel moet weten om van een Schr. te kunnen beweren,
dat men hem „kent." Het boek leert ook nog wat anders , n.l. hoe men
kritiseert. In onze dagen heeft ieder eene meening over elk boek. Hoe
hij er aan komt , wie weet het ? En de treurigste stumper , die een babbeltje in een krantje schrijft over het onbeduidendste schoolboek zal vier
en twintig uur redeneeren over ,de kritiek` en over wat „de kranten
zeggen." Waar hier kritiek is uitgebracht , daar heeft de Schr. die streng
betoogd en van uitvoerige bewijsplaatsen voorzien , zoodat het den lezer
dadelijk blijkt , waarom de Schr. beoordeelt wordt , gelijk hij wordt behandeld. Zij , die uit dit werk al dàt nut trekken , zullen zeker dankbaar
zijn dat zij de kleine uitgave niet hebben ontzien , maar zich het hoogst
onderhoudende studieboek hebben aangeschaft , dat hun tevens leert , dat
men geen schrijver op zichzelf beoordeelt , maar steeds in betrekking tot
anderen, die voor hem geleefd hebben en vooral ook tot zijne tijdgenooten.
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Etymologilach neschengerecht.
De Nederlanders zijn ten allen tijde groote lief hebbers van spreekwoor den geweest en het aantal werken daaraan gewijd is overtalrijk. De
oudste en veelal belangrijkste komen het meest ter algemeene kennis en
daarom wenschen we de aandacht onzer lezers te vestigen op eene belangrijke uitgaaf van Campen , spreekwoordenverzameling uit het midden
der zestiende eeuw.
Aan een schrijven van Dr. W. D. H. Suringar van Leiden , die de uitgaaf op zich heeft genomen , ontleenen wij het volgende:
In het jaar 15,50 is in de stad Campen , bij Peter Warnersen , een boekje
met vrij wijdloopigen titel verschenen , welks vervaardiger onbekend is,
waarom men het sedert eenigen tijd begonnen is kortheidshalve Campen
te noemen. De titel luidt aldus:
Gemeene Duytsche Spreekwoorden:
Adagia oft Prouerbia ghenoemt.
Seer ghenuechlick om te lesen , ende oock profijtelick om te weten,
Allen den gheenen die der wijslick willen leeren Spreken
ende Schrijuen.
Blijkbaar heeft de vervaardiger zich voorgesteld een leesboekje te leveren , waaruit het richtig gebruik der moedertaal zou kunnen worden aangeleerd ; in welk opzicht het destijds , toen nog bijna geenerlei, pogingen
daarvoor aangewend waren , waarschijnlijk wel eenigen dienst zal bewezen
hebben. Later , toen betere hulpmiddelen . verschenen waren , bleef het
ongebruikt, raakte het in vergetelheid en ging bijna verloren , gelijk met
zoovele kleinere geschriften geschied is.
Dit boekje bleef bijna drie eeuwen lang in vergetelheid rusten, tot Prof.
Meijer een van de zeldzaam overgeblevene exemplaren machtig werd en
in 1836 een gedeelte daaruit mededeelde in zijne te Groningen uitgegevene
Oude Nederlandsche Spreuken en Spreekwoorden. — Later heeft Harrebomée
den inhoud van dit boekje in zijn Spreekwoordenboek opgenomen ; natuurlijk snippersgewijze , zooals de aard van zijn Woordenboek de plaatsing
van ieder spreekwoord vorderde. Compleet is het boek niet weer verschenen.
Prof. Meijer heeft van de 2409 spreekwoorden , er slechts 950 opgenomen , en daarin menigmaal woorden uitgelaten , zelfs ook wel eens iets
tusschengevoegd of eigendunkelijk veranderd ; niet zelden ook heeft hij
den tekst , die met oud Gothische letters gedrukt is , geheel verkeerd gelezen. Buitendien kan hem , -wat geen mindere grief. is , verweten worden,
dat hij , blijkens de toegevoegde ,,Taalkundige Aanteekeningen" zeer vele
spreekwoorden verkeerd heeft opgevat, vooral doordat hij naar geen andere
geschriften over dit onderwerp heeft omgezien , . die hem hadden kunnen
inlichten , en dat hem dus ook geheel onbekend gebleven is , dat een
groot gedeelte van deze Spreekwoordenverzameling letterlijk vertaald is
uit Duitsche verzamelingen , en wei voornamelijk uit die van Agricola,
welke twintig jaren vroeger verschenen was.
Harrebomée heeft wel meer in zijn Spreekwoordenboek opgenomen , doch
is daarbij met zoo weinig oordeel te werk gegaan , dat hij zeer vele
spreekwoorden , door ze zoogenaamd in moderne taal over te gieten . zoo
verhaspeld heeft , en , door toevoeging van vreemde bestanddeelen , zoo
onkenbaar heeft gemaakt , dat men ze daarin - nauwelijks kan terugvinden.
Wel is Harrebomée ettelijke malen op het rechte pad gebracht door aan-
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wijzingen van Dr. Latendorf , aan wien de eer toekomt het eerst de nauwe
betrekking tusschen (rampen en Agricola door een tal van voorbeelden te
hebben aangetoond ; doch verder , dan hetgeen hem door dezen geleerde
was aangewezen , heeft Harrebomée zich met Agricola niet afgegeven:
immers van diens eigen onderzoek of eene gezette vergelijking van die
beide geschriften , waardoor veel zou zijn opgehelderd , is bij hem geen
spoor te vinden.
Dewijl nu in dit boekje vele spreekwoorden , deels door de verbreking
van het verband , waarin zij voorkwamen , deels door het moderniseeren
van die verouderde taal , onverstaanbaar zijn geworden of eene gansch
andere beteekenis hebben gekregen , kwam het mij doelmatig voor eene
bewerking te ondernemen , waardoor veel duisters of twijfelachtigs verstaanbaar zou worden.
Die bewerking zal daarin bestaan , dat onder den nauwkeurig afgedrukten tekst wordt opgegeven wat Campen , niet slechts uit Agricola , maar
ook uit Tappius en Frank , woordelijk vertaald heeft , of uit ettelijke
Nederlandsche Verzamelingen heeft overgenomen, die eenige jaren vroeger
verschenen waren ; waardoor tevens zal zichtbaar worden , wat de schrijver uit zich zelven heeft ingelascht , en wat dus als diens eigen werk kan
beschouwd worden. --- Wat dan buitendien nog in dit boekje opmerking
verdient ten opzichte van verouderde woorden en vreemde uitdrukkingen,
zal in een Woorden 1 ij s t kortelijk worden aangeduid. Doch eene volledige behandeling van alle de spreekwoorden moet hier nu niet verwacht
worden , deels omdat zulks tot te groote uitvoerigheid zou leiden , deels
ook omdat menig spreekwoord zoo duister is, dat een van elders opdagend licht behoort te worden afgewacht. -- Evenwel zal achter den tekst,
.

,

in de A a n t e e k e n i n g , die ook voor andere terechtwijzingen niet mocht

ontbreken , worden opgegeven , wat thans , vooral door vergelijking met
het Duitsch , gebleken is door Meijer en Harrebomée geheel verkeerd te
zijn opgevat.
We beweren niet, dat onze lezers ook paroemiologie (spreekwoordenkunde) of folklore moeten bestudeeren , maar we gelooven , dat dit boek
een uitmuntend hulpmiddel zal zijn, om de spreekwoorden te leeren
begrijpen.
We noemen spreekwoorden en uitdrukkingen als: iemand met een kluitje
in het riet sturen , zijn piek schuren , een bok schieten, waarover allerlei
verklaringen in omloop zijn, zonder dat men de ware afkomst nog kent.
Bij andere als : van haver tot gort , zijne koetjes op het droog hebben, een
hart onder den riem steken werd de juiste verklaring eerst gevonden, nadat
het spreekwoord in zijn oorspronkelDken vorm was hersteld. Daartoe
moge de uitgave dezer Spreekwoordenverzameling den grooten stoot geven
aan het gezet onderzoek onzer vaderlandsche spreekwoorden. Het is eene
even onderhoudende als leerzame en nuttige studie.
Het werk zal bij de firma Brill te Leiden het licht zien en bij inteekening
f 5 kosten.

.
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Etymologilach neschengerecht.
van de Evangelische Gezangen nevens het Boek der Psalmen bij
den Openbaren Godsdienst in de Nederlandsche
Hervormde Gemeente in gebruik.
1. Aan God
2.
„
,,
3.
4, Gods volmaaktheden
5.
» goedheid.
» eeuwigheid . . . . .
6.
7. » overalomtegenwoordigheid .
8, » onveranderlijkheid
,
» alwetendheid .
9,
10, ,,almacht
,
» Heiligheid
11.
» goedheid .
12.
18.
» getrouwheid ,
14, Lof des Scheppers.
»
n
15.
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16. Gods voorzienigheid . , . .
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»
18.
»
19.
n„
20. Rust in Gods Bestuur . . ,

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

,
.
.
.

.
.
,
,

„

,
,

,
,

,
,

,
.

.

,

,

,

,

,

.

,
.

.

»

.

.

.

,

,

•

,

.

.

.

,

,

,

,
,
. •

,

,

,

.

,

.

•

.

.

,

,
,

.

.

.

.

.

.

.

41. De Ontferming • • • . • • . . . .
42. Troost der Verlossing , , . , , , • •
43. Zielsverheffing tot Jezus . . . , • . , ,
44. Aan Jesus
45 •

46.
47.
48.
49.
60.

51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
*9

»

»

,
.
,
,

Feith.

,

.

,
,
.

v. d. Berg , n. Gellert.
»
n, Cramer.
Feith.
Van Alphen.
v. d. Berg . n, Gellert.
Rutgers.
v. d. Berg.
v. weersen.
v. Alphen.
v. Lodenstein.
v, Alphen.
Feith,

J, P. Kljn,

„

86 • Belijdenis v. Zonden ,
,
86. Bet Evangelie
87. Zonde en Genade , ..
S8. Alles is Genade . .
89. Verlossing
40.

.
,

»
»,

28. Troost in Tcviifelmoedigheid,
, •
29. Danklied . . .
80. Blijdschap in God . . ,
81, Onze Bestemming
82, Slaat d. Ilechsheid en Val.
33, Zedelijk Bederf
34.

.
.
,

,
,

Tevredenheid in Gods beschikking .
De beste keuze . .
. , ,
Tegen onmatige zorgen , . . .
Bemoediging.
Onder Rampen
„
»

v. d. Berg.
Mej, v. d. Velde.
v. d. Berg.
Naar Cramer.
Scharp.
. . v. d. Berg , Munster.
, , v. d. Berg.
v. d. Berg • n. Munster,
..
t
»
Rh, Feith,

v. Alpben.
Mej, v. Lier,
v. d. Berg , n. Cramer,
, Rutgers,
Feith,
, v. d. Berg.
»
n, Cramer.
»
Feith.
v, d. Berg.
, Feith,
. Scharp.
•

.
•
.
,

Rutgers.
v. d. Berg , n. Klopstoek.
v. d. Hasteele • n. Gellert.
.7
n. Lodenstein.
Mevr. V. Syteema,
v, d. Basteele,
»

Jezus Grootheid . . . . . . . . . . •
Jezus Lof op darde , , , . , . • • . •
Aan den Verlosser , , , , . . . . . . Feith. »
Aan Jesus den Verlosser , . . • • , , • (*, Binloopen,
•
Aan Jezus
Mej. v. d. Velde.
Jezus Trouw
,
Scharp , n. 'v. Alphen.
De Geloofsartikelen
%
Geloof aan God
Feith,
Noodzakelijkheid des Geloofs in Jezus Christus, .
Vaste Grond d. Doop . . , . , , • ,
n, Kleefsch Gezangh,
Opwekking tot Kinderlijk Vertrouwen,
G. Hinloopen.
Blijdschap des Geloofs . • . . . . , . . v, d, Berg.
Geloofsroem.
»
n. Schlegel,
Werkdadig Geloof,
•
»
S. Gellert,
1
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•

.

.

.

.

. .
. .

,
.

v. d. Berg, n. Gellert.
Scharp.

.

.
.

.
.

.
.
.

.
,
.

,
.
.

.
.
.
.

n. Lodenstein.
Rutgers.
Vollenhoven , v. d. B.
Rutgers , v. Alphen,
Feith.

,

.

.

,

.

60. Bron v. goede werken .
61. Wet van God . . . .

62. Jezus voorbeeld . . . .
63 . Liefde tot God . . . .
6t. Lietde tot Jezus.
. . .
„
»
„ .
65.
66. Afneming van de Zonden •

. ,

.
.

,

.

,

.
.

,

.

,

• v d. Berg.
n. Lodenstein.
v. Alphen.
Rutgers.
.
v. d. Berg , Gellert.

72. Mededeelzaamheid

,

.

,

.

.

.

.

.

.

.

7 3. Waakzaamheid •

.

.

.

.

.

.

.

.

,

,

.

.

.

.

.

68. Zelfsverloochening •
69. Broederliefde . . .
70. Liefde tot Vijanden.

.
.

.
.

,

,

,
.

67. Ootmoed

71.

„

•

.

.

„

,,

•

27
,,

,,
n. Cramer.
„
n. Schlegel,
Brant de Jonge,
Dooye.
Scharp.
Mej. v. d. Velde.
v. d. Berg,

74. Geestelijke strijd .
75. Toevlugt in Verzoekingen . • • . . • •
7 6. Om bijstand van Gods Genade . , , . , ,
77, Christenpligt . . . . . . , . . . . ,
78. De ware Christen de beste Burger • • , , •
79. Nuttigheid des Gebeds • . . . . . . . .
80. Kinderlijk Toeverzigt . . . . . . . . .
81. Om opgewektheid tot Bidden . , . . . , .
82. Dagelijkseh Gebed . , , , . . . . . .
. . . •
83. Bede om Geloof en Heiligheid •
84. Zucht om meerdere Heiliging . . . , . . .
. . . . . . .
85. Gebed in Verzoekingen .
86 legen Verstrooijng van Gedachten . . . . .
. . . .
8 7. Amen
88. Voortre felijkheid der Openbaring boven de Rede .
89.
»
van Jesus Leer. , . . • .
90. Voor de Predikatie . . . . . . . . . .
,,
91. „ „
92. » »
•,•
»
e3. ,, »
»
»
94. n »
95. Na de P,^edikatie. . . . . . . . . . .

Feith.
v. d Berg.
Feith.
Mej. v. d. Velde.
Dr} fhout.
v. Alphen.
Feith.

.

f

96.

.

„

,,

.

.

.

.

.

,

n. Lavater.
Bruining.
v. d. Berg.
Feith.
Rutgers.

.

.
97. Bij den Doop . . . . .
. . . . . . . . . . .
98. Na den Doop
99. Bij de Belijdenispredikatie • . . . , • ,
,
S
100. Bij de Voorbereiding tot het Avondmaal
. . . , , . , v. d, Berg.
lul. Bij het Avondmaal.

102.

»

„

103.

„

„

104.
105.
106.

„
„
„

„
»
„

v. Alphen,
»

v. d. Berg.
n. Hermes.
,,
,,n. Klopstook.
v. d. Bosch , Toren en 't Lam.
. v. Alphen.
. Rutgers.
Feith.
. v. d, Kasteele.
n, Gellert.
»

107. Dankzegging na het Avondmaal

108.
109.
110.

»
»
„

„
„

•
.
.
,

.
•
.
..

.
.
•
.

.
.
•
.

.
.
•
.

.

.

.

..

.

.

.

Feith.

•

•

•

•

•

.

+

v. d. Kasteele.

„
„
„

111. Jezus vrijwillige vernedering ,
112. Op Jezus Geboorte
119.

»

„

,

•

114.

„

,,

•

•

115.
116.

,,

„
,^

.

v. d. Berg , n. Gellert.
Bruining.
Rutgers.

117. Engelenzang
118. Op het Lijden van Jezus .

.

.

.

.

.

.

.

,

.

.

.

.

.

.

120. Jezus Liefde in zijn Lijden . .
121, Jezus Groothei i
.
12 2, Jezus Onschuld .........
123, Zie den Menseh .
124. De Verlosser aan het Kruis . .

.
.

.

.

•
.

119.

,,

1 25. Kruislied .

»

^ 26, Jesus op Golggtha

,

.
,

v. d. Kasteele , Gellert.
Schutte.
v, d. Kasteele.
8oharp.
v. d. Berg , n. Schlegel.

Vollenhoven.

• .

• Q. Alphen,
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127. Het is Volbragi . .
128. Het is Volbragt . •
129. De stervende Jezus •
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Alphen.
Feith.

,
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
,
,
.
•

V.

N. N.

Feith.
v. d. Berg.
Elikink.
,,
132.
»
»
»
Vollenhoven , v. d. B.
133. Menschelïjk zwakheid , . ,
Rutgers.
134. Op Jezus begrafenis
. . .
V. d. Berg , n. Oellert.
135. D eopstanding van Jesus . . • • •
186.
• Lavater.
»
»
»
»
»
»
n, Gellert.
137.
,,
,,
v• d. Kasteele,
188.
»
»
»
Bruining.
»
139.
»
»
v, d. Berg, n, Klopstock.
140.
»
»
Feith.
»
141.
»
»
Bruining.
»
»
•
142.
,,
143, De Hemelvaart van Jezus . . . . . . • , v. d. Kasteele.
» , , , , . , , . Feith.
„
n
144.
»
»
,, , , . . . . . • v, d. Berg, n. Lavater.
145. »
,,•v. Alphen.
146. »
»
»
Mej. v. d. Velde.
147. »
»
»
»
Bruining.
148. ,,
»
»
»
149, De uitstorting van den Heiligen Geest . • • • v. d. Kasteele.
150.
• • • • Rutgers.
„
»
»
• • • . v. d. Berg.
151,
»
»
»
»
»
• . • • Feith.
152.
• • . . Rutgers.
153.
»
,,
»
154. Uitbreiding der Kerk , , . , . . , , • Scharp , Mevr. v. Sytzema,

130.

•

•

»

»

131. Geduld naar Jezus voorbeeld .

155.

»

»

»

156. Bewaring der Kerk.

. . ,
15 7. Om bekeering van Z)ndaars .

v. d. Berg

.

,

.

.

.

.

•

•

.

•

•

•

158. Het taatsle oordeel
159. Op het Nieuwe jaar.

•

.

•

.......

160.
161,

»
»
»

162.

Feith.
V. d. Kasteele , Feith,
Feith.
Rutgers , n. Niemeyer.
v. Weenen.
v, d. Berg.

»
»
»

163. Op de Lente
164. Op den Zomer

Mij,

ly

•

.

•

.

.

.

.

.

.

.

.

165. Op den Herfst •
166. Op den Winter •
•
167, In den Oogst

.

.
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.

.

.

.

.

.

.

.
.

•
.

•
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•

•
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•

•

.
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.
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•

Bilderdijk , n. Munster.
Feith.
v. d. Berg, n. Stram.
Boot , v. d. Berg.
Schutte.
Jordens.
Feith.

.

.

.

.

.

.

,

•

•

.
•

Scherp.

,

•

.

168.

»

»

•

169. Op eersen Bededag
170.
171.

,,
»

,,

172. In groote droogte
173. Bij overvloediger regen.
,
atersnood ......
.
174. In Watersnood
175. Na storm en watersnood
176. In oorlog . . . . .
177 , in vrede . . . . .
..

.

.

.

.

.

.

,

,

.

.

.

.

.

,

,

.

.

.

.

,

v, d. Berg , Cramer.
•

.

e

178.

v, d. Velden.

Rutgers.

Feith.
179. Morgensan,,
. , , .
• , ,
Rutgers , Bruining.
180, Avondzang.
v. d. Berg , Klopstock.
181. Op den dood.
.

182.

,.

„

185,
186.

....

.

.

,
•

,
.

,,

183.

184.

...

»

.
.

.
•

.
,

.
.

.
,

.
.

.
.

.
,

,,.
,,.........•

De dood van den Christen
Het tegenwoordige en het toekomende Leven •
De hoop der Zaligheid . . . . . . . .
Het verlangen naar den Hemel . . .
•
, • ,
De opstanding . .
j92, Troost des eeuwigen Levens , . . . . .

187.
188.
189.
190.
191.

.
.

..... .... .....

. . . . . . . . . . . .. .

.

•
.

,

de Roo.
Mej. Moens.
v. d. Berg, n. Berman.
Sluyters.
,,
Feith •
v. d. Berg , Sluyters.
Rutgers.
schutte , Sluyters.
Feith.
Rutgers , n. Gellert,
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Prijsvragen@
De Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde heeft
vijf letterkundige wedstrijden voor 1889 uitgeschreven en vraagt:
Voor Oudgermaansche Taalkunde, eene studie over het gebruik der naamvallen in Notkers Boethius en Martianus Capella.
Voor Middelnederlandsche Taalkunde , eene nauwkeurige en volledige studie
over het gebruik van het voornaamwoord van den 2en persoon enkelvoud
(du, dijn) bij de Middelnederlandsche schrijvers, en men vervolge die studie
tot de volledige verdwijning van dit voornaamwoord in de schrijftaal.
Voor Letterkunde, eene lofrede op Jan-Frans- Willems , beschouwd als hoofdman en leider der Vlaamsche Beweging , en als taal- en letterkcundige.
Of wel eene critische verhandeling betrekkelijk de verdiensten en de strekking
der oorspronkelijke Noord- en Zuid-Nederlandsche , zoo geschiedkundige
als zede- en karakterschetsende romans , sedert 1780 tot 1887 gedrukt, met
uitzondering der levende schrijvers.
Eindelijk voor Vaderlandsche Geschiedenis, eene verhandeling over den
oorsprong der hedendaagsche Belgische vrijheden.
De schrijver van elk bekroond werk zal namens de Academie eene belooning ontvangen van 600 franken, of wel eenen gedenkpenning van gelijke waarde.
De mededingende handschriften moeten bij den bestendigen Secretaris
(Fr. de Potter, Godshuizendreef 29, te Gent) ingezonden zijn vóór den 1
Augustus 1889.
Zij meent den mededingeren te moeten berichten, dat al de handschriften, aan haar oordeel onderworpen, als haar eigendom in hare archieven
bewaard blijven, en zij zich het recht voorbehoudt, deze in druk te geven.
Van de niet ter uitgave aangenomene stukken zullen de mededingers ,
te hunnen koste, een afschrift kunnen bekomen , mits overeenkomst met
den bestendigen Secretaris.

PhoneU80h0 stuffilI-IJE
Onder den titel Dhonetische Studien verschijnt bij N. G. Elwert te Marburg in Hessen , onder redactie van Wilhelm Viëtor , een tijdschrift , dat
zich ten doel stelt , de zuiverheid van de uitspraak der talen bij het
onderwijs te verzekeren door toepassing van klankspelling , voorstelling
der woorden naar de klanken. Ten onzent werd daarover in het tijdschrift
De drie talen geschreven en de heer te n B r u g g e n k a t e gaf naar dat
systeem een leerboekje bij het onderwijs in het Engelsch uit; hier vindt
men de uitkomsten en practische voorslagen bijeen , o. a. van de eerste
mannen op dat gebied , als van Ellis , Koch , Kuhn , Lundell , Passy,
Proescholdt , Sweet , Techmer, Western en verder van een paar dozijn anderen (tot onze verbazing ontbreekt prof. Sievers). De 2e afl. is verschenen.
Elke afl. kost f 2.40.
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lno Leinve Ultgave van Summa „Dogentroost."
Huygens' Oogentroost. Voor 't Onderwis en zelfoefening
door A. W. Steltwagen.

Toen ik in het Voorbericht mijner Huygens-Studiën de zinsnede
schreef: „ik heb mij door het beginsel laten leiden , geen enkele
plaats , waarover m. i. het rechte licht nog niet scheen , willens en
wetens onbesproken te laten", meende ik in gemoede, dat aan de
hand der door mij besproken Uitgaven en met behulp van mijn
boekje , elk ontwikkeld lezer voortaan in staat zou zijn Huygens'
voornaamste werken te verstaan en te genieten.
Weinig vermoedde ik toen , dat 's Dichters „Oogentroost" — stellig,
wat moeilijkheid betreft, niet in eenen adem te noemen met Costelick Mal , Daghwerck of Zedeprinten , nog klippen zou opleveren,
waarop — ik zeg niet een dilettant beoefenaar van den pittigen
Constanter -- maar de man , die er ons eene nieuwe Uitgave van
aanbiedt , de Heer Stellwagen , stranden zou. Dat dit toch geschied
is, spijt mij om den Dichter, wien ik warme vereering toedraag, en nu de
Redactie van Noord en Zuid mij het boek ter Recensie zond , haast ik
mij op de gebreken , die het aankleven , de aandacht te vestigen , opdat de gebruiker , in tijds gewaarschuwd , hiertegen op zijne hoede zij.

Aan zijne Uitgave laat S. als inleiding eene Levensschets en
Karakteristiek van den Dichter , alsmede een overzicht van den
Inhoud der Korenbloemen voorafgaan. Hierin toont hij nagenoeg
al de werken van Huygens , de Studiën van Jorissen , het IVe deel
v. Jonckbloet vlijtig gelezen te hebben, wat hem in staat stelt
zijne uitspraken door tal van citaten te staven. In mijn oog is
dit het verdienstelijkste gedeelte van zijnen arbeid , al schijnt mij
de wijze van behandeling wel wat te los en te luchtig en al hadden
die aanhalingen ook wat korter en minder talrijk kunnen zijn. Zoo
zie ik b. v. weinig of geen verband tusschen de op blz. 13 uit de
Zeestraat opgenomen verzen Heilzame rechterhand enz. waarmede
daar een minnaar om de hand zijner aangebedene aanhoudt en
den „man , die reeds drie en dertig jaren weduwenaar was , maar
nooit ophield zijne Susanna te gedenken, nooit ophield van hare
rechterhand te zijner tijd het loon der trouwste aanhankelijkheid te
wenschen." Zegt de Heer S. dat dit verband wel degelijk bestaat , daar Susanna haren Constanter nog al tamelijk lang op
haar jawoord heeft laten wachten , dan vraag ik vooreerst , of dit voldoende is, om het citaat te wettigen , en wijs er vervolgens op , dat
de zin niet logisch gedacht is. Men kan toch bij wijze van tegen,

Noord en Zuid, 11e Jaargang.

13
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stelling niet zeggen : Dit is wijsheid .... van den man , die 33 j.
weduwenaar was , (maar die) nooit ophield te zijner tijd het loon
der trouwste aanhankelijkheid te wenschen.
Wat nu dien weduwenaar „van drie en dertig jaren" betreft,
hier heeft S. niet juist geteld. Sterre stierf in 1637 ; de Zeestraet
verscheen in 1666: Huygens leefde dus nog slechts 29 jaren in
den weduwenaarsstaat. Dat is eene fout, die ik den Schrijver niet
hoog aanreken , maar in het voorbijgaan verbeter , even als eene
andere op diezelfde blz. 13 , waar hij zegt , dat Philippus in Denemarken is overleden , terwijl deze vierde zoon van Huygens op
eene gezantschapsreis naar de hoven van Zweden en Polen , te
Mariënburg gestorven is , getuige de aant. v. Huygens in zijn Dagboek (Unger , bl. 58 en 60).
1656 , 9 Mart. Philippus meus cum legatis ad Regna Sueciae et

Poliniae ... .
1657 , 14 Mayr Obit Marienburgi in Prussia .... dilectissimus
meus Philippus ... .
Minder goed kan ik mij verklaren , hoe S. , die toch het gedicht
„Ghedwonghen Onschuld", waaraan hij op bl. 19 een citaat ontleent , wel in zijn geheel zal gelezen hebben , zich tot de mededeeling bepalen kan , dat Constanter een glas voor 't oog droeg,
hetwelk door nachtelijke studie bij kaarslicht verzwakt was. De

hoofdoorzaak van Huygens gebrekkig gezicht wordt immers aldaar
door den dichter zelven ten duidelijkste opgegeven , als hij zegt
(Zie Korenbl. I , 446) :
twee groote flickerooghen
Voldoen hun plichten niet ; een - ingesoncken sand
Bekommert mij de strael , die 't uyterlicke blincken
Der dingen van hun ruckt.
De lust om te citeeren heeft S. op bi. 25 nog eene leelijke part
gespeeld. Ten bewijze, dat H. „fier" was „zonder laatdunkendheid"
haalt hij uit het Voorhout eene strofe aan , waarin H. in den
vorm eener fraai gedachte en fraai gezegde plichtpleging" zijne
afkeuring erover zou uitspreken , dat de „Oud' en jonger Nassaubroeders" Prins Maurits en Frederik-Hendrik soms in het Voorhout
gaan wandelen.
Van die afkeuring vind ik geen spoor : ik houd het aldaar gezegde voor niets anders dan een uiterst hoffelijk compliment. De
bewijzen zijn niet ver te zoeken.
le. In den aanhef der passage, waarin bedoelde strofe voorkomt,
spoort H. zijne Muze aan een verhevener toon aan te slaan:
(Hooger, hooger mijn gedichte ,) en vermaant hij de „Lindetoppen"
„op het schoonste" te pronken , om toch de vorstelijke wandelaars,
die hij nu ziet naderen , naar behooren te ontvangen. Hij juicht
erover , dat de ,,Bbemer-vorst" (Fred. V , de Winterkoning ,) met
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zijne gemalin , „het waerde Britten-lants Juweel", hunne schreden
naar het Voorhout richten , en hij zou het afkeuren , dat de Oranjevorsten hetzelfde doen ?
2e. Heeft het Hollandsche volk niet altijd gaarne gezien , dat
zijne vorsten in zijn midden verkeerden ? Was het niet eene zijner
groote grieven , dat Philips II zoo stijf , zoo afgemeten , zoo weinig
gemeenzaam was ? En H. zou van die gemeenzaamheid aan de
zonen van den minzamen Zwijger een , zij het dan ook , bedekt
verwijt gemaakt hebben ? Geloove het , wie kan!
3e. Wanneer hij gezegd heeft, dat deze gangh hun „niet past",
dan verklaart hij onmiddellijk daarop , en zoo duidelijk , dat er
met geene mogelijkheid aan zijne bedoeling kan getwijfeld worden,
hoe hij zijne woorden wil opgevat hebben :
Soecken wij U dan t' ontrecken
't Somer-nutten van dit Padt?
Neen ; maer wenschen u te doeken
Onder een verdiender bladt,
nl. onder een dak van lauwerkransen.
Met verwondering zag ik (o. a. bl.. 33) , dat S. nog altijd de
meening is toegedaan , dat H. in zijn Cluyswerck zijn leven op Hofwijck beschreef: ik meen toch in mijne Huygens-Studiën (blz. 53)
uit het gedicht zelve op onwederlegbare wijze aangetoond te hebben,
dat hierin zijn kluizenaarsbestaan in de eenzame woning a. h. Plein
geschetst is.
Op bl. 36 citeert S. het Sneldicht , hetwelk tot opschrift draagt
Stijl, waarin H. als zijn gevoelen te kennen geeft , dat een schrijver
zich evenzeer moet afkeerig toonen van „goe woorden , zachte
taal , als blompap" als van „goe stof en kloek geweld van deftige
gedachten , in 't „barsch van duistre woorden gesmacht." Hij laat
dan onmiddellijk daarop volgen : ,, Aan deze theorie heeft de dichter
zich gehouden , zoowel vbór als na het tijdstip waarop hij haar
onder formule had gebracht." Dit belet hem evenwel niet op
bl. 39 en 40 klaagliederen aan te heffen over de „duysterheid"
de „onverstaanbaarheid en gezochtheid", de „moeilijkheden der overladen en gewrongen rijmregels." Wat moeten de onervaren lezers van
Huygens , wien de Heer S. tot gids wil strekken , hiervan denken?
Hiermede neem ik afscheid van de Inleiding en ga over tot het
2e gedeelte van het boekje , den Tekst met de Verklaringen en
Aanteekeningen. Ook hier zal ik S. den lof niet onthouden , die
hem toekomt. Hij heeft gezorgd voor een nagenoeg zuiveren afdruk van de Editio princeps (a° 1647) en deze zorgvuldig met de
latere Uitgaven vergeleken. Ware hij slechts bij de Verklaring
even bedachtzaam te werk gegaan en had hij , behalve mijne
13*
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Huygens-Studiën , ook de Aanteekeningen van Bilderdijk en van
Vloten met zorg en oordeel geraadpleegd ! Waarschijnlijk ware
dan het getal zijner tekortkomingen geringer geweest en zou hij
mij de Recensie wat gemakkelijker gemaakt hebben. Want hier ,
ben ik geneigd met H. uit te roepen , voel ik
mijn penn(e) soo voll ints ,
Soo voll vertwij felings , soo voll strij ts , soo voll blinds,
dat ik het waarlijk met de mij toegestane ruimte niet weet te
klaren. Ik zal mij dus tot het allervoornaamste dienen te beperken.
Het eerst moet ik dan de aandacht vragen voor de Latijnsche
verzen en citaten , welke H. vóór het Gedicht geplaatst heeft , en
waarvan de vertolking op bl. 112 en 113 gevonden wordt. Wanneer
deze van de hand van S. is heeft hij zich aan iets gewaagd , dat
zijne krachten te boven gaat ; werd zij hem door een bevoegd
persoon verschaft , dan weet ik geene andere verklaring te vinden,
dan dat deze, hoe goed ook met de klassieken bekend , Huygens'
eigenaardigen zegtrant niet heeft begrepen. Om de totale onjuistheid dier overzetting te doen uitkomen , kan ik niets beters doen,
dan de mijne er naast plaatsen. Wie zich de moeite getroosten
wil beide aan het origineel te toetsen , zal , hoop ik , niet alleen
vinden , dat de mijne letterlijker is en de eigenaardige beeldspraak
van Huygens , zoo getrouw mogelijk weergeeft , maar tevens
en dit is de hoofdzaak — vrij blijft van de grove fouten , waaraan

die van den Heer S. mank gaat.

het verlies van één , noch dat
van beide oogen te betreuren. (!)
De Hollandsche Muze heb ik
aangeroepen om zich te ontfermen
over onze maagd (Parthenine) en
haar dit onvolmaclet gedicht te
wijden.

Lees mij niet, Gij , wiens disch
met schitterender vaatwerk prijkt,
en die , gewend aan der Ouden
krachtige spijzen , geen smaak
vindt in lichteren kost. Lees mij
niet , ik waarschuw U ; Gij zult
hier niets vinden , dat de pijne
waard is , een Uwer oogen , laat
staan beide , te vermoeien. Immers ik heb die Muze moeten
aanroepen , die zich als N ederlandsche Maagd bij eene andere
(maagd nl. Lucretia) ingang en
tevens aan dit hardklinkend ge-

Zulk een geneesmiddel behoorde

dicht gehoor zou weten te ver-

immers aan zulk eene zieke toegediend te worden : de ziekte

schaffen. Aan zulk een verhemelte voegde zulk een geneesmiddel : eene Nederlandsche zieke
eischte zulk eene zangwijze. Zijt

S. Lees mij niet , gij wiens
tafel schitterender aanblik oplevert
dan de mijne , en wien geene
spijs smaakt , dan die de Ouden
u opdisschen , al is ze ook lichter
te verteren. Lees mij niet , ik
raad het u ; g j immers hebt noch

eener Hollandsche vrouw heeft
een Hollandsch gewicht in het
leven geroepen.

Gij echter iemand , Lezer , die
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zonder dat de taal van mijn
vaderland nu juist Uwe moedertaal is , dit rijmwerk met Uwe
welwillende aandacht vereert,
Gij kunt ter zijde afslaan en, wanneer de onbekende rivier U tegenstaat , U langs haren oever op
geschikte wijze vertreden. Daar
zult gij edelgesteenten vinden uit
het Oosten afkomstig en rozen
uit Latium met leliën uit Hellas
geschakeerd. Gij zult er gerechten proeven aan de Gewijden
ontleend , aan de Ongewijden ont nomen : uit bekende spijzen door
geschikte samenstelling een nieuwe,
smakelijke schotel bereid.

Mocht er evenwel iemand zijn,
die , al heeft hij geen behagen in
de taal van het vaderland , toch
met welwillendheid mijn gedicht
ter hand neemt , hij wete dat
enkele plaatsen hem, genoegen
zullen geven. Immers de oever
biedt den reiziger , die lang op
de onbekende baren heeft rondgezwalkt, eere aangename afwisseling aan.
Men zal er gesteenten uit het
Oosten vinden en leliën uit Italië
met rozen uit Griekenland te
zamen gevlochten. Men zal er
gedachten ' vinden aan de profane
oudheid ontnomen en bij de
nieuwe waarheid gevoegd ; denkbeelden, die al zijn ze niet nieuw
een aangenamen indruk zullen
maken door 't nieuwe kleed, waarin
ze gestoken zijn. ' )

„Moge de franje het slecht genaaide kleed waarde geven!
„Moge, als 't hoofdwerck mishaagt , het bijwerek genade vinden.

2)

Van de Latijnsche prozacitaten bleef de versregel van Horatius
(I Ep. t.):
Restat , ut his ego me ipse regam solerque elementis,
om welke reden weet ik natuurlijk niet, onvertaald. Hij luidt in
't Nederlandsch : Er blijft mij slechts over naar deze beginselen
te leven en er mij mede te troosten.
In het daarop volgende citaat uit den Brief van Hieronymus aan
Julianus verbetert S. twee drukfouten — wat prijzenswaardig is —
doch verklaart den zin : „Quod si tibi tacita cogitatio scrupulum
moverit, cur monitor ipse non talis sim , qualem te esse desidero
et nonnullos videris in medio itinere corruisse, illud breviter respondebo , non mea esse , quae dico , sed Domini Salvatoris", voor
„waarschijnlijk corrupt" en de gecursiveerde woorden voor geen
Latijn ! Excusez du peu!
Ik ben zoo vrij , hierin met S. van meening te verschillen en te
beweren , dat, mits men bij nonnullos , uit den voorgaanden zin,
cur (quod) moni tores aanvulle , het gezegde zoo zuiver en duidelijk is,
Het onderstreepte acht ik bepaald foutief.
$) De beide laatste regels zijn door Huygens zelf vertaald.

1)
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als men maar wenschen kan. Aldus : Maar wanneer bij U de
stille bedenking rijst, waarom ik , Uw leermeester , zelf niet zoo
ben, gelijk ik verlang, dat Gij zult zijn , en dat Gij sommige (van
ons , zedepredikers ,) midden op den weg hebt zien struikelen , dan
luidt mijn antwoord kort en bondig: ik spreek niet in mijnen naam,
maar in dien van onzen Heer en Zaligmaker."
Dat de vertaling, die S. niettegenstaande de beweerde corrupt..
heid , toch beproeft , niet juist kan zijn , is licht te begrijpen ; toch
had hij kunnen en moeten weten , dat scrupulum movere niet beteekent zich ergeren, maar twijfel veroorzaken, bedenking doen rijzen.
Met de vertolking van Huygens' „Dichterlijke Prolegomena" tot
den Tekst , was S. , gelijk wij zagen niet zeer gelukkig ; laten wij
zien , of de verklaring van den Tekst zelven ons meer voldoening
zal geven.
De eerste aanteekening , betrekking hebbende op den titel Oogentroost, belooft iets goeds. Daar wordt aangetoond , dat Oogentroost
of Euphrasia de naam is eener plant , die wel als geneesmiddel
in oogziekten aangewend werd. Totale onbekendheid met de Botanie
(eerre onbekendheid , die ik ten zeerste betreur., want vooral bij de
interpretatie van H. geldt de stelregel: pour savoih bien une chose

il faut en savoir quelque peu mille !) was oorzaak , dat ik mij in
mijne H.S. bij de verklaring van Bilderdijk nederlegde; eenvoudig,
wijl ik geene betere te geven had. (Zie hierover mijn artikeltje in
Noord en Zuid , Jaarg. 1888, afl. 3).
In den aanhef van het Gedicht (v. 3) neemt S. de verklaring
van den Heer Sterck (Oud-Holl. 5de jaarg. 4de afl.) over, welke
de woorden Met jock voor jock bericht weergeeft door met scherts
voor scherts onderricht. Dit is stellig de eenvoudigste , voor de
hand liggende uitlegging. Ik heb aan de vertolking met dwaasheid
op dwaasheid beziggehouden de voorkeur gegeven , omdat die m. i.
beter in den samenhang past. Onder dwaasheid dient. dan , gelijk
ik in de paraphrase dezer lastige plaats deed uitkomen, malligheid
verstaan ; dit is juist de verklarende omschrijving van fidele vrolickheit en sluit zich gevoegelijk aan bij woorden zonder zout , die
volgens mijne opvatting dwaze , malle praat beteekenen. Aan berichten meende ik ook de verzwakte bet. van bezig houden te moeten
toekennen in plaats van de gewone, omdat onderrichten mij te
pedant scheen voor den jeugdigen Huygens ten aanzien-eener vriendin , die , zij moge niet zooveel ouder zijn geweest , als de Hr.
Sterck aanneemt (zie bovengenoemd artikel) , toch stellig als meer
bejaarde juffrouw op „égards" aanspraak maken kon. S. zal nu
ook begrijpen , waarom ik schreef, dat jock bij H. niet zoozeer
„scherts" als „dwaasheid" beteekent, en dat hij mij niet door macht
-
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van citaten hoefde te overtuigen , dat het bij onzen dichter ook
wel in den door hem gebezigden zin voorkomt.
Vs. 55. Amy , neen.
Bl. 116 , aant. 10 oppert S. de meening dat » dit Amy , ook wellicht vriendin kan beteekenen, terwijl van Vloten en ik het door
0 mij verklaren. Hij vindt in „Oogentroost" de lezing vriendin
wel zoo eigenaardig. —
De lezing vriendin, ja; maar niet Amy. Of is het S. onbekend,
dat H. zoo tegen het gebruik van het fransch gekant is ? Hij leze
dan nog eens Voorh. v. 610-25 en Ho fwijck vs. 1861 vlgg. Niets
belette trouwens H. hier het Ned. woord vriendin te gebruiken,
wanneer dat zijne bedoeling geweest was , gelijk hij dat wezenlijk
doet vs. 192: Vriendinne , weest getroost.
V. 75. daer sulcke blinden gaen. S. gaen , henengaan. —
De samenhang eischt hier voor gaen : wandelen. De blinde Christen rijst tot de plaats , waar zich sulcke blinden reeds bevinden.
Sy sien de sorgen aen
Vs. 197.
Voor schroeven zonder end , die door de sinnen gaen

En schroeven vruchteloos.
S. en geen vat op hen hebben. —
De'zin is: en toch niets uithalen. Met door de sinnen zijn niet
die van de Geruste Liên bedoeld , maar die van iedereen.
Vs. 251. Sy trouwen spy noch slot.

S. spie (het ijzeren staafje , waarmede een wiel wordt vastgezet.) —
Eenvoudig : bout , grendel.
Vs. 254.

de Logenaar ontkent
Al wat hem tegen gaet.

S. D. i. de leugenaar heet alles liegen, wat tegen hem gaat, getuigt. -De tegenstelling met het volgende doet duidelijk zien , dat bedoeld
wordt : Iemand , die gewoon is te liegen , ontkent altijd , dat hij
ergens ongelukkig in is geweest. Eene zeer juiste en menschkundige opmerking!
Vs. 269.

Hadd' Pieter min mistrouwt,
Hij hadde min gesackt.

S. gevreesd , den moed laten zinken. —
Dit moet in letterlij ken zin opgevat worden : Hadde Petrus
meer vertrouwen in Jezus' macht gehad , toen hij over het water
wilde wandelen , dan zou hij er niet zoo diep ingezakt zijn.
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Vs. 289. Sy liegen niet ; dat 's sond , sij seggen rond en klaer,
Daer moet gewonnen sijn , God gev' op wie of waer.
S. Zij liegen dus eigenlijk de grootste leugen door hun beweren,
dat er gewonnen m o e t zijn. —
Volstrekt niet; maar : zij nemen den schijn niet aan van niet te
willen verdienen ; zij zeggen ronduit , dat geld winnen hun doel is,
en huichelen of liegen dus niet.
Vs. 299.

sy sien 't , maer door den lesten helder.

S. ten laatste helder(?). —
Gelukkig heeft S. deze dwaze verklaring met nog een paar andere
in het Schoolblad van 17 April j.l. terug genomen. Voor wie ooit
van een duitschen heller gehoord heeft , is de zin zoo duidelijk
mogelijk. V. Vloten en Bilderdijk hadden S. trouwens uit de verlegenheid kunnen helpen , als hij ze geraadpleegd had.
Vs. 320.

in den sueren appel bijten.

S. en, als de verongeljkte partij , 't lot van onrecht te moeten
lijden maar nemen, soo 't is. —
Men bijt in een zuren appel , wanneer men iets moet aannemen,
waarbij men schade lijdt. Hier dus : eene voor hen nadeelige schikking aannemen. Dat dit de bedoeling is , blijkt o. a. uit sp lij ten ,
dat niet zooals de Hr. S. wil de bet. van opgeven (dat zou door
breken aangeduid worden) , maar van toegeven heeft.
Vs. 324. d' Eersuchtighe zijn blind , sij sien maer door de duygen
Van haer bekuypingen , onachtbare getuigen
Van wel- geworven eer.
S. Bekuipingen , kuiperjjen ; de duigen , vs. 323 , zin de middelen hunner kuiperjen. In de 20ste aant. bl. 120 komt S.
op deze plaats terug en verklaart , het niet eens te zijn met mij,
die onachtbare getuigen als appositie van sij beschouw. Hij ziet er
eene bijstelling in van duigen en denkt aldus : de eersuchtigen
zien slechts door de middelen (dit zouden zaken" en ook personen
kunnen zijn) die hen helpen , die hij gebruikte (sic), om tot eer
te komen ; zulke zaken en personen worden gewoonlijk geminacht
door den man , die zijn doel bereikt , d. i. door kuiperij eer verworven heeft , tot eer geraakt is." —
Vooreerst zie ik in duigen geen middelen , maar het samenstel,
het netwerk van de kuiperijen en ik meen , dat de analogie met de
eerste regels van de aan de overige „blinden" gewijde beschouwingen
mij in het gelijk stelt; vervolgens geloof ik niet, dat de ,,eerzuchtigen" door de oogen hunner werktuigen zien , maar door hunne
eigene , al belemmert het netwerk der intriges hun ook het vrije
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gezicht en maakt ze dus in Huygens' oogen blind ; eindelijk blikt
uit, de aanteek. van S., dat hij wel- Qeworven eer van de „eerzuchtigen" gezegd waant; wat toch niet kan , want eer door kuiperij
verkregen , kan niet wel-geworven genoemd worden. Hoe gaarne ik
dus ook onachtbare getuygen als appositie van duygen zou beschouwen , op de door S. aangevoerde bewijsgronden kan ik dit niet doen.
Vs. 381. De laghen van 't gebouw te sloopen.

S. Laghen , verdiepingen.
Hoe zoo ? Ik zie er niets anders in dan de lagen of rijen
steenen , waaruit een huis opgemetseld is en die door de nijdige
achterklappers één voor één weggenomen worden , tot dat er niets
meer overblijft.
--

Vs. 415. De Besighe zijn blind : sy sien maer door de scheuren
Van haer all-doenlicheid.

S. Zij zien slechts in de tusschenpoozen , die overblijven, als men
alles wil doen (om eer en geld te verdienen). -Dan zouden zij dus van tijd tot tijd niet blind zijn. En toch
zegt H. uitdrukkelijk , dat zij geen tijd voor vreugde, noch voor
smart hebben , dat al hun tijd door eer- en winstbejag ingenomen
wordt. Scheuren moet hier opgevat worden als mazen , en bij uitbreiding , voor netwerk , sluier , die den vrijen blik belemmert.
Vs. 437. Want dencken is een last van linnen, en haer grouwt
Van alle besigheid, die hert of huyt verouwt.

S. de „huyt" ook; nl. als de bezigheid in de voornaamste plaats
handenarbeid is.
Is denken dan ook handenarbeid ? ! Van eene andere besigheid
spreekt H. hier nog niet; dat doet hij pas in de volgende verzen.
Het denken doet het voorhoofd rimpelen en verouwt daardoor de huyt.
--

Vs. 440. ((Iaen) dat is de wereld met een passer overmeten.

S. Zoo langzaam loopen ze , dat men aan deze bezigheid denken
zou , voetje voor voetje.
H. spreekt hier niet van het gaan der Luiaards , maar van het
gaan in 't algemeen, even als van 't spreken en staan, dat voorafgaat. Het is dus niets anders dan eene uiterst schilderachtige en
juiste omschrijving van gaan.
Vs. 449. 't En is de slechtste slagh van alle blindheid niet,
Daar yemand wat hij siet moed-willens niet en siet.
S. Slechtste, domste (anders eenvoudigste). —
Mij dunkt , dat er al weinig dommere soorten van blinden kun-
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nen bestaan ; en H. zegt dan ook terecht : 't is niet de geringste,
minste soort van blindheid.
Vs. 500
Als de spuyt het water over bloemen
Of over webben drijft

S. Webben , weefsels (van struiken en planten nl.) —
Dit had ik met het woord weefsels (zie H. — St.) niet bedoeld,
maar geweven stoffen. H. denkt hier aan den bleeker , mijn waarde
Heer ! Lees s. v. p. eens den aanhef van het Ve boek des Hert -

spiegels.
Vs. 512. Stout , duwt , stuwt. — S. vraagt mij hier in zijne
Aanteek. no. 24: Kan de Heer Eymael me één voorbeeld geven ,
waarin H. stouten = stout malen bezigt ?" Aan dat verlangen is
reeds voldaan. Ik verwijs hem naar bovengemeld nummer van N. en Z.
Vs. 534. Sooveel scheelt Toorn , en Maet
Dat des' bescheidene , die blinde slagen sleet.

S. dat deze (die maat houdt) oordeelkundige slagen slaat; de
andere , in toorn , slechts blinde , roekelooze. -Met deze en die is Maet en Toorn bedoeld ; de zin blijft hetzelfde ; doch de verklaring van S. doet het beeld verloren gaan en
geeft dus den schilderachtigen trant van H. niet weer. Vergelijk
T. 534: Maet en Toorn heeft verricht all wat sij beide mochten.
Vs. 569. En dat een man die wijckt sijn lijf ten besten geeft.

S. zijn leven prjs geeft.
L f mag hier volstrekt niet door leven weergegeven worden , maar
door lichaam wegens het volgende :
--

En 't leven soo hij 't berght, verblindt van schaemte leeft.
Vs. 650. Of immers ghij (Parthenine) en hebt u noyt ontsien te weten,

Dat uw vrouw Groote•moer Heer Adams Huys-vrouw was.
S. En dus : dat Eva Adam verleidde tot ongehoorzaamheid. —
Met die wetenschap heeft Parthenine hier niets te maken , maar
wel gaat het haar aan , dat zij eene dochter van Eva is en dus
krachtens de erfzonde met alle menschelijke en , speciaal , vrouwelijke gebreken behept is.
Vs. '676. En vliegeplaesters , Hull en Krul , Kant en fluweel
Is een verbintenis van hoffelicke logen.
Wie daer min aen besteedt dan 't uijterste vermogen
Van liegen , heeft het Hof maer biindeling doortast.
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S. Verbintenis van ho felicke logen , vereeniging van aan 't hof
gewilde bedrieglijkheden. 't Uij terste vermogen van liegen , de
uiterste pogingen om door zich zoo op te schikken , schoon te
schonen. —
Beide verklaringen raken kant noch wal. Het eerste beteekent:
die opschik verplicht de hovelingen tot liegen : zij moeten de aldus
opgedirkte schoone complimentjes maken. Hierbij past dan het
tweede volkomen , mits men versta : wie aan die vleierijen niet zijn
uiterste best besteedt , is geen ervaren hoveling , want : de vrouw,
die schoon wil sin, wil 't hooren, dat gaet vast. Kan het duidelijker?
Vs. 686.
(Sy) sien soo veel geval8
Aan slagh en weer-slagh van dien klepel van haer klock-huys.
S. Geva ls , zaaks. —
Mis ! Geval gevallen , behagen , Hgd. Ge fallen , (subst.) Zij
scheppen zooveel behagen , enz.
.—

Vs. 724. Sy sien niet dat de wett van 't singen is : de maet.
S. De maet , woordspeling (zij blijven niet in de maat en zij
houden te lang aan en gaan dus buiten de maat). -H. rept er niet van , dat zij niet in de maat blijven ; de woordspeling bestaat alleen en uitsluitend daarin , dat de „Singhers" van
geen uitscheiden weten en dus de maat , den eersten regel der
muziek , overschrijden.
Vs. 749.
Want of 't quam af te soeten
Dat afgesprongen is , sijn keucken most het boeten.
S. Indien de dans , waaraan men zich had moe gedanst en
welke te dansen men moe geworden was , niet meer op 't repertoire
voorkwam , dan zou de speelman het in zijne keuken werken. -.Abuis ! H. bedoelt , dat de Speelman steeds nieuwe dansen moet
uitdenken ; want behaagt de dans , dien men zoo dikwijls gedanst
heeft , niet meer en heeft hij niets nieuws daarvoor in de plaats,
dan zal zijne nering er onder lijden.
Vs. 773. De wijste Coningh danst'.
S. Koning Salomon is bedoeld. —
Weet S. dat zoo zeker ? Ik houd het er voor , dat David bedoeld is , dien H. altijd zoo noemt , en die voor de ark danste.
Van Vloten had hier weer goede diensten kunnen doen.
Vs. 775. Uytheemsch onderwijs.
S. Onderwijs van vreemden van een ander. —
Uytheemsch beteekent niets anders dan het tegengestelde van in,
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heemsch. David deed niet zooals onze blinde dansers , die Fransche
dansen moeten hebben ; hij danste zijn eigen wijs.
Vs. 787. Jalouse vrouw , siet om.
S. Siet om , van gelijke beteekenis als „beraedt u". —
Dit laatste gaat vooraf en is door S. weergegeven door : overweegt
bij en met u selven. Door deze verklaring gaat weer de schilderachtigheid van Huygens' dichtwijze geheel verloren. Hij koos opzettelijk de woorden siet om , omdat hij er op liet volgen:
Uw swackheid wordt bewaect,
Daer staet er een en loert , enz.
De woordspeling kan ten naaste bij behouden worden door : wees
omzichtig.
Vs. 860. Nu is 't een Moordenaer , die hem waer dencken dé,
En met een lompen steeck de waarheid overstré.
S. Lompen (want hij kende de kunst van 't vechten eigenlijk niet). —
Hoe weet S. dat zoo ? En waarom zou de eene hoveling de schermkunst niet zoo goed verstaan als de andere? H. heeft daar met geen
woord van gerept ; maar hij noemt den steek lomp , omdat deze
geen bewustheid heeft van hetgeen hij te weeg brengt , nl. van het
doen erkennen der waarheid.
Vs. 933. En dreightse met de pley , ghy pynight'er niet uyt
Dat eenigh Dichter oyt haer Luyt hebb' over-luydt.
S. (Woordspeling) zijne (luit) te sterk geluid, boven de kracht
geluid (doen geven).
Glad verkeerd. De zin is : Gij zult ze niet door pijniging tot de
bekentenis brengen , dat de lier van eenig dichter de hare hebbe
overstemd d. i. betere gedichten hebbe gemaakt dan de hunne.
Het bewijs ? Een regel hooger staat:
Sy sien geen schooner ey dan dat sy selver leggen.
--

Vs. 943.

sy hebben stralen,
Daer geen versett op is.

S. Geen ontkomen aan is. —
Niet juist ; het moet zijn waartegen men zich niet verdedigen kan.
Vgl. vs. 321:
Is ootmoed haer versett, sy loopens' over 't hert.
Vgl. de uitdrukking : verzet aanteekenen.
S. iets zondigs. -Vs. 954. Yet vuyls.
Neen ; H. spreekt hier van het zieke oog v. Parthenine en van
hem zelven. Yet vuyls beteekent dus: iets dat niet zuiver, niet in
orde is.
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Vs. 958.

waer laet ghy 't Kelengat
En ander' Enekele , voorsichtelick te melden.

S. (die slechts) met voorzichtig- (kiesch-) heid genoemd kunnen
worden. Waarom kieschheid Huygens noemt die ander' Enckele (vs. 969) :
?

Een Mond , een Longh , een Maegh , een Lever en een Hert,
waarom zou hij die met kieschheid moeten noemen ? Hem zweeft
hier m. i. iets heel anders voor den geest. Omdat wij van die
lichaamsdeelen er maar één hebben , moeten wij er liefst niet van
reppen ; anders zouden wij er nog eens één of ander van kunnen
verliezen. Schertsend schijnt hij hier in een algemeen heerschand
bijgeloof te deelen.
Vs. 981. Men seght ons niet , Siet uyt ; maer Siet er uyt, en hoe?
S. Siet er uyt, ziet uit de wereld (naar binnen, in uw hart). —
Waar haalt S. dat wereld van daan ? En hoe brengt hij den volgenden versregel daarmede in verband :
Als ick geduldighe ter dood des Cruyses toe?
Versta : Men zegt niet tot ons : Ziet om u heen; maar : laat u zeiven zien ; toont wie Gij zijt. En hoe (moet gij er uit zien) ?
Als ick , geduldighe , enz. Er staat immers een regel verder:
Men seght ons : Laet u sien

,

en laet uw weldoen blincken.

Doch dat wordt door S. al evenmin verstaan. Hij geeft het weer
door : Zet uw licht niet onder de korenmaat", terwijl de zin is:

toon wie Gij zijt, nl. door Uw weldoen door Uwe deugden.
,

Ik zal het bij „die spell" maar staken , en mij dunkt ook , dat
het zoo al wèl is voor eerre uitgave , die , na al wat er reeds over
Oogen troon t aan 't licht was gebracht , geene bij zondere zwarigheden meer opleverde. Toch moet ik den gebruiker van het werk
waarschuwen , dat „daer zijn noch blinden meer.... dan ick er
hebb' ontdekt (aangetoond)." Stelt de Heer Stellwagen er prijs op,
dan ben ik bereid ze aan te wijzen.
Dat mijn oordeel over zijnen , arbeid niet gunstiger kon zijn , is
mij leed. Ik meende het echter onbewimpeld ' te moeten uitspreken,
eensdeels , omdat de eenmaal opgedane ervaring den schrijver voorzichtiger had moeten maken ; anderdeels , wijl de bestudeering van
den „pittigen" Huygens door verkeerde verklaringen niet noodeloos
dient verzwaard.
Amsterdam , 5 Mei 1888,

H. J. EYMAEL,
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AANTEEKENINGEN
bij Noord en Zuid X. 327.
Deze nota's dienen , als vervolg van die , welke (X. 236) in
Noord en Zuid werden opgenomen , betrekking hebbende met het
begin der studie van den Heer T. H. DE BEER , over de taal in
den eersten druk van Een Vlaamsche jongen. Bij het omwerken van dit boek voor de tweede uitgaaf, heb ik gelegenheid gehad menigen wenk van dien zeer geachten geleerde te volgen;
inzonderheid waar het sommige uitdrukkingen gold , welke den
lezer hinderlijk moesten voorkomen , om hare onvolmaaktheid , om
hare onjuistheid , veeleer dan om haar bijzonder Vlaamsch karakter.
Woorden en wendingen , die ik , als echt Vlaamsch Dietsch ,
ofschoon in het Noorden min gebruikelijk , meende te moeten behouden , heb ik in mijne eerste reeks aanteekeningen , en ook in
deze tweede , ten bate onzer gemeenschappelijke moederspraak , toegelicht.
Ik hoop dat Heer DE BEER mij 't genoegen zal doen , zijn zeer
nuttig werk , ook voor de nog overblijvende bladzijden van 't behandelde boek (238-285) wel te willen voortzetten. 1 ) Ik beloof hem,
van mijnen kant , eveneens , mijne opmerkingen en uitleggingen te
zullen ten beste geven.
Ik volg dus den Heer DE BEER van bladzij tot bladzij:
Bl. 142. In Vlaamsch België gebruiken wij 't woord spoorweg ook.
Bl. 143. In zeven haasten , met zeven haasten is in de Vlaamsche
gewesten zeer gemeen. Ik weet niet, van welke Fransche spreekwijs
die uitdrukking zou kunnen voortkomen. Ze schijnt me niet ondietsch.
Over jaar over jaar = verleden jaar in 't vorig jaar; zooals
men hier te lande gewoonlijk ook zegt : over eenige dagen , over
drie weken , over zes maand enz. , inplaats van : voor eenige dagen,
voor drie weken ; welke laatste zegwijzen , bij ons volk nooit iets
anders beteekenen dan : voor een termijn van eenige dagen -- pour
quelques jours, enz. Waar men in Holland zegt: over eenige dagen,
met het oog op toekomenden tijd , luidt het hier immer : binnen
eenige dagen , met eenige dagen , bv eenige dagen = of wel , meer
bepaald ; b. v.: de naaste week over , Zondag en acht dagen , enz.
Blz. 144. Trommelier staat in N. en Z. verkeerd afgedrukt,
in plaats van tromineleir , dat niet anders is , dan de gewestelijke
vorm van trommelaar; gelijk appeleir, bedeleir, moordeneir, enz. —
Zoo ook is peis niets dan een dialectvorm voor peins , van peinzen,
dat hier in den dagelijkschen omgang peizen wordt. — Dezelfde

=

1)

Dit geschiedt in een der volgende iummers,

RED.
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opmerking voor iverziteit dat slechts de gebrekkige uitspraak
weergeeft van een oud wijfje , 'twelk het gekend woord universiteit
niet kon onthouden of behoorlijk uitbrengen.
Door gastho fdisch wordt hier geenszins table d'hóte alleen verstaan ; maar wel table d'hótel , in 't algemeen.
Blz. 147. Tuischen komt op deze plaats voor , in den zin van
spelen , vooral grof spel.
Blz. 153. Heilloos is hier = zonder heil , zonder geluk ; ongelukkige zieke , dus : niet juist onheelbare , ongeneesbare zieke.
Bl. 154. AAITveirt (niet AUITveirt) is weer geen bijzonder Vlaamsch
woord ; het is alleen de plaatselijke , Gentsche vorm van uitvaart.
Bi. 159. Tateren = stamelen van kinderen , ja ; overdrachtelijk
dan ook , onnoozel praten , vooral van een hakkelaar gezegd.
Bl. 161. In Oost-Vlaanderen gebruikt men altijd alleen teirling,
instee van dobbelsteen.
Eene bolle (vr.) , in Vlaanderen , beteekent niet eenen bol (m.) ,
als de kogels in de rolbanen. Neen , eene bolle is een ronde ,
houten schijf van vrij aanzienlijke , doch verschillende dikte en
doorsnee ; en waarvan de kant een weinig scheef gedraaid is;
derwijze , dat het speeltuig , uit de hand gelaten , in zijnen loop
Bene langwerpig kromme lijn op den grond beschrijft , en eindigt
niet zoo dicht mogelijk , bij een in de aarde geslagen stek (= stuk
gepunt hout) , op zijn kleinste platte zijde , de trekzijde , neer te
vallen. Dan hebt ge nog rechte bollen voor de gaaibollingen ,
alsook zeer kleine rechte voor de schoolkinderen , die er langs de
straat om het verste mee spelen.
,

In Oost-Vlaanderen , vooral in 't Land van waas , zijn de boeren-

bollen groot , zwaar en dik ; de herberg- of drankhuisbollen veel
kleiner en lichter. In 't Oudenaardsche zijn ze nogal klein , dun
en bijna scherp op den kant.
Aan een bal-, beugel- of kegelspel valt bij het woord bolle bij
ons niet te denken ; tenzij bij het vloerkegelen , het kegelen op de
vloersteenen in de gelagkamer van sommige „estaminets". Daar
gebruikt men inderdaad eene kegelbol van bijzonderen vorm. Het
is als een volle kalot van eene sfeer gesneden , één zijde bol , de
andere plat en tusschen beiden een scherpe boord , waarop de bol
niet loopen kan , al andere kegelbollen voor den blooten grond zijn
kogel- of rolvormig.
Bl. 16b. Groenset is ten onzent van algemeen gebruik voor moeskruiden = légumes; ook het meervoud groenten. Het enkelvoud
groente dient alleen voor groenheid , loover = verdure.
In Holland wordt opslorpen, even als duizend andere woorden,
gewis ook wel eens in figuurljken zin gebruikt , meen ik ; evenals
het Fransch woord absorber.
Bl. 166. Brengen gebruikt een Vlaming nooit anders dan met
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een denkbeeld van toenaderende beweging tot den sprekenden persoon. Die richting wordt in het Fransch voorvoegsel ap of a (voor
ad) in apporter, amener, voorgesteld. Iets wegbrengen wil ons van
de tong niet. Porter is bij ons immer dragen, of de voorwerpen
zwaar of licht zijn , tot het lichaam behooren of niet. Brengen is
aandragen.
Bi. 167. Spraaktuig is eenvoudig stemorgaan = organe, instrument de la voix; zooals werktuig = instrument de travail; speeltuig , rijtuig , voertuig , vaartuig , enz.
Vloeibare meststof is bij ons ook vetwaar. De boeren zeggen:
het land mesten , het land vetten ; en zelfs van vee sprekende : een
kalf , een varken vetten of mesten.
Plots kan in Noord-Nederland niet onbekend zijn. Het wordt in
KRAMERS' Woordenboek en in de woordenlijst van DE VRIES en
TE WINKEL gevonden.
Bl. 168. Neen; de oogronden zijn hier in geenendeele de appels;
maar blijkbaar de ronden door de wijd open oogleden gevormd. —
Iemands rede onderbreken = interrompre , is wel afbreken , maar
volstrekt geen eindigen van die rede.
B1. 171. Hier is de uitdrukking schamele armen van dagelijkseh
gebruik , in den zin van pauvres honteux; armen , die hunnen toestand uit eerlijke schaamte , uit gevoel van waardigheid, verbergen.
In 't Land van Waas is de treffend beeldige uitdrukking : een
uitgespannen boer = een boer, wiens have en goed door 't Gerecht
openbaar verkocht wordt , algemeen in zwang.
Bl. 173. Zijn eigen leed te dempen te onderdrukken , te
versmachten , te overwinnen , veeleer dan te verzachten. — Onder
werpelj kheid , geene slaafschheid : maar „subjectiviteit".
Bl. 178. Pramen is ten onzent nog niet het allerminst versleten.
Nog overal staat het bekend voor drukken , dwingen , dringen , in
't nauw brengen ; serrer , presser forcer , insister. KKAMERS geeft
het ook , zonder eenige bedenking er bij.
Bl. 181. Het uitzicht - de schijn. Van het werkw. uitzien.
hij heeft het voorkomen van een goed
Hij ziet er goed uit
menseh. — Hier te lande wordt oplichten en afzetten, in de beteekenis van escroquer, veel min begrepen dan aftruggelen, aftroggelen;
en schier nooit in de plaats van deze laatste woorden gebruikt.
Tara , tarra beteekent ook zeer zeker te-kort, gebrek, beschadiging.
Bl. 183. Plomperd van plomp , evenals lomperd van lomp , beduidt geen nijdigaard.
Bl. 188. Bij 't verward denken , soezen , kunnen de hersens toch
niet worden gemist , zooals in N, en Z. beweert wordt.
Bl. 191. Het woord omgang , vooral in den vorm ommegang,
voor processie , wordt zeer veel gebruikt , op de Vlaamsehe dorpen.
BI, 192. Hier is er spraak van den boezem , door de Natuur
-

,

—
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opgerond (waarom niet ?). Boezem , een deel van de borst. Week
is gewis ook in Holland wel zeker teer, zacht, voor indruk vatbaar,
zoo stoffelijk als figuurlijk. — Omvatting wel = omhanding , zal
ik maar schrijven, wordt hier bedoeld, instee van omarming. Waarom zou die aan-, die omraking niet zoo zacht zijn als het omvatte
lichaamsdeel zelf. -- Het is net om te beduiden , dat het persen in
een plettend kloosterkeurslijf op den fluweelen boezem niet past, als op
een lijnkoek , dat het woord hier juist gepast gebruikt is , dunkt mij.
Jachtig heeft, mijns inziens, evenveel recht van bestaan als
haastig , spoedig , vluchtig , driftig , dorstig , krachtig , prachtig,
machtig , enz. enz. enz.
Vgl. 193. Versterving is ook mortification = diepe vernedering,
zedelijke zelfkastijding.
Reesem wordt hier dagelijks en uitsluitend in alle keukens en op
alle groenselmarkten gehoord : een reesem ajuin , bijv. Rist is onder
het ongeletterd volk onbekend. Ik gebruik het zelf weleens in de
geschreven taal, tot afwisseling en om het meer bekend te maken,
gelijk ik met sommige andere woorden doe.
Bl. 195-196. Botsen en fezelen zegt men hier alle dagen.
Verdriet maken is bij ons verdriet voelen , verdriet hebben = leden;
geenszins misbaar van smart vertoonen.
Bl. 198. Welnu , overgekookt is hier juist overdrachtelijk aangewend , naar den zin van 't overloopen der ziedende vruchten. -Onbekenbaar = inavouable; niet te bekennen, ja. Waarom zou
onbekenbaar verwerpelijk zijn, meer dan onkenbaar , onerkenbaar,,
onverkenbaar , ononderkenbaar , onontkenbaar ?
Bl. 206. Het gebruik van het woord klopping bepalen tot samenstellingen alleen , en dan in beperkten zin wel nog , schijnt me te
zijn een willekeurige taaldwang, een moedwillige verarming der
spraak , die , volgens mij , noch Noord-, noch Zuidnederlandsch mogen genoemd worden.
Is verslenst bij de lezers van .N. en Z. onbekend P Hier te lande
bezigt men anders niets voor verwelkt, verflenst. KRAMERS en DE
VRIES geven het woord, overigens ook , zonder het als vreemd of
als verouderd aan te teekenen. Verslensen
flétrir, eigenlijk van
bloemen en planten wordt immers in gewone figuurspraak voor
andere dingen aangewend ; bijv. voor de malsche , door de gezondheid opgezwollen vingertoppen , die door ziekte en koude, evenals
door het zeepsop in de waschtobbe , verrimpeld en verslenst worden.
Men zegt niet alleen tip van een doek ; maar van eerre muts, van
het oor , van de haren, van den neus ; waarom niet van vingers, dan P
Bl. 210. Bij ons is net het woord zoenen min gemeen en gemeenzaam dan kussen. -- Vraagzaam hier alleen als bijwoord gebruikt.
Bl. 211. Waarom ook niet verholenheid, van verholen, als verborgenheid van verborgen, enz.?
Noord en Zuid , l ie Jaargang.
14
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Bl. 212. Kassei = kalsei = kalseide, algemeen gebezigd in
Vlaanderen - chaussée , steenweg.
Bl. 227.... ziel... beladen der erfzonde", opgegeven als voorkomende in den len druk van Een V laamsche Jongen , staat er werkelijk niet; maar wel staat er letterlijk : „beladen met de erfzonde", bl.
227 , regel 7 en 8. — Het woord onleefbaar verdedig ik niet. Ik
heb het in den tweeden druk laten varen en vervangen.
Zicht is hier voor gezicht: het zien, het aanschouwen; la vue ,
la vision. Wij spreken gedurig van schoone zichten , landschappen
en dergelijke bedoelend.
Voorgeborchte (niet voorgebergte) - faubourg, voorstad, voorburg , voorburcht , voorborcht.
Bl. 228. Neen ; die buitengewone kraamplaats is bepaald alleen
zaal 9; de „groote kamer in eenen , afgelegen hoek van 't gebouw",
van het gasthuis.
Waarom niet afspieden , zoowel als afkijken , afzien , a f teekenen ,
afschilderen, afbeelden ? Bij ons , in elk geval , zeer bekend en algemeen op de tong.
Bl. 229. Iemand starlings bezien = staroogend bekijken, wordt
hier dagelijks gehoord. — Ui tgepinkte wimpers? Wel, dat zijn
wimpers , die niet meer pinken , die niet meer bewegen. Zooals
uitgeleefd, wat niet meer leeft, zooals uitgebrand, wat niet meer
brandt.
Wordt onderbreker door sommigen een Germanisme geacht! Maar
onze geheele taal zal wel één groote Germanisme zijn!
Bl. 230. Ge flodder is alleen gemors met water , meent de heer
DE BEER. KRAMERS geeft : ge flodder gefladder = action de
voleter , voltigement , trémoussement. Vlodderen = los om iets
heen slingeren , wapperen. Vandaar flodderkleed , flodderkous , floddermuts; over gemors met water , geen woord. Vlodder alleen is,
naar KRAMERS , modder , slijk. — Vladderen (flodderen) = heen en
weer vliegen.
CAUTÉRE = bouton de feu = brandijzer , met
Brandknop
Benen knop of -{ rolvormig uiteinde. Dat alles heeft niets gemeens
met een door wrijving heet gemaakter koperen kleederknoop.
Bl. 231. Indien plegen hier gebruikt ware , in den zin van bedrijven , begaan ; het zou volgens den geheelen bijtekst wel te billijken wezen. Doch , dat plegen altijd een denkbeeld van misdaad
wekken zou , kan ik niet bijstemmen. Immers , plegen beteekent
vooraf : gewoonlijk doen , gewoon zijn. Vandaar het oude woord
geplogenheden = • us et coutumes. — Verders nog plegen - oefenen,
verzorgen (verplegen). Vandaar ook plichtpleging , raadplegen.
Bl. 232. Hier staat niet , zooals de heer DE BEER afschrijft,
inzet , maar wel uitzet ; een in Gent en elders algemeen gevraagd
bier.

=
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Ik geef den geachten hoofdopsteller van Noord en Zuid in bedenking, dat hij , op verscheidene plaatsen , als Vlaamsche eigenaardigheden , opgeeft woorden en uitdrukkingen , die alleen beeldspraak zijn , zegwijzen wel eens alleen eigen aan den schrijver van
Een Vlaamsche jongen , meer dan aan Zuidnederlandschen stijl of
Belgisch-Vlaamsche taal , in 't algemeen ; zooals daar zijn : doopselbad , — opgereten vliezen , — aangekleefd = verkleefd ; opgesloopte aandacht , -- stuursche spraaktuig , — tateren , -- uitgespannen boer , -- schulderkeniling , -- dapperheid prediken , --•
stomheid , -- ijzerartsenij der beproefde wilskracht ; door vriendschap
geschoord , -- offerzucht , — tarra , — keffen eener klappei , -door het heilig keurslijf platgeperst , verzuchtingen , — overgekookt uit aardsche minnedolheid , -- afgepegelde hulpmiddelen , —
verslenste vingertippen , -- het vuur van eenen handdruk gewaar
worden = gevoelen , hun veerliggen , enz.
GENT , 7 Mei 1888. WAZENAAR.

Bilderaij^.
De studie van Bilderdijk's werken heeft voor de meeste onderwijzers zeer groote moeieli^kheden Niet alleen is hij door zijn orthodoxe geloofsrichting bij velen minder gewenschte lectuur , maar
ook de overgroote lijst zijner geschriften maakt Bene keuze hoogst
moeilijk. Een enorme massa gedichten , zoo oorspronkelijk als
vertaald , en allerlei genren , te zamen — drukte Da Costa zich
uit -- meer dan twee maal honderdduizend versregels , bieden
zich aan. Wel is waar , de leerling heeft den reuzenarbeid van
den meester geordend , maar die uitgave is niet onder ieders bereik;
daarentegen zijn de verschillende edities , als die van Immerzeel ,
Roelants , e. a. slechts doolhoven , waarin men soms vruchteloos
zoekt naar een opmerkenswaardig produkt. De bloemlezing van
dr. van Vloten heeft dit voordeel, dat ze de gedichten in verband
brengt met het leven des dichters , maar ook hier blijft de keuze
moeilijk.
En toch moet Bilderdijk gekend worden , in den rijkdom van zijn
genie , want dit kan hem zeker niemand ontzeggen , ook al draagt
menig gedicht ten allerduidelijkste den stempel van veranderdheid.
Hij moet gekend worden als dichter nu eens meer dan minder in
betrekking tot zijn leven.
De onderwijzers laten zich aan Bilderdijk weinig gelegen liggen,
Wanneer zij de wetenschap hebben opgedaan , welk „een gevaarlijk
sujet" die Haagsche advocaat was , hoe hij met zijn „lieftallige"
Rebecea leefde , dan keeren zij hem minachtend den rug toe en
14*
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meten, als het hun dienstig voorkomt, breed uit over zijn echteljjke
ontaardheid. En zijne werken ? Nu ja, enkele titels dienen om de
lading kennis aangaande den dichter te dekken en daarmede basta.
Niets is meer te laken dan zoo'n handelwijze ten opzichte van
iemand , die zoo groote verdienste bezit , waar het de gelukkige,
verrijkende beoefening onzer moedertaal geldt.

Wat moet er van Bilderdijk gelezen worden ? Ziedaar de vraag,
waarop ik mij voorstel een beredeneerd antwoord te geven, teneinde
daardoor mede te werken tot een degelijker kennismaking met „den
grootsten verzenmaker" der eeuw, gelijk Ten Brink hem noemt.
Van zijne jeugd tot in zijne grijsheid vloeide zijn dichtader; nu
eens om den broode , dan weêr uit plicht , maar veelal uit aandrift.
Daardoor heeft niet alles , wat hij schreef , aanspraak op gelijke
waardeering.
Het in het licht geven van allerhande verzen en versjes , zooals
kort na zijn dood geschiedde , werkte ook niet mede om zin roem
te verhoogen ; veeleer was dat het begin van die ontluistering,
waaraan de dichter later ten prooi werd. Het zijn de hoofdwerken , die de zuilen zullen blijven , waarop zijn letterkundige roem
zal schitteren ; deze moeten gewaardeerd worden ; zij zullen den
toets doorstaan.
Al aanstonds korten we de letterkundige bagage merkelijk in,
wanneer we de vertaalde gedichten buiten rekening laten. De Ossiaansche poezv , het Buitenleven , de Mensch naar P o p e en etteljke romancen en balladen , uit het Engelsch en Duitsch overgenomen , hoewel in hun Nederlandsch gewaad op 't voordeeligst
uitkomend en der lezing overwaard , kunnen door den onderwijzer
als lectuur best gemist worden.
In de eerste plaats komen in aanmerking die gedichten , waarin
Bilderdijk zich een adellijken stamboom trachtte te planten , welke
pogingen door Da Costa vergoêlijkt worden. (Zie : de Mensch en de
dichter B.). Wat men van dien adeldom en daaraan verbonden
hoovaardigheid denken moge , zooveel is zeker, dat de stukken,
waarin hij zich als „den nakomeling der Teister-bants" teekent ,
tot zijne schoonste behooren.
le Elius. Dit epos in miniatuur verdient ten volle de aandacht.
Hoewel als romance bedoeld , is het voor deze dichtsoort van te langen adem ; ook bezit het te veel beschrijvende gedeelten , om voor een
romance door te gaan. Toch is de behandeling van het onderwerp
meesterlijk te noemen , en ongewone en dikwerf schilderachtige wendingen , een juist gebruik van woorden , een krachtige zinsbouw
schenken het een frischheid , die tot herhaalde lezing opwekt. Om
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echter Elius goed te verstaan , dient men kennis genomen te hebben
van de brieven aan Uylenbroek (in Brieven dl. I).
Daaruit put men de aanleiding tot het ontstaan , de bron , waarnaar het zijn vorm ontving , de genealogie , waarop gebouwd werd,
kortom de kennis van een stuk leven.
De laatste zang , niet de schoonste , zou door die geslachtrekening , zoo niet geheel gemist, ten minste ingekort kunnen worden.
Nog om een andere reden is de Elius merkwaardig. Bilderdijk
maakte hiervoor gebruik van een sage , die in onze dagen door
letterkundige nasporingen 'in duidelijke vormen aan het licht is gekomen , die van den Zwaanridder. De dichter was blijkbaar niet
bekend met die sage --- ten minste niet volledig —. Hij sprak
slechts van oude kronij ken" — waarschijnlijk Fransche — ; van
het volksboek had hij weleens gehoord , maar nooit een exemplaar
onder de oogen gehad. Dit doet wel aan de poëtische waarde van
het gedicht niet af , maar het geeft toch daardoor de gelegenheid tot
een vergelijking , waaruit blijken zal , op welke wijze een overlevering onder de hand aan een geniaal man tot een kunstwerk kan
hervormd worden.
2e Urzijn en Valentijn. In deze romance, van iets kleineren
omvang dan Elius , verheerlijkt hij twee andere zijner ridderlijke
voorouders.
In zijn toewijding aan zijne Egade zingt hij:
„Neen , een tweetal ridders,
Door hun wapendaden groot,
Broeders , weer in 't bloed vereenigd
In de panden aan uw schoot.
Immers van hun beide levens
Daalt ons dierbaar echtkroost af;
De een is hij , wiens roemrijk wapen
Uw geslachtsboom oorsprong gaf;
De ander hij , wiens oude stamboom,
In Held Elius herbloeid,
Door een reeks aan zooveel eeuwen,
In verdrukking , echter groeit."
Die twee helden zijn Urzijn en Valentijn, die men met dezelfde
genealogie als die van Elius kan terugvinden. Dezelfde goede eigenschappen die Elius sieren vindt men ook in dit gedicht terug; ook
hetzelfde gebrek der te groote uitvoerigheid in sommige gedeelten.
3e Het Wiel van Heusden. Dit is het dichtstuk, dat het best
aan de eischen der romance beantwoordt. De grootte is volkomen
evenredig met den inhoud ; de stof is onder het aanwenden der
meest teekenende woorden tot een afgerond geheel verwerkt, en wij
houden dan ook dit gedicht , waarin op zoo dichterlijke wijze het
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ontstaan van het geslachtswapen der Heusdens , waaraan Bilderdijk
verwant was , geschetst wordt , voor een der schoonste romancen,
die de dichter ons schonk.
4e Rober t de Vries. Deze luimige romance, van gelijken omvang als Elius , maar minder schoon , staat slechts zijdelings in verband met de vorige.
Men zal dit bij de lezing ontwaren. In den vierden zang zegt hij:
„Nu komt hij bij den Heer van Aalst
En vraagt zijn slot tot wijk;
Die zegt : Ik hou geen roov'rennest;
Ga , vraag het uws gelijk!
En Bilderdijk teekent hierbij aan : „Deze trek is historisch.
De overoude vermaagschapping van mijn geslacht met het huis
van Aalst door de familie de Bie , en wel den oudsten tak derzelve,
die de enkele Bie voert , stelt mij in staat , hiervan bijzonderheden
te weten , die nog onbekend zijn."
Onder de overige romancen van B., die der lezing waard zijn,
behooren : Floris IV en de Twee Broeders voor Bommel. Daarmede is echter nog niet gezegd , dat de andere het niet zijn : Het
slot van Damiate , Ahacha , Assenede bieden ook dichterlijke schoonheden , keurige wendingen in overvloed aan ; maar aangezien we
zooveel vakken van dichtkunst te doorloopen hebben , is het gegevene reeds meer dan voldoende.
De Lyrische poëzie vloeide bij Bilderdijk het rijkst. Hij was door
zijn subjectiviteit het meest voor de lyriek geschikt en zelfs in zijn
objectieve stukken verloochent zich die trek nooit. Vele der groote
gedichten zijn echter slechts dichterlijke verhandelingen — preeken,
geloof ik , zegt Gorter — over het onderwerp. Deze stukken als:
Starrenkennis , de Hoop , Schilderkunst, de Kunst der poezy e. a.
kunnen daarom best ongelezen blijven , met uitzondering echter van
de Dieren, waarin hij het schitterendste blijk van zijn meesterschap
over de taal heeft gegeven. Maar ook zijn profetisch Afscheid in
1811 mag niet vergeten worden , vooral het slot niet. Door deze
twee gedichten te lezen moet men erkennen , ondanks alle critiek:
Bilderdijk was niet alleen de grootste verzenmaker der eeuw, maar
zeer zeker ook een groot dichter. Slechts weinigen hebben hem in
de smijdige behandeling der taal geëvenaard en nog minder in
het verrijken der taal met nieuwe woorden en wendingen.
Als voorbeelden hoe Bilderdijk de taal in alle voetmaten wist te
doen vloeien, dienen: Ter nagedachtenis van mijn tweede dochtertje,
een stukje in Vondels trant:
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„Klein wichtj en ,
Die 't licht] en
Pas even genoot,
Of de oogjens ,
Nog droogjens ,
Voor 't jammerdal sloot !" enz.
en Maat:
„Gij zult gelukkig zijn,
Alpijn ,
Met altijd niet te diep in holle zee te streven,
Noch , voor een zwarte lucht
Beducht,
Uit voorzorg al te dicht aan 't klippig strand te kleven".
of : Elianes Jaarfeest:
„'t Gedicht
Uit plicht
Gelukt met licht,
Maar hinkt aan ijz'ren boeien,
't Heeft vier,
Noch zwier ,
Noch bloei , noch tier,
En kruipt in plaats van vloeien".
en Nietigheid:
„Onbestendig
En ellendig
Al wat endig
Nietig is;
Wees vrij waakzaam , wees behendig;
't Vluchtig ding bedriegt u schendig
En bedroeft u in 't gemis."
Wij willen geen aanhalingen meer geven , maar verwijzen naar:
Genot , Uitvaart , Geboortegroet aan M. Tíjdeman e. a.
Wij keeren tot de Gedichten zelve terug.
In de kleinere lyrische stukjes wordt de keuze vrij moeielijk : De
Rozen , Des levens lust en dergelijke zijn de beste ; maar hier vindt
men zoovele gelegenheidsverzen , dat men zeer omzichtig moet zijn.
De Ode aan Napoleon , de Krijgsdans , Bath hernomen e. a., die
voorheen alle afzonderlijk en met betrekking op de gebeurtenissen
van den dag verschenen , kunnen veilig overgeslagen worden, zoo
ook zijne prijsverzen , met goud of zilver gekroond : De Invloed der
Dichtkunst op het Staatsbestuur en De Ware Liefde tot het Vaderland. Men zal echter wel doen de schoone allegorie Holland te lezen.
In het herdersdicht leverde hij o. m. de Maaiers , maar ik geloof
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niet , dat er veel verloren zal zijn , indien men de stukken in dit
genre ter zijde legt. Zij zouden alleen kunnen aantoonen, dat B.
in alle vakken thuis was. Maar twee gedichten zijn er , die men
lezen moet , om B. van een zijde te leeren kennen, die niet . in zijn
voordeel pleit. We bedoelen die gedichten , waarin hij zijn haat
tegen Duitschland het land , waar hij geruimen tijd een toevluchtsoord vond — lucht geeft. Op bittere wijze beschrijft hij
het volgens hem ellendige leven , dat men daar leidt. In de Duitsche Kachels heet het als vloek tegen den uitvinder:
„Maar wee dat Hoofd der hersenloozen,
Dat , opperpriester van de dood,
De vuurvlam in zijn kacheldozen
En vloekbare ijzerkisten sloot!
0 , dat hij zijn verwaten handen,
Eer hij ze sloeg aan 't gruwzaam feit,
Tot cindelkool had mogen branden
En eindeloos branden mocht , zoolang de menschheid schreit !"
Men vergete daarbij evenwel vooral niet , te lezen , wat Mr. C.
Vosmaer in zijn Vogels van Diverse Pluimage schrijft.
De Hekeldichten van Perzius bewerkte B. met het oog op Nederland en leverde daardoor gedichten , die in vele opzichten juist gericht waren , als : op taalverknoeiing , onnatuur enz. Voor den
onderwijzer bieden ze tal van goede wenken.

Zoo zijn dan ten slotte nog B.'s grootste stukken over. Eerstens
zijne Treurspelen , die echter niet boven de meeste van dien tijd
uitmunten en gedeeltelijk vertaald zijn. K orma k laat zich het best
lezen , maar het onderwerp , dat op Griekschen bodem thuis behoort
en o. i. alleen met Grieken tot helden behandeld kan worden naar
den aard der stof , is overgeplaatst naar het kille Schotland. Doch
dit gebrek doet geen afbreuk aan de schoonheid der taal , waarin
het stuk geschreven is. Over de opvoerbaarheid spreken we hier
niet. Floris V en Willem van Holland zijn echter ook wel aan
te bevelen , maar hier krijgt men een voorstelling van feiten uit de
geschiedenis, die B. er voor zich zelf op na hield en minder geschikt
is , om door onderwijzers overgenomen te worden.
Het grootste lierdicht, dat Bilderdijk schreef en uitgaf ten voordeele van ongelukkigen : De ziekte der Geleerden , eischt een taaie
volharding, om geheel gelezen – * ik zeg niet genoten -- te worden.
Ik geloof ook niet dat dit noodzakelijk is , maar men kan zich tevreden
stellen met enkele fragmenten als : de schildering der pin en hare
Weldaden . Gezondheid , Kamergeleerdheid en Zelfverwijt, Gezonde
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Slaap e, a. (Zie van Vloten II 262-281). Dan reeds krijgt men
een goed begrip van B.'s gaven op het gebied van het lierdicht,
een vak , waarin slechts weinigen lauweren behaalden.
Ten slotte twee epische gedichten.
Het eerste: De Muis- en Kilcvorschkrjg, de Batrachomyomachia
nagezongen. — De parodie van den Ilias waarschijnlijk door Pigrës
van Caria onderscheidt zich in Bilderd jks bewerking „door het
pikante der uitdrukking, maar ook door zuiverheid en diepte van
taalkennis" (Da Costa). „Het was een grapje van zijn laatstleden
ziekbedde", zegt hij zelf in zijn inleiding : „Men zou deze Heldengeschiedenis vr j wat kunnen opsieren .... doch hetgeen een bloot
grapjen is moest tot geene zaak van inspanning worden en geen
boert moet te lang duren. Het behoort mee tot de goede spreuken
van Horatius : als hij zegt:
Men schaamt zich 't spelen niet , maar altijd door te spelen."
De Huis- en Ki kvorschkrijg , een burlesk heldendicht , laat zich
dan ook goed lezen, want de verschillende episoden worden levendig
geschetst.
De Ondergang der eerste wereld. Het onvoltooide epos , dat
blijkbaar te machtig voor den moedeloozen dichter werd, toont ons
de volle ontwikkeling van zijn genie. Alles geleek kinderspel bij
den grootschen opzet van dit stuk , zoo rijk in taal en schoonheden.
Geen wonder , dat men getracht heeft, uit hetgeen voorhanden was,
het geheele werk in schets op te bouwen , om zich het genot te
schenken van het majestueuze samenstel te aanschouwen. Toch
heeft men altijd meer over dien Ondergang geschreven dan dat hij
gelezen werd. Ik geloof niet, dat vele onderwijzers er kennis mede
gemaakt hebben , en niettemin blijft dit dichtstuk — een brok
zooals het daar ligt -- een der juweeilen der Nederlandsche dichtkunst, dat aanspraak heeft op' onze volle waardeering.

Na het voorgaande zal ieder onderwijzer wel een vrij duidelijken
indruk ontvangen hebben van hetgeen B. voor ons is. Ik hoop
door deze bladzijden een deel van den scheidingsmuur, die tusschen
den dichter en onze hedendaagsche onderwijzers opgetrokken is —
en dikwijls op vooroordeelen -- afgebroken te hebben. Da Costa,
één met Bilderd jk in geloofsrichting, vindt oneindig meer waardeering. Zijne groote gedichten als Hayar , de slag bij Nieuwpoort,
Vijfentwintig jaren , 1648-1848 worden gelezen, herlezen en uit'
geplozen ; ten opzichte van Bilderd j ks Elius , Ondergang , Floris
I V e. a. schoone stukken geschiedt zoo iets niet. Ik vind dat ver •
schijnsel niet vreemd , want de oorzaak ligt voor de hand. Op
Bilderd jk rust in onze dagen , zoo niet een vloek dan toch het
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zegel van den smaad. De mensch is nagezocht en al zijn feilen zijn ten
toon gesteld ; de beschimping , als wraakneming over de schimptonen des dichters , bleef niet uit en men vergat , wat goeds tegenover al zijne gebreken stond: zijn oneindige liefde voor zijne moedertaal. Het is thans meer dan ooit noodzakelijk de ware verdiensten
van een man , zooals Nederland er maar weinige heeft zien geboren
worden , de erkenning te doen vinden, waarop hij recht heeft.

Verder volgen hier eenige aanteekeningen en vragen , die bij de
lezing van enkele van B.'s gedichten dienst kunnen doen. De uitgave,
daarbij gebezigd is die van dr. van Vloten:
ELIUS.
le Zang.
le Coupl. Met welk recht bezigt hier de dichter het woord
verscheiden ?
2e C. Verklaring der eerste 2 regels.
3e C. Waarop doelt de dichter in de 2 laatste regels ?
4e C. Waarop doelt dit couplet ?
le tot 4e C. Welke oratorische figuur bezigt hier B. ?
5e C. Welke figuur schuilt er in de 2 laatste regels ?
6e C. Wat is er op te merken over het gebruik van 't voegw.

terwijl?
7e C. Wat is tolsteen?
Wat is er vóór en tegen de schrijfwijze plag te zeggen?
8e C. Verklaar dit couplet.
9e C. Welke fout schuilt er in den 2en regel ?
10e C. De betrekking tusschen den 4en en den 3en regel.
11e C. Waarvan is de 4e regel een bepaling ?
12e C. Waarvan zijn de 3e en de 4e regel voorbeelden ?
13e C, Aan wie behooren de oogen in den 2en regel ?
14e C. Waarom spreekt de dichter van hoogste kimmen ?
15e C. Waar zat Heile nu ?
16e C. Verklaar de beide laatste regels.
17e C. Waarom gebruikt de dichter in den len regel het overbodige 't ?
19e C. Vul de samentrekking aan in de laatste 2 regels.
Id. het geheele couplet.
20e C.
De beteekenis van afgestreden.
21e C. Hoe verklaart men 's noodlots ijz'ren nacht ?
21e C. Is schrikbaar te verklaren ? Welke kracht heeft baar dan ?
Het onderw. van bliksemde.
22e C. Waarom ploft zij op den grond ?
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23e C. In welken naamval staan aardrijk en goed?
24e C. Is de 3e regel juist ?
25e C. Waarom zou blauw hier minder gepast zijn?
27e C. Is de schrijfwijze omtoogen te verdedigen?
Waarop heeft dat betrekking ?
28e C. Waarom eerst die uitweiding?
29e C. Waarom is dit couplet zoo schoon ?
32e C. Waarom die herhaling van 't voegwoord?
Den inhoud van den zang in proza weêr te geven.
2e Zang.
le C. Verklaar dit couplet.
4e C. De naamval van nageburen.
7e C. Geef Bene omschrijving van dit couplet.
Wat zijn waterbeeten ?
8e C. Welke figuur brengt de dichter in den eersten regel?
De beteekenis van vast.
Wat is er in den Sen regel aan te merken?
8e C. tot 14e C. Geef in proza deze schilderachtige beschrijving weer.
13e C. Is het gebruik van uitsparren hier te verdedigen?
15e C. Waarheen vloog de zwaan nu?
Is het gebruik van zwalpen hier juist?
16e C. Verklaar ridderhaft.
17e C. De naamval van dien.
18e C. Geef een omschrijving van 't begrip daveren.
Wat willen de twee laatste regels zeggen ?
19e C. Wat is er aan te merken op bevreemdingsvo l ?
22e C. Is zangerin hier goed gebruikt ?
Is de laatste regel volledig?
23e C. en 24e C. Zie voor 't verstaan van deze coupl. Br. dl. 1 bl. 145.
25e C. Geef een ontleding van den ten regel.
26e C. Van waar de vorm oesten ?
27e C. De kracht van het voegw. daar.
28e C. Wat is hier stroolken ?
31e C. Waarbij behoort roerloos ?
33e C. Wat zijn broozen ?
29e C. tot 35e C. Waarin bestaat het schoone van dit gedeelte?
Geef den inhoud van dezen zang in proza.
A

3e Zang.
le C. Beteekenis van vast.
5e C. Verklaar den laatsten regel.
6e C. Is de tweede regel te verdedigen?
7e C. Waarbij behoort uit?
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Het onderwerp van blonken.
8e C. Waarbij behoort zich ?
Verklaar dit couplet.
1 le C. Verklaar , hetgeen in de laatste regels geschiedt.
14e C. Waarbij behoort de laatste regel ?
15e C. Waarbij behoort zich?
Is het beeld in den laatsten regel juist ?
17e C. Verschil tusschen verlaten aan en verlaten op.
18e C. Waarom spreekt Elius in dit coupl. aldus ?
24e C. - Wat is een wieling ?
20e C. tot 24e C. Geef in proza een beschrijving van 't zwemmen.
25e C. Waarom schreef B. het hoogste spits?
Is van uit niet even goed af te keuren als van af?
26e C. Is in de 2 eerste regels een lijdende vorm of niet?
27e C. Wat zijn stijlen?
Welke vrijheid veroorlooft de dichter zich in den 2en regel ?
28e C. Wat zijn genetten ?
29e C. Wat zijn rondassen ?
Verklaar het gebruik der bijv.n.w. enz. in dit conpl.
30e C. Wat is lillen ?
31e C. Waarom schreef B. eisik ?
De naamval van eislij kheên.
Is het gebruik van zie in de coupl. 27— 32 telkens juist 9
35e C. Is de 3e regel volledig?
De kracht van vollen.
Geef eene schets van den inhoud.
4e Zang.
2e C. Wat zijn wapenturen ? Is dat woord zuiver Hollandsch?
3e C. Wat drukt de dichter door het voorz. bij hier uit?
4e C. Verklaar berkemeier.
5e C. Hoe was nu de afspraak tusschen de aanvallers ?
6e C. De naamval van bolwerk.
Welk verband bestaat er tusschen de eerste en de laatste
helft van dit coupl.?
1 le C. Wie bedoelt de dichter met 't ?
13e C. Hoe zijn de laatste regels volledig?
15e C. Wie is men ?
Is de tweede regel zuiver?
Welke figuur schuilt in de beide laatste regels ?
16e C. Is het tweede nu niet overbodig?
18e C. Waarbij behoort de laatste regel ? Is dat juist?'
19e C. Welke woordsoort is open?
20e C. Ontleed den len regel.
Wordt onbewogen hier in eigenl. of fig. zin genomen?
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21e C, Is deze overgang volkomen nauwkeurig?
Waarom heeft de 3e regel een teg. tijd tegen den 4en een
verleden ?
22e C. Waarom breekt hier de dichter plotseling af?
Is de laatste regel schoon te noemen?
23e C. Waarbij behoort gevallen?
24e C. De naamval van hoofd , kracht van daar.
Op wie slaat haar?
25e C. Is de eerste regel juist?
26e C. Omschrijf dit couplet.
27e C. Gaat hier de fig. taal niet te ver?
28e C. Wat is er op den 2en regel aan te merken ?
Wat beteekent de 3e regel?
29e C. Waarin ligt de eigenaardige kracht van deze en dergelijke verzen bijv. het 27e en 31e ?
30e C. Is geleden te verdedigen?
Welken overgang heeft B. in dezen zang ongemerkt gemaakt P
Geef den - inhoud van den zang weêr.
5e Zang.
le C. Waarom schrijft B. hier groote en niet grooten?
Men schrijft toch : Ik zal u armen man geen leed veroorzaken.
Is de benaming bijgeloof hier goed?
2e C. Wat was de Hermenzui l ?
Wat bedoelt B. met de laatste regels?
3e C. Verschil tusschen in spijt van en ten spijt van.
4e C. Wat is het heilig Vormsel?
5e C. Waarom is hier de persoonsuitgang verwaarloosd ?
7e C. Wat waren die gouden doppen ?
10e C. Waarvoor staat hier Amonen?
11e C. Wat is de praam der droefenis ?
Is de samentrekking in de eerste regels juist ?
Waarvan is de laatste regel een bepaling ?
12e C. Welk hulsel was dat ? Wat is sameet?
Waarom is deze zang in het begin zoo schoon ? le-13e C.
13e C. Is de 3e regel schoon uitgedrukt?
14e C. Hoe is het verband van dit couplet ?
16e C. Wie is het in den Sen en in den 4en regel ?
20e C. Is beschouwde hier juist 'gebruikt ?
Verklaar den laatsten regel.
21e' C. Hoe hangt de 2e regel met den len samen ?
Wat beteekent de vierde regel?
15e C.-2e C. Wat is de hoofdgedachte dezer verzen ?
23e C. Verband tusschen den len en 2en regel.
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De naamval van hoofd en schedel.
24e C. Is hij in den 3en regel grammatisch juist?
26e C. Wat zijn half ontstoken eglantieren ?
Wat zijn eppeblaren ?
Wat beteekent de uitdrukking besteekt ze?
27e C. Waarom in den 4en regel dan ?
28e C. Verklaar dit couplet.
29e C. Wie is ze in den 3en en in den 4en regel?
30e C. Verklaar den 3en en den 4en regel.
31e C. Waarom neemt de dichter hier dezen overgang?
32e C. Wie is zij en wie is uw ?
23e C. Waarover spreekt de dichter in dit couplet ?
Is dit couplet schoon ? Waarom ?
Wat is dat Ió ?
34e C. Verklaar de beide laatste regels.
Geef een schets van dezen zang.
Waarom zou Bilderdijks vrouw zooveel met dezen zang „opgehad hebben ?"
6e Zang.
le C. Is zangeres hier goed te keuren?
De naamval van konden.
Verklaar de uitdrukking op een nieuw.
3e C. Waarbij behoort de laatste regel?
4e C. Verklaar de laatste regels.
7e C. Waarom is dit couplet zoo schoon?
Wie is het in den 4en regel?
8e C. Welke woordsoort is onzeker?
Is de tweede regel juist?
9e C. Waarvan is dit couplet een rijk voorbeeld?
10e C. Waarvan was de zaal vervuld P
11e C. Is kon in den 4en regel te verdedigen ?
12e C. Als men dit coupl. volledig maakt , wat is dan het onderwerp?
13e C. Welke dichterl. vrijheid schuilt er in den 3en regel?
Is de laatste regel nauwkeurig?
14e C. Welke kunstsnaren worden hier bedoeld?
16e 0. Vul den 2en regel aan.
17e C. Welke woordsoort is eene?
18e-20e C. Tusschen wie wordt dit gesprek gevoerd?
20e C. Kan berouwen wel transitief gebruikt worden?
21e C. Is de tweede regel schoon te noemen?
22e C. Waarin schuilt het schilderachtige van deze regels?
23e - 28e C. Welke geest spreekt uit Elius' alleenspraak?
24e C. Bestaat er in dit coupl. samentrekking of niet?
26e C. Waarop doelt hier Elius?
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28e C. Wat beteekent de tweede regel?
En wat de vierde?
29e C. Is het woord ongestuim als zelfst. nw. goed te keuren?
30e C. Kan de onbep. wijs in den 2en regel in een zin omgezet
worden ?
Waarbij behoort roemloos ?
In welke wijs staan de laatste regels?
31e C. Ontleding van den 3en regel.
De naamval van verheven.
32e C. Hoe is de betrekking tusschen den len en den 2en regel?
33e C. Waarop doelt Elius met dat betichten?
De beteekenis van den laatsten zin.
36e C. Wat heeft in dit couplet plaats?
Geef den inhoud van dezen zang weêr.
7e Zang.
Wat schildert de dichter in de eerste coupl.?
le C. Waarom plaatste de dichter achter het een komma?
2e C. Is druipen niet een intransitief werkwoord ?
Welke werkw. laten zich evenzoo gebruiken?
3e C. Wat is wallend bloed?
5e C. De kracht van daar.
Wat is blikkeren?
6e C. Verklaar het woord beschoren.
7e C. Is verzwinden zuiver Hollandsch?
5e-8e C. Waardoor munten deze verzen uit?
9e C. De beteekenis van schemeren.
12e C. Wat is er te zeggen van hervoort ?
Wat is het doel van het eerste gericht geweest , als men
Diedrijks aanspraak nagaat?
13e C. Ontleding van de laatste 2 zinnen in den 3en regel.
14e en 15e C. Zijn deze coupl. bevestigend of ontkennend ?
15e C. Hoe zit de tweede regel in elkaar ?
17e C. Waarop wijst dus?
18e C. De naamval van gelijk.
19e C. Is zal in den tweeden regel te verdedigen ?
21e C. Wat is Oost en West in dezen zin?
Is de samentrekking in den laatsten regel eigenlik wel juist?
22e C. Wie is hem ? waarbij behoort rollende?
23e C. Is ongewillig hier het juiste woord ?
24e C. Verklaar den laatsten regel.
25e C. Wie is het in den 3en en den 4en regel?
26e C. Welke landstreek wordt er in den laatsten regel bedoeld?
27e C. Is de eerste helft schoon uitgedrukt?
28e C. Verklaar de 2 laatste regels.
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29 in 30e C. Wat wordt in deze Coupl. uitgedrukt?
32e C. Is de figuur in den 3en regel goed aangewend?
33e C. Over wien heeft Elius het hier ? (Hierbij 't jaartal 857).
35e C. De beteekenis van den laatsten regel.
36e C. De beteekenis van vrijen in den len regel.
34e-42e C. Geef den lof van Nassau in proza weêr.
Hoe is die geschetst ? (Bij 't 34e C. 't jaartal 1290).
38e C. Wat is een staatljk pleeggewaad?
41e C. Wat was die staatsverwachting ?
42e C. Wat is de zwadder de8 a fgronds ?
43e C. De naamval van vervolgen.
Wien bedoelt de dichter met „hem , ook in den tabbaard
strjdbaar ?
44e tot 48e C. Op wien wordt hier gezinspeeld ?
44e C. Wat is een scheerarend lot?
47e C. Hoe is 't verband tusschen de laatste twee regels?
48e C. Verklaar dit couplet , vooral het tweede gedeelte.
Door welken trek worden deze laatste verzen ontsierd?
50e C. Is het gebruik van driemalen haar schoon?
Waarop hebben ze ieder betrekking?
Geef, zonder het geschiedkundig overzicht, den inhoud
van den zang weêr.
Waarin schuilen de grootste sieraden?
Aan welk gebrek lijdt het stuk soms?

HET WIEL VAN HEUSDEN.
le C. Wat is trantelen van kou?
3e C. Geef de zinnen in hun verband.
6e C. Is ontsluiten onoverg. te gebruiken?
7e C. Is het gebruik van ontschitteren te verdedigen?
9e C. De naamval van hand.
11e C. Is 't woord ontschuilen aan te bevelen?
12e C. Wat voor zin is de laatste regel ?
13e C. Geef het verband van den laatsten regel met den voorg.
15e C. Is de tijd in den laatsten regel juist?
17e C. Hoe kan B. toch telkens van koets spreken?
19e C. Wat beteekent de uitdr.: „Haar borst verkropt"
Is de laatste helft schoon gezegd?
20e C. Is eisbaar een goed woord?
24e C. Welke kracht heeft hier de Geb. wijs?
26e C. Verklaar dit couplet.
28e C. Wat beteekent verwast?
29e C. De beteekenis van daveren.
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36e C. De naamval van bloed.
37e C. De naamval van roover.
40e C. Verklaar het woord ontmenschte.
41e-43e C. Zeg in 't kort waartussehen Ethelijn te kiezen heeft.
43e C. Wat is de stem des bloeds ?
Waar lag Teisterbant ?
44e C. Is kroost hier strikt genomen wel goed?
45e C. Is ons een pers. of bez. voorn.w. ?
Waarop wijst die in den laatsten regel ?
46e C. Is losbreken hier te verdedigen?
47e C. De naamval van geslacht.
49e C. Verklaar het woord doorluchtig.
50e C. Waarom purperwiel2
Waarin schuilt het schoone in deze romance?
Dordrecht.
J. L. v . DALEN.

Staat

f Van ü Tbto b afltv ^ ?
Waarde Redacteur!

Aan uw verzoek om eenige regels te schrijven aangaande Bilderdijk's gewaande afstamming van Urzijn , Teisterbant enz. , wil ik
gaarne voldoen.
De dichter stelde zich de zaak als volgt voor:
Belizant, de zuster van den Frankischen Koning Pepijn den
Korten, was gehuwd met een Keizer van het Grieksche rijk. Zij
beviel onder zeer ongelukkige omstandigheden van tweelingen (Urzijn
en Valentij n), wier geschiedenis wij hier met stilzwijgen kunnen
voorbijgaan.
Van Urzjjn zouden een paar beroemde geslachten afstammen : het
Italiaansche vorstenhuis der Orsini's en dat der Graven van Teisterbant.
.Een dezer Graven , Walter van Teisterband , had eene dochter ,
Beatrix of Baarte genaamd die huwde met Diederik , Graaf van
Kleef en Teisterbant. Uit den echt van laatstgenoemden ontsproot
Bene dochter , die evenals hare moeder Beatrix heette , maar ook
wel met den overeenkomstigen Duitschen naam Heile, Hilla of
Hille werd genoemd. Deze Heile bevond zich , na haars vaders
dood , op den burg te Nijmegen , toen een schuitje , door een zwaan
getrokken, den Rijn kwam afzakken. In het schuitje zat een ridder
van Byzantijnsche afkomst , Elius van Grail , die Heiles echtgenoot werd. Elius en Heile kregen drie zonen. De oudste , Diederik , werd de stamvader van de Heusden's , de Nassau's , de
jongere Teisterbant's en van Bilderdijk's
k's voorzaten. Elius verdween
(volgens Bilderdijk) in het jaar 734. Zijn oudste zoon Diederik
Noord en Zuid, Zze Jaargang.
15
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stierf in 759 ; diens zoon Reinald in 770 ; diens zoon Ludolf in
790 ; Johan in 801 ; Balduinus in 820 of 821. Zonen van dezen
Balduinus waren Lodewijk , Graaf van Kleef (t 827 of 833) , Everhard , Graaf van Kleef (bij deeling) en Robert , Graaf van Teister
bant. Een der zonen van dezen Robert , een naamgenoot van
zijn vader , was de eerste Heer van Heusden. Hij stierf in 857 en
werd opgevolgd door zijnen zoon Boudewijn , die met Sophia van
Engeland huwde en stierf in 870. Nu volgen de Heusden's elkander gedurende eenige eeuwen op , tot wij komen aan Jan V van
Heusden , die in 1235 stierf. Eene dochter van dezen huwde met
een Heer van Veen 1), waardoor diens nakomelingen ook van de
Teisterbant's afstammen. De kleinzoon van Jan V van Heusden
was Jan van Veen ; diens zoon was Hugo van Veen ; diens zoon
Jacob van Veen ; diens zoon Robbrecht van Veen. Een zoon van
Robbrecht huwde met Jutta van Wijck en kreeg bij haar een zoon,
die Melis heette en in het huwelijk trad met Mary van Amerongen.
Eene dochter uit dit huwelijk was Judith van Veen , die in de
16e eeuw leefde.
Nu beginnen we duidelijker te onderscheiden in die warreling
van geslachten ; want Judith van Veen huwde in 1568 met den
weduwnaar Laurens Pelgrom , die stellig tot Bilderdijk's voorouders
van moederskant moet gerekend worden. Een zoon van Laurens

Pelgrom heette Pieter Pelgrom en deze werd de grootvader van
Hendrik Pelgrom , majoor te 's -Hertogenbosch , die trouwde . met
Marie Rodenburch. Een zoon van Hendrik was Emanuel Pelgrom
of Pelgrom de Bie , die zijn hand reikte aan Femmetje Duyzenddaalders. Een zoon uit dit huwelijk , evenals zijn vader Emanuel
geheeten , huwde Sybilla van Alstee en werd de vader van Isabella
Pelgrom de Bie. Deze Isabella trad in den echt met een neef
haars vaders , Willem Duyzenddaalders. Een dochter uit deze verbintenis werd Sybilla genoemd, en het was deze Sybilla Duyzenddaalders , die in 1753 huwde met Dz. Izaak Bilderdijk en in 1756
de moeder werd van den beroemden dichter.
Wat Bilderdijk's eerste vrouw betreft , Catharina Rebeeca Woest
boven , de dochter van den Kornel Jan Woesthoven en Wiepke
Jacobs , volgens de meening van den dichter stamde zij af van de
Imbyzes van Batenburg , van Bergsche edelen , van het Schotsche
geslacht Gordon (en daardoor van den Koning Jacobus I) en eindelijk
van den Valentijn der sage.
Nu nog een enkel woord over de waarde , die wij moeten hechten
aan ' deze genealogie.
1)

Volgens andere opgaven zou de Heer van Veen gehuwd zijn met een

dochter van Jan VI van Heusden.
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Wat Urzijn en Valentijn , en Elius betreft , is het onnoodig ook
maar een enkel woord te zeggen. Ook de afstamming van de
Teisterbant's en Ileusdens is reeds uit den aard der zaak heel onzeker. Familiepapieren uit de 7e, 8e, 9e eeuw en nog veel later
zijn er niet overgebleven en nagenoeg alles berust dus op gissing
.en weinig geloofwaawrdige familieoverleveringen. Naar alle waarschijnlijkheid zal Bilderdijk wel adellijke voorouders gehad hebben ; en wie heeft dat niet ? Als wij nagaan, dat iemand 2 ouders,
4 grootouders , 8 overgrootouders heeft gehad ; dus (als we voor
een oogenblik geen rekening houden met huwelijken tusschen
bloedverwanten) dat er voor ± 100 jaar acht voorouders van
hem hebben kunnen leven ; voor 200 jaar 64 voorouders ; voor 300
jaar 500; voor vijf eeuwen 30.000; voor duizend jaar 1000.000.000
(zegge duizend millioen !) voorouders ; wanneer wij van dat getal
een zeer groot getal aftrekken om de huwelijken tusschen neven en
nichten en achterneven en achternichten in rekening te brengen -dan schieten er voor het jaar 800 nog altijd zooveel voorouders
over , dat er wel bijna zeker ook edelen en heeryen onder geloopen
moeten hebben.
Eén ding maakt het echter zeer onwaarschijnlijk , dat Bilderdijk
nu juist van de Heusden's en Teisterbant's zou afstammen. De
Heer C. C. N. Krom toch heeft voor eenige jaren aangetoond , dat
er redenen zijn om aan te nemen , dat Pieter Pelgrom , de zoon
van Laurens , en Bilderdijk's stamvader , niet Judith van Veen,
tot moeder had , maar Laurens' eerste vrouw , Geertruid Paulsd,
Wijnants. En daarmede zakt dan het heele kaartenhuis van Bilderdijk's afkomst uit den huize van Teisterbant in elkaar.
Amst., 17 April 1888.

Baado

Du. R. A. KOLLEWIJN.

oto o.

In 't verslag der commissie tot afneming der examens voor eene
acte M. 0. in 't Nederlandsch in 1887 wordt onder de op die examens
gegeven foutieve antwoorden ook genoemd , dat een candidaat het
voorkomen der gerekte vocaal in woorden als blaadjes enz. toeschreef aan den invloed der j van den verkleinings-uitgang. Dit
antwoord , hoewel onjuist , was niet geheel uit de lucht gegrepen.
Waarschijnlijk stond den examinandus daarbij voor den geest een
stuk van Cosijn in Jaarg. I van den Taal- en Letterbode , waarin
op pag. 115 v. gezegd wordt : „Dat de j haar naam van halfklinker niet ten onrechte draagt , maar zelfs , als ware zij een echte
vocaal , een lettergreep kan openen , bewijst de deminutief-uitgang
in gaatje, lootje, goodje enz." Jammer voor den persoon in
15*
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quaestie, dat hij zich daarbij niet tevens herinnerde , dat Cos n
deze uitspraak herroepen heeft in Jaarg. II van hetzelfde tijdschrift ,
waarin hij op blz. 144 v. zegt : „'t Komt mij thans veel waarschijnlijker voor , dat bijv. goodjes , lootjes , gaatjes uit godje , lotje,
gatje gevormd zijn , naar analogie van goden , loten , gaten uit
god , lot , gat , dan dat de j daarvan de oorzaak is. Immers komen
dergelijke meervoudige demunitieven met heldere vocalen alleen
voor, wanneer ook de grondwoorden in 't meervoud den klinker
openen. Om 't korter uit te drukken : lotje is 't verkleinwoord
van lot en lootjes dat van loten. Een dergelijk verschijnsel , dat
zich eveneens in 't dialectisch Duitsch voordoet , vindt men bij de
neutra met meervouden op eren , oudtijds er ; kindje is 't verkleinwoord van kind, kindertjes dat van binder (thans kinderen) enz."
Opmerkelijk is , dat schr. zich ook hier nog tegenspreekt. Terwijl
hij toch boven goodjes enz. als „gevormd uit godje" enz. beschouwde,
volgt nu : 't Spreekt van zelf , dat de meervouden goodjes enz.
later tot de vorming van een enkelvoud goodje enz. aanleiding
gaven."
De laatste lezing klinkt aannemelijk , voor zoover zij de woorden : blaadje , gaatje , paadje , vaatje , lootje , slootje , treedje
betreft; maar ten opzichte van goodje kan zij bezwaarlijk juist zijn.
Uit den aard der zaak immers kan dit dimunitief alleen voorkomen
in de samenstelling minnegoodje , waarvan geen meervoud mogelijk
is. Daarom dient voor dezen vorm eene andere verklaring gezocht,
die tevens dienen kan tot opheldering van de Mnl. afleiding godeljc
en de Nul. godin, waarvoor in de XVIIe eeuw (bijv. bij Brederoo)
veelal goddinne gebruikt werd. Het ontstaan dezer open o is duidel k , wanneer men weet dat 't Mnl. in den 4en naamv. naast
den vorm God ook Gode had. De laatste vorm komt voor bij
Maerlant Wap. Mart. I, 805, 840, 947 ; II, 266 ; III, 183. De 2e
en 3e nv. moesten eigenlijk steeds Gode8 en Gode luiden , maar
daarvoor komt hier en daar Gods en God voor , als bijv. Wap.
Mart. II, 290 „Gods stat", vergel.: III, 287, 302. Minnegoodje is
dus eene afleiding van de vormen met gerekte en minnegodje van
die met onvolkomen vocaal. Daar nu uit niets blijkt, dat de eerstgenoemde vormen ouder zijn dan de andere; daar integendeel in
de verschillende oudgermaansche dialecten het woord in alle naamvv.
een korten klinker had , geldt althans voor 't woord god niet , wat
J. te Winkel in zijne bewerking van Cosijns spraakkunst § 341
zegt : „Heeft de stam eenen volkomen klinker , die slechts in het
meervoud bewaard is , maar in het enkelvoud onvolkomen geworden is , dan hebben de verkleinwoorden gewoonlijk den volkomen klinker." Op de overige woorden kan deze regel echter
evenmin van toepassing zijn , want zij komen alle reeds in 't Mnl.
met een onvolkomen klinker voor ; bovendien blad in 't Ohd. ,
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Mhd. en O.saks.; gat in 't O.noordsch en O.saks.; pad in 't Ohd.
en Mhd. ; vat in 't Ohd. en Mhd. , Os., On., Ags.: het komt,
volgens Weigand , van 't Praet. Sing. van 't Got. werkw. fitan,
dat fat luidde, met korte vocaal. Omtrent lot zegt Franck, Etym.
Wdb.: „Uit Mnl. lot , b. a. glb. Ags. h lo t , Eng. lot , Mnd. lot;
hiernaast met anderen klanktrap glb. Got. hlauts, Ohd. hlóz ,
Ags. hlyt, On. hlautr (en hlutr)." Ook slot komt in 't Ohd. en
Mhd. uitsluitend met korten klinker voor; in 't Mhd. ook met lange
vocaal , maar alleen in de beteekenis kasteel. Treedje kan , wat de
beteekenis aangaat , eene afleiding van trede zoowel als van tred
zijn ; misschien heeft de ééne vorm invloed op den anderen uitgeoefend , misschien ook stond trede vroeger in de beteekenis van
stap , schrede naast tred ; in dit geval zou het hiermee gegaan zijn
als met goodje. Vooral scheepje bewijst de onhoudbaarheid van Te
Winkels bewering. In 't Mnl. werd elke oorspr. korte i tot e,
wanneer zij in eene open syllabe kwam te staan (vandaar de e
in : bete , schrede , snede ; beten , gebeten en derg. lid-leden , smidsmeden , schip-schepen), terwijl de oorspr. lange i bleef en later
in ij overging. De e in scheepje bewijst dus, dat de i , waaruit
zij is voortgekomen , van nature kort was. Deze e kwam Mnl. echter ook in den gehit. en datief enkv. voor (schepes , schepe ; vandaar nog : scheepsgelegenheid , grootscheeps , scheepgaan enz.) en
de andere der besproken woorden hadden in die naamvv. den gerekten klinker. Het is dus moeilijk uit te maken of alleen 't meerv.
of ook de gen. dat. enkv. op de vorming van 't diminutief van invloed zijn geweest, en het zal het best zijn den regel zoo te formuleeren : Wanneer tegenover een grondwoord met onvolkomen vocaal
een verkleinwoord met volkomen klinker staat, dan is dit aan den
invloed der verbogen vormen toe te schrijven.
,

C. J. VIERHOUT.

zen,t-s,ge Verklada.Cen-, bij U In-'IeWag tot d®
bij U In ELStuïek Van Hoofts
In het volgend artikel wenschen wij Benige opmerkingen te maken
aangaande sommige woorden en uitdrukkingen , voorkomende in
dat gedeelte van de Nederlandsche Historiën , waarin Hooft de
stof van zijn werk omschrijft en dat afgedrukt staat op de vier
eerste bladzijden van Verwijs' Episodes uit Hooft's Nederl. Historiën
(deel II van de Nederlandsche Klassieken , uitgegeven te Leeuwarden
bij H. Suringar).
Ten gerieve van hen , die Verwijs' werkje niet bezitten , volge
hier het aangewezen gedeelte van Hooft's Historiën. Ten slotte
nog dit. Mocht het voor de volledige verklaring van eenig feit
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noodzakelijk zijn , dat wij ook de taal der middeleeuwen raadplegen,
dan zullen wij steeds zorgen , dat de in die taal gegeven voorbeelden
zoo eenvoudig zin, dat elk ze met eenige inspanning begrijpen kan.

STOF DER NEDERLANDSCHE HISTORIËN.
Fol. 2-3.
Ik gaa een werk aan i) , dat opgeleit 2 ) is van lotwissel s) en
meenigerley 4 ) geval l) ; gruwzaam 6 ) van veldslaagen , waaterstrijden ') , beleegeringen ; bitter van twist ; warrigh 8 ) van muitery;
bekladt van moorddaad 9 ) buiten de baan des krij ghs ; wrang 1 ° )
van wreedtheit , zelfs in pais 1 1). Voorspoedt 12 ) teghens ' 8 ) ,
thans 1 4 ) vreede met uytheemschen. Strax inwendighe partydigheit ' 5 ) , en oorlogh ' 6 ) daar uit ontfonkt. 'T zelve plotselijk gesmoort; en weeder stilte , maar geterght 17 ). D'inboorling 3 8 ) onder
zweep ' 9 ) gebraght , en gedreeven tot de waapenen. Voorts verstooren 2 0 ) van steeden , scheuren 21 ) van kerken , verwoesten van
Landschappen , zeeden en godsdienst Z Z ). Terwijl men elkanderen 28)
plaaght , 's hemels plaaghen op den hals gehaalt; aardbeving , pest,
honger , harde winters , hooge waaternoodt , verdrenken 211 ) van
dorpen , volk en vee. Hoofden der regeeringe verdreeven. Vorsten
om land en luiden geholpen 2 5). Alle oorden van Europa vervult
met ballingen. Feller woeden ten hoove z 6). Wetten , herkomsten
en handvesten 1 7 ) met voeten getreeden. Twee van de doorlughtighsten 2 S) der Christenheit ; 'treft k 2 9 ) getal van Eedelen , op
schavotten gestorven. De Prins van Oranje in 't hart van Hollandt , in 't midde 8 4 ) van staatjonkers en lijfwacht , ontlij ft 8 1).
Zelf 't heerschendt huijs , maar aan twee leevens hangende , aan
tween 3 3 ) gesplitst , en 's Koninx eenighe zoon , 's lands naaste
erfgenaam , door 's Vaders bevel , ter doodt gebraght. Meenighte 3 1 )
van menschen , omgekoomen door beuls handen 3 5 ) , ter zaake van
't geloof. Onnoozel 3 6 ) bloedts vergieten , voor een ridderstuk,
geroemt. Eenen ij gelij ke s ) de eigendoom van hals en haave in
twijfel getrokken ; thans 110 ) uitdrukkelijk afgeweezen 41 ) : en den
geenen , dien men nocht ketterij nocht weederspannigheit wijten kon,
ooghluiking 4 ') , en dulding te last geleit. Af koomst en middelen
voor misdaaden gereekent , en geen gevaarlijker' ding , dan de
deughdt : voor al , maatigheit 112 ) en bescheidenheit 4 $ ). Ook van
schudden en schalken 't verheffen immer soo haatel k als hunne
schelmeryen : terwijl zommige, aan bisdoomen en priesterlijke hoogheit, andere aan wereltlijke ampten en eeren , als in roofgoedt geraakt , alles dreeven en droeghen , draayende de regeringe op hunnen
duim. Burgher tegens burgher , maagh tegens maagh, opgehitst;
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en dien 't aan vyant gebrak , van zijne vrienden verraaden. Niet
zoo onvruchtbaar een' tijdt is 't nochtans van deughden geweest,
oft zij heeft ook stichtelijke exempelen voortgebraght. Goedt en
bloedt, van den eengin broeder bij den anderen opgezet. Erntfeste
trouhartigheit aan persoonen van verschillende gezintheit beweezen.
Zamelpenningen , uit het diepst der borze gewilligh opgebraght,
ter liefde van 't landt en de vryheit. Brandt van yver tot godsvrucht en goede werken. Verlaaten van huis en hof , om het voor
best gekooren verstandt. De doodt , en wat in aller pynen maght
was, standtvastelijk geleeden. Zeltzaame zachtzinnigheit in de hitte
van 't vechten. Meer dan mannelijke moedt door vertwijfeltheit
gewet. Voordeel oovergegeeven uit enkele goedthartigheit , en vyandt
gespaart , op geen zoo goedt weerom. Kloekheit van raadt , staagh
waakende achterzorgh en voorzienigheit. De splinterighste , en
keetelighste zaaken door 't intoomen van hartstochten , met taaye
lij dtsaamheit beleidt : en in de stormen van den staat , op 't scharpste
gezeilt. Der wyze , dat veele eeuwen herwaarts geen' stoffe geleevert hebben , die ryker zy in allerley leeringen van 't beloop der
wereldsche dingen , oft wonderlyker , oft waarneemens waarder , tot
onderwijs van Vorsten en volken.

1) „ik gaa een werk aan" bet. nagenoeg hetzelfde als : „ik ga
aan een werk." Hooft wil dus zeggen : „ik begin een werk."
2) opgeleit is het verleden deelw. van opleggen , in de bet, van
op elkander opleggen, opeenstapelen. „ik gaa een werk aan, dat
opgeleit is van lotwissel en meenigerley geval" wil dus zeggen:
„ik begin een werk , dat opeengestapeld is van lotwissel en meenigerley
geval", of anders en meer overeenkomstig het tegenwoordig gebruik,:
„ik begin een werk , dat een opeenstapeling bevat van lotwissel enz."
3) lotwissel bestaat uit het substantief lot , gevolgd door den
stam van het werkw. wisselen. Het is dus op dezelfde wijze gevormd als eerbied en tijdverdrijf en moet evenals deze woorden
tot de samenstellingen door afleiding gerekend worden. (Zie de
Nederl. Spraakkunst van Terwey , óde druk , § 303 , b) . lotwissel
bet. zooveel als lotwisseling.
4) meenigerley.
lei is een oud vrouwel. subst. , dat soort beteekent. eenerlei wil
dus zeggen van Bene soort. Eener is hier de tweede naamval
vrouwel. enkelv. van het telw. een , sterk verbogen. In de woorden
op lei is dit oude substantief tot een achtervoegsel gezonken, daar
men tweeërlei , drieërlei , allerlei zegt , in plaats van tweeërleien ,
drieërleien , allerleien , welke vormen de spraakmakende gemeente
zeker zou bezigen , indien zij nog gevoelde , dat lei zooveel als soort
beteekent , daar de genoemde woorden toch willen zeggen : van twee ,
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drie , alle soorten. De woorden op lei verkeeren in dit opzicht in
hetzelfde geval als die op maal (zie Terwey § 313 , a). maal is een
oud substantief met de beteekenis van tod. „Hij is vier malen
hier geweest" wil dus oorspronkelijk zeggen : „hij is op vier tijden
hier geweest". In vijfmaal , zesmaal is dit maal tot een bloot
achtervoegsel gedaald , daar men anders vijf , zes malen gezegd zou
hebben , vijfmaal wordt daarom aaneengeschreven , maar men schrijft
los vijf malen , daar maal hier , blijkens het meervoud , waarin het
voorkomt , als een afzonderlijk zelfst. naamw. wordt opgevat.
In een eenigszins ander geval dan de woorden op lei verkeeren
die op hande. Hand bet. vroeger soort. Het meervoud van hand
is nu handen , vroeger was hande de meest gebruikelijke vorm.
Tweeër hande , drieër hande , met de beide deelen los van elkander
geschreven , beteekenden dus van twee soorten , van drie soorten.
Dat in onze tegenwoordige taal het woord hand in deze uitdrukkingen niet meer als een afzonderlijk woord wordt opgevat, bewijst
het woord éenerhande , met het meerv. van hand , waar het enkele.
gebruikt zou zijn , werd dit woord nog als een substantief
opgevat. Terwijl dus lei als een achtervoegsel beschouwd moet
worden , omdat het in het enkelv. voorkomt , waar het in het meervoud moest staan , werd het in de bet. van soort als een zelfstandig
woord erkend , moet hande in de bet. van soort als een achterv.
aangemerkt worden , omdat het in het meervoud voorkomt , waar
het enkelv. gebezigd moest zijn , werd het in die beteekenis als een
zelfst. naamwoord beschouwd. (Zie voorts Terwey, § 313, c.)
5. geval.
geval is de stam van het werkw. gevallen, dat vroeger geschieden,
gebeuren , voorvallen , beteekende. Zoo lezen wij in den Reinaert
vs. (2288-2290; uitgave van Jonckbloet) :
Eens maerghins harde vroe
Gheviel , dat mijn neve , die das,
Van wine een lettel dronken was.
Hooft zelf zegt ergens .: Door welker aanspraak de burghere endtlijk
't gevaar in dwang kreeghen , waartoe hun wel slaagde dat het bij
daagh geviel.
geval beteekent dus voorval, gebeurtenis.

6. gruwzaam.
gruwzaam van veldslaagen , waaterstrjden , beleegeringen is evenals bitter van twist; warrigh van muiterij en de hier volgende
zinnen een beknopte bijvoeglijke zin, dienende tot bepaling van het
subst. werk.
Hooft begint dus een gruwzaam werk , gruwzaam bestaat uit den
stam van het ww. gruwen en het achterv. zam. zaam achter stam-
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men van werkw. geplaatst , geeft het van nature geschikt of geneigd
zijn tot het verrichten der werking te kennen. Zoo spreken wij
van buigzaam riet; van een werkzaam mensch. In het woord
gruwzaam geeft zaam hier te kennen , het van nature geschikt zijn
tot het te voorschijn roepen der werking. een gruwzaam werk toch
is een werk , geschikt om te doen gruwen. gruwzaam is waarschijnlijk
op den tast af gevormd naar leerzaam , dat in uitdrukkingen als
een leerzaam werk beteekent : geschikt om te doen leeren. zaam
heeft echter in dit bij v. naamw. zijn gewone kracht , daar dit
leerzaam gevormd is van het werkw. leeren , in de beteekenis van
onderwijzen , doen leeren. In plaats van een leerzaam werk zeggen
wij liever een leerrijk werk. Verg. een leerzaam knaapje.
Opmerkenswaardig is het, dat de eigenaardige kracht van zaain
tegenwoordig begint te verzwakken. In de regels:
Waakzaam , werkzaam
Wachten wij,
Dat het Raadsel zich ontknoope,
Wat ons korte leven zij
beteekenen waakzaam , werkzaam eenvoudig wakend , werkend.
Verg. voorts : deze luiaard is op die fabriek werkzaam.
Volledigheidshalve voegen wij hier nog bij , dat Dr. Van Helten
in zijn werk Vondel's Taal beweert , dat gruwzaam en leerzaam
bestaan uit de substantieven gruw , leer en het achterv. zaam en
dat deze woorden zooveel als gruw, leer opleverend beteekenen.
Uit het bovenstaande blijkt, dat wij het hierin met dezen geleerde
niet eens zijn.

7. waaterstrjden.
waaterstrjden wordt door de meeste jongelui zonder eenige aarzeling weergegeven door zeegevechten. Geheel ten onrechte echter.
Met waaterstrjden worden alle gevechten te water bedoeld , onverschillig of zij op de open zee of op rivieren , meren , vaarten en
andere binnenwateren geleverd zijn.
8. warrigh.
Verwijs teekent bij dit woord aan : warrigh , vervuld van verwarring, twist. Van war, bij Kiliaen warre, twist, oorlog ; eng. war.
9. moorddaad.
moorddaad bet. hier hetzelfde als moord. In die bet. vinden we
bij Hooft ook moorddadigheit.
10. wrang.
Verwijs teekent bij dit woord aan : wrang , bitter ; eigenlijk gebezigd van iets , dat den mond samenwringt of samentrekt , en
vandaar overdrachtelijk : akelig , vreesel j k.
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11. pais , het fr. paix , d. i, vrede. Het werd in de 17de eeuw
dikwijls tautologisch met vre = vrede verbonden. Zoo eindigt Vondel
zijn Leeuwendalers met de bekende regels:
Het is al boter tot den bo^om ,
Men zingt al Pais en Vre.
12. Den zin „voorspoedt, teghens, thans vreede met uytheemschen"
zou men desnoods als een bekn. bij v. zin kunnen beschouwen. De
geheele gedachte zou dan zijn : „ik ga een werk aan , dat opgeleit
is van voorspoedt teghens , thans vreede met uytheemschen." Beter
is het echter dezen zin als een op zich zelf staanden elliptischen
zin op te vatten , welke bv. op deze wijze ingevuld ,zou kunnen
worden : voorts zal ik verhalen van voorspoedt teghens , thans enz.
13. teghens is hier een voort., behoorende bij uytheemschen.
Hooft wil dus zeggen, dat wij voorspoed hadden tegen uytheemschen,
d. i. tegenover, in den strijd met uytheemschen — De s achter
teghens heeft zich niet gehandhaafd : wij spreken weer van tegen.
Achter nevens is zij echter blij ven staan , ofschoon dit voorzetsel
oorspronkelijk neven luidde. Zoo lezen we in den Reinaert (vs. 386,
uitgave van Jonckbloet) :
Doe nam hi (Reinaert) neven ere haghe
Sinen weeh.
Dat deze s de gewone bijw. s is , die ook wel achter voorzetsels
geplaatst wordt, omdat deze woorden zoo dikwijls tevens den dienst
van bijw. verrichten , behoeft geen betoog.
14. thans bet. hier niet nu , daar wij op het oogenblik , waarop
Hooft deze regels schreef, volstrekt niet in vrede met alle „uytheemschen" leefden , maar nog steeds oorlog met de Spanjaarden
voerden ; thans bet. hier daarna. Hoe dit woord deze beteekeuis
kan aannemen , zullen wij duidelijk trachten te maken.
thans is door assimilatie van ds tot s ontstaan uit thands. De
s van dit woord is de gewone bijw. s; thand is een samentrekking
van te hand , of te hande. (Verg. thuis naast te huis) , te hande
bet. tot of bij de hand , en zag dus op een plaats , die zich dicht
bij den spreker bevond. Later werd de uitdrukking toegepast op
den tijd , en zij kon dus een tijd aanduiden , dicht bij het oogenblik
gelegen , waarin de spreker zich met zijn gedachten bevond ; thans
kon dus even goed kort te voren als kort daarna beteekenen , en
werkelijk vinden we het ook in eerstgenoemden zin gebezigd. Zoo
lezen we in een van Hooft's brieven : Moght ick het niet wel deneken
thans , doense soo verschoot.
Verder nam thans de bet. van nu aan.
Hooft wil dus zeggen , dat hij spreken zal van den voorspoed,
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dien wij in den oorlog hadden en van den vrede , die er op volgde.
Nu thans eenmaal een tijdsbegrip uitdrukte., zou het niet te verwonderen zijn , indien hand ook zooveel als tijd ging beteekenen , en
werkelijk vinden we dan ook in Hooft's werken een plaats , waar
het dien zin heeft. Zoo lezen we op blz. 5 van Verwijs' boekje:
De Landzaten , als doorverwt (d. i. doortrokken als met verf) van
langher handt in den eedt des huis van Borgonje .... , waaren geneeghen tot d' uiterste proeve van trouw.
van langher hand bet. van een tijdstip, dat lang geleden is.
Omtrent des huis teekent Verwijs aan : verkeerd gebruikte 2de nv.
voor des huizes. Dit is minder juist. In de taal der middeleeuwen
en in die der 17de eeuw smolt herhaaldelijk de s of es van den
sterken genit. sing. samen met een voorafgaande s of sch. Zoo
lezen wij in den Reinaert (uitg. Jonckbl. , reg. 2700):
Daer omme bem ic in spaeus ban.
En in den Esopet vinden wij:
Die wolf verstond (d. i. begreep) des vos baraet
(fabel 48 , vs. 13).
baraet - balraet = boos plan.
Zie voorts : Vondel's Taal , § 64.
Voorts merken wij nog op , dat het woord heinde (dichtbij), nog
voortlevende in de uitdrukking heinde en ver , ook met het woord
hand samenhangt. Heinde luidde oorspronkelijk handi. Door invloed van de i werd de a in e veranderd , aldus ontstond hekdi.
(Verg. dekken uit dakjan ; leggen uit lagj an enz.) , hendi werd

hende , en dit weer heinde. (Verg. eind n. end). heinde bet. dus
b' de hand , dichtbij.
Van heinde gebruikt Hooft de comparatief heinder , en de superlatief, heinst. (Zie Verwijs' uitgave , bl. 18 , noot 6).
.t5) Strax inwendighe partydigheit.
Strax = daarna. inwendighe _ binnenlandsche. (Verg. het fr.
les affaires intérieures). partijdigheid = partijschappen.
Wij hebben hier dus weer met een eiliptischen zin te doen , die
b.v. op deze wijze ingevuld zou kunnen worden : daarna (n.l. op
dien vrede) ontstonden binnenlandsche partijschappen.
16) oorlogh.
Het woord oorlogh luidde oorspronkelijk urlag. Ur bet. uit,
weg. het urlag is dat, wat weglegt. Het urlag was bij de Germanen de hoogste Godheid ; alle andere goden waren haar ondergeschikt ; zij beheerschte de wereld en bepaalde zelfs het lot der
gewone goden. Het urlag was , wat wij het noodlot noemen. Later
nam het woord een meer passieve beteekenis aan , en wel die van
datgene, wat voor iemand weggelegd is geworden. En daar nu,
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bij krijgshaftige volksstammen als de Germanen , het lot , dat iemand
beschoren was, het duidelijkst bleek uit den afloop van den krijg,
kreeg het woord langzamerhand de beteekenis van dood in den
krijg en nog later eenvoudig die van krijg.
Hooft kent aan het woord oorlogh hier het onzijdig geslacht toe,
daar hij in den volgenden zin zegt : 't zelve plotseljk gesmoort.
Het woord oorlog was dan ook oorspronkelijk onzjjdig, maar
kwam later in alle drie geslachten voor. Verscheidene woorden
zijn in den loop van den tijd van geslacht veranderd; enkele van
de oorzaken , die zulk een verandering van geslacht bij een woord
konden bewerken , zullen wij hier bespreken.
In plaats van het oorlog zeiden onze voorouders dat oorlog , hetwelk afgekort kon worden tot doorlog en toorlog. Zoo sprak men
dlam , dwater voor dat lam , dat water. Een enkel voorbeeld.
Een wolf ende I lam goedertieren
Quamen drinken tere rivieren;
Si ghinghen drinken in II steden.
Die wolf drane boven , dlam beneden.
Doe seide die wolf: „du bevuulst mi al
Dwater , dat ie drinken sal." —
„Ay, here", sprak dlam , „wat segdi?
Dwater comt van u te mi." — (Esopet, fab. 2 , 1-8).
De vorm doorlog gaf weldra aanleiding , dat het woord mannel.
of vrouwel. genomen werd ; door toorlog bleef het onzijdig geslacht
gehandhaafd en het woord had de drie geslachten aangenomen.
Omgekeerd zijn er mannel. of vrouwel. woorden onzijdig geworden. Zoo was feest, oudt. feeste, vroeger vrouwelijk. Men sprak
van die feeste, hetwelk saamgetrokken werd tot dfeeste, of kortweg
dfeest. Door invloed van f werd d tot t verscherpt; zoo ontstond
tfeest en nu duurde het niet lang meer , of het woord feest kreeg
het onzijdig geslacht.
Soms veranderde het geslacht van een woord , door invloed van
dat van een synoniem van dat woord. Zoo was beeste oorspronkelijk vrouwelijk , hetgeen - o. a. blijken kan uit dezen regel van
den Esopet:
Elke beeste heeft hare manieren,
manieren bet. hier zooveel als geaardheid , want de schrijver laat
op deze woorden volgen:
Deene soe es fel , dander goedertieren.
Door invloed van het onzijdig geslacht van het woord dier , werd
beest ook weldra onzjjdig gebezigd.
Hier volgen eenige plaatsen , waarin woorden voorkomen met
een geslacht , dat zij nu niet meer hebben.
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De geest , bewerpende anders erujs.
Vol donders is , vol haeghelbuj s.
Haer stormen ronder poosen sijn.
Haer nevels breeckt geen sonneschijn.
(Baeto , Rey van Joffren , 1 ste Bedrijf).
Hooft kent hier dus aan het woord geest het vrouwelijk geslacht toe.
De Princesse soo becommert over 't aenstaende huwelijek , als
beweecht door het nieu sien van Daifilo , comt dien avondt aan de
venster , op avontuir of eenige passerende musijeke haer quellage
wat versachten mochte. (Inhoudt v. d. Gramda.)
venster wordt hier vrouwelijk genomen.
Diomedes.
'k Heb een Trojaenschen spie den hals versch afghesneên ,
Als ick de ronde sloot. Hij is belast met brieven.
Iek sleep den booswicht hier. Het zal den vorst believen
Te vorschen naer 't geheim.
Agamemnon.
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Dit 's waerlijek een Trojaen, van kleeding en van wezen.
Dit 's Priaems zegelringh. Ick moet het inhoudt lezen.
(Palamedes, 3de Handel.)
inhoudt komt hier in het onzijdig geslacht voor.
17) De tegenwoordige beteekenis van tergen geeft hier naar mijn
meening geen gezonden zin. Men kan toch wel spreken van het
tergen van een hond , van het tergen van een paard , maar niet
van het tergen van een stilte.
Hooft gebruikt hier tergen waarschijnlijk in den zin van uitlok..
ken , veroorzaken , welke beteekenis dit woord o. a. in dezen regel
van Vondel heeft:
Het straffen terght het quaed.
Hooft wil dus zeggen , dat de kalmte , de rust , die in ons land
heerschte , door kracht van wapenen ve'oorzaakt was. De binnenlandsehe partijschappen toch waren door wapengeweld „gesmoort."
18) inboorling.
De lezer merke op , dat wij in dezen zin niet meer van inboorling zouden kunnen spreken. Wij zouden aan een woord als landzaat de voorkeur geven. Hooft gebruikt ook het woord inboorlingeese.
19) onder zweep.

Vondel , Hooft en andere zeventiende•eeuwsche schrijvers laten
dikwijls het lidwoord weg voor een woord in het enkelvoud , dat
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bij wijze van synecdoche voor een meervoudig woord staat. Zoo
zegt Vondel ergens : „Gepluckte roos kan 't hart verquieken" , en
de 1848ste regel van zijn Leeuwendalers luidt:
Rechtschapen karel past op dootshooft noch grimmassen
Van grijns of schors des doots.
onder zweep bet. dus onder zweepen. De geheele uitdrukking is
zeer schilderachtig.
Wie meer wil weten omtrent het weglaten van het bepalend lidwoord
in afwijking van ons hedendaagsche spraakgebruik , leze Vondel's
Taal , § § 213-216 , waaraan het onder dit nummer behandelde
grootendeels ontleend is.
20) verstooren , d. i. verwoesten ; HD : zerstoren.
21) scheuren kan hier best in den eigenlijken zin van vernielen
opgevat worden.
22) De lezer merke op , dat wij niet meer kunnen spreken van
verwoesten van Landschappen , zeeden en godsdienst , en trachte deze
gedachte in hedendaagsch Nederlandsch weer te geven.
landschap stelde oudtijds een stuk land als een geheel voor,
vooral wanneer het een geheel werd , omdat het onder hetzelfde
bestuur stond : de landschap Drenthe. Het woord landschap was
dus een collectief , beteekenende eenige stukken land , die te zamen
als een geheel worden opgevat. Tegenwoordig beteekent het: een
stuk grond , dat men met eén blik overzien kan , of de afbeelding
er van.
Voor het overige zou deze zin aldus aangevuld kunnen worden:
voorts had plaats verstooren van steeden , enz.
23) elkanderen.
Hooft * maakt een fijn verschil tusschen elkander en elkanderen.
Hij zal b. v. zeggen : twee jongens plagen elkander , omdat elke
jongen een anderen knaap plaagt ; maar hij zal zeggen : tien jon.
gens plagen elkanderen , omdat elk hier anderen plaagt.
24) verdrenken.
verdrenken bet. hier verdrinken. Het causatief is hier dus in de
plaats van het grondwoord gebruikt.
Omgekeerd wordt soms het grondwoord voor het causatief gebezigd. zinken toch wordt vaak voor zenken gebruikt.
Zoo zegt Hooft ergens : D'Enkhuyzers en hunne gebuuren , om
dien van Amsterdam den zeebouw te bederven , hadden eenighe
wrakken , wel geballast , in 't IJ gezonken.
In Verwijs' boekje wordt ergens gesproken van een schipper,
dien zij (de Hollanders) in zee zonken.
Ook in Leeuwendalers , reg. 1894 , komt zinken in de beteekenis
van doen zinken voor.
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In : Waer schuyl iek de Pot nou best ? (Waerenar) komt schuylen
ook voor in de bet. van doen schuylen , d. i. verbergen.
Trouwens in onze tegenwoordige taal doen nog verscheidene
werkw. den dienst van intransitief werkw. en van het causatief
daarvan. Verg. het water kookt; de meid kookt het water.
25) Vorsten om land en luiden geholpen.
Het voorzetsel om , dat in dezen zin voorkomt , is in oorsprong
en beteekenis een geheel ander woord dan het gewone om. Luidde
dit laatste in onze taal oorspronkelijk ombe , en drukte het de betrekking uit van voorwerpen , die figuurlijk of letterlijk zich bewegen of geplaatst zijn in een kring ten opzichte van een ander
voorwerp , dat zich binnen dien kring bevindt ; het eerste luidde in
onze taal 'oorspronkelijk ane en beteekende hetzelfde als zonder.
Ane werd later one (verg. Hd. ohne) en dit oon. Nog later werd
oon on , totdat het woord eindelijk door een samenloop van omstandigheden den vorm om aannam. In onze tegenwoordige taal
heeft om nog de beteekenis van zonder behouden in de uitdrukkingen : om het leven brengen ; om hals brengen ; om hals helpen.
Op bladz. 8 van Verwijs' uitgave komt nog een zin voor, waarin
Hooft aan om de bet. van zonder toekent. We lezen daar : Jaa ,
't (nl. het verbranden van ketters) verwekte zelfs in de puirlyk
Roomsgezinden , die toen nog verre de meeste waaren , groote deernis en mededooghen , te meer ..... , om dat , gesoorteert met de
snoodsten , wreedelyk om lijf en goedt raakte groot getal van per.
soonen , eenvoudigh , onnoozel enz.
Het woord soorteeren beteekent hier volgens Verwijs vereenigen.
Liever zou ik het weergeven door : tot eéne soort rekenen , of,
zooals wij zouden zeggen; op eén lijn stellen.
26) Fellér woeden ten hoove.
Deze elliptische zin zou men , evenals de onder nummer 22 behandelde, kunnen aanvullen tot feller woeden ten hoove had plaats.
Het woord woeder bet. bij Hooft dwingeland ; woederje = dwingelandij. Zoo lezen we ergens in zijn N. H.: wat'er onheils reez'
uit d' ongerechtigheit en woederij eens Vorsten , die zijn gezagh
misbruiken wilde.
Woeden zal dus zooveel bet. als : bedrijven van dwingelandij en
de geheele zin zou aldus weergegeven kunnen worden : aan het hof
werd nog meer dwingelandij bedreven.
:

27) Omtrent deze woorden teekent Verwijs nagenoeg het volgende aan : onder wetten verstaat Hooft beschreven recht. Herkomsten of usantiën zin het onbeschreven gewoonterecht. Handvesten zijn de plaatselijke geschreven wetten , door den landsheer
veelal bij wijze van privilege aan enkele plaatsen gegeven , en daar
alleen kracht van wet hebbende.
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28) doorluchtiq.
door beteekent oorspronkelijk door iet8 heen. Wanneer wij door
een bosch zijn geloopen , dan hebben wij het tot op het einde toe
doorloopen. Wat tot op het einde toe geschiedt , gebeurt in hooge
mate. Langs deze overgangen van beteekenis is door in sommige
gevallen gaan beteekenen : in hooge mate , of kortweg : zeer.
lucht luidde oorspronkelijk liuchts en beteekende schittering.
doorluchtig beteekent dus volgens zijn vorming : hebbende groote
schittering , of kortweg : zeer schitterend.
Dat met deze „twee van de doorlughtighsten der Christenheit"
Egmond en Hoorne bedoeld worden , is duidelijk.
29) treflijk.
tre flj k is door middel van het achtervoegsel lijk gevormd van
den stam van het ww. treffen. lijk achter stammen van werkw.
geplaatst, geeft te kennen de geschiktheid , om de werking te doen
of te ondergaan : behaaglijk , geloo feljk. tre fljk is dus iets , dat
geschikt is om ons te treffen. Nu kan iets ons treffen door zijn
dikte , grootte , zwaarte , enz. , en tre f v k zou dus hebben kunnen
beteekenen : zeer dik , of zeer groot , of zeer zwaar, enz. Het gebruik heeft gewild, dat het zeer groot , aanzienlijk zou beteekenen.
Een ander voorbeeld van het gebruik van treffelijk = aanzienlij k vinden wij op bl. 17 van Verwijs' werkje : Dat hij (nl. Alva)
gehoopt hebbe aldaar (nl. te Dietenhove) , van al de tre ffelfjkste
Heeren , zelfs van den Prinse van Oranje ontmoet te worden , en
hen , bij die geleeghenheit tellens in handen te krij ghen , kan in
mij niet koomen (d. i. opkomen).
30) midde voor midden , ten gevolge van het Amsterdamsche
dialect.
31) ontlj ft, d. i. van het lijf of leven beroofd. Verg. Eng.
li fee = leven.
32) zelf beteekent hier zelfs.
33) tween.
twee en drie werden in de taal der middeleeuwen en in die der
zeventiende eeuw verbogen en wel aldus:
4. twee.
3. tween.
2. tweer.
1. twee ;
4. drie.
2. drier.
3. drien.
1. drie;
Voorbeelden:
Pinte en Sproete (2 jonge haantjes) droeghen die bare:
Hem was te moede harde sware
Van der suster , die si hadden verloren.
Men mocht harde verre horen
Haerre (d. i. harer ; hunner) tweer caerminghe.
(Reinaert ; vs. 309-313.)
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Die onape hi antworde saen (spoedig) :
„Siet waer hi sit , bi mire (mijner) trouwe,
Onder gone (gene , gindsche) linde tusscen tween joncfrouwen."
(Walewein ; 3032.)
De woorden tweer , tween , drier , drien waren eenlettergrepig ,
maar naast deze eenlettergrepige vormen ontwikkelden zich alras
de tweelettergrepige tweër ; tweën ; drieër ; drieën.
Het woord tween is hier bij Hooft een eénlettergrepig woord,
daar uit niets blijkt , dat hij het als een tweelettergrepig wil opgevat hebben.
Tot toelichting van dezen zin moge voorts het volgende dienen.
Bij den vrede van (Jhateau-Cambresis (1559) werd o. a. bepaald,
dat Filips zou huwen met Hendrik's dochter Elisabeth , die te voren
verloofd was met Don Carlos , den hártstochteljken oudsten zoon
van den Spaanschen koning. In 1568 werd Don Carlos op Filips'
bevel in den kerker geworpen en stierf kort daarna in de gevangenis. Eenige maanden later stierf ook Elisabeth , en sinds dien
tijd heeft men het er terecht of ten onrechte voor gehouden , dat
de wantrouwende Filips beiden om het leven heeft doen brengen.
Zie voorts omtrent deze zaak Verwijs' werkje bl. 51 e. v.
34) Meenigte.
Hooft laat voor woorden als menigte , getal het lidwoord van
eenheid weg. Zoo lezen we in den zin , onder nummer 25 aangehaald : „om dat , gesoorteert met de snoodsten , wreedelij k om lijf
en goedt raakte groot getal van persoonen" voor: een groot getal
van personen.
Gelijk bekend is, laat men in het Fransch tegenwoordig nog
voor de woorden quantité , nombre force het lidwoord van eenheid
weg , indien deze woorden niet door een bijvoeglijk naamwoord
worden voorafgegaan : „Notre correspondance fut interrompue nombre
d'années", welk voorbeeld ontleend is aan de veelgebruikte gram.
maire van Dubois.
In Graaf Pepoli van Mevr. Bosboom—Toussaint lezen we
ergens : waarin menigte van aloude Romeinsche familiën wegkwjjnden aan den geheimen kanker der armoede.
,

-

+

35) beuls handen.
beuls is hier de 2de nv. enkelv. v. h. zelfst. naamor. beul. beul.
handen beteekent toch eens beuls handen. Tegenwoordig zouden
wij in een woord schrijven beulshanden. Er zijn in onze taal verscheidene samenstellingen , die dit vroeger niet waren en waarin
het eerste deel voorheen als een genitief het tegenwoordige tweede
deel , toen een op zich zelf staand woord , voorafging. Zulke woorden zijn bv. lamsbout , ramshoren , arend8neu8, welke samenstellingen ontstaan zijn uit eens lams bout , eens ramt horen, eens
Noord en Zuid, zie Jaargang.
16
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arends neus. Zoo zijn hanepoot , hazevel , ossetong ontstaan uit
eens hanen poot , eens hazen vel, eens ossen tong , waarin hanen,
hazen , ossen de zwakke genitieven zijn van haan , haas en os.
Tegenwoordig vat het volk woorden als lamsbout, hazevel als een
geheel op ; het voelt de oorspronkelijke betrekking van de beide
leden van het woord niet meer ; de n van den zwakken genitief
spreekt het niet meer uit ; de s vat het als een verbindingsletter op,
blijkens een woord als jongelingsvereeniging , dat anders jongelingenvereeniging geluid zou hebben. Daarom ook schrijft men tegenwoordig zulke woorden aaneen , daarom ook laat men in woorden
als ossetong de n van den zwakken genitief weg , want het volk
spreekt deze letter niet uit en welk nut zou het hebben een betrekking uit te drukken , die de spraakmakende gemeente toch niet
meer begrijpt 1
Woorden als vorstentelg , leeuwenwelp verkeeren eigenlijk in hetzelfde geval als ossetong. Zij toch beteekenen : eens vorsten telg;
eens leeuwen welp. Toch worden deze woorden met n geschreven ,
maar deze n is niet de uitgang van den zwakken gen. sing. , maar
die van het meervoud. Het eerste lid toch van genoemde woorden wordt
geacht in het meervoud te staan , gelijk zulks ook ondersteld wordt
van woorden als boerenkleeding ; matrozenlied. (Zie Terwey,,
§ 338, 2, b.)
36) onnoozel.
In het middelnederl. bestond er een werkw. nosen , met de beteekenis van schade doen , kwaad doen , leed doen.
Van dit werkw. nosen werd het bijv. nw. noozel afgeleid. el
vormt van stammen van werkw. bijv. nw. , die meestal te kennen
geven, dat de zelfstandigheid, waarbij het adjectief geplaatst is,
de werking verricht of verrichten kan. Zulke bijv. nw. zijn wankel,
vermetel, kreupel. Iemand is vermetel, als hij zich veel durft vermeten ; een paard is kreupel , wanneer het door een gebrek aan
een van zijn pootgin , als het ware kruipt.
Iemand was dus noozel , als hij kwaad deed of zulks gedaan had.
onnoozel bet. dus zooveel als onschuldig. In die beteekenis komt
het bij onze zeventiende-eeuwsche schrijvers herhaaldelijk voor , o. a.
in de onder nummer 25 aangehaalde plaats : „omdat wreedelijk om
lijf en goedt raakte groot getal van persoonen , eenvoudigh, onnoozel , enz."
Van het bijv. naamw. onnoozel werd het zelfst. naamw. onnoozel.
held gevormd , welk woord o. a. voorkomt in den titel van een van
Vondel's meest bekende treurspelen. Wij bedoelen zijn : Palamedes
of Vermoorde Onnoozelheit , welk laatste woord zooveel als onschuld
beteekent.
Opmerkelijk is het , dat het woord nosen in de bet. van leed doen
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in de volkstaal nog voortleeft. In de omstreken van Enkhuizen
hoort men nog dikwijls : „dat noost mij" voor : „dat doet mij leed".
37) eenen ygelyke.
eenen ygelyke is hier de datief van een iegelijk. De buiging van
dit voornaamwoord stond in de zeventiende eeuw niet erg vast.
Men vindt toch voor den datief : een iegelfj ken , een iegelfj ke en
een iegelijk.
38) eigendoom bet, hier recht van bezit.
39) hals en haave.
De oude Germanen kenden het eindrijm niet ; zij bezigden het
letter- of stafrijm , in later tijd met een vreemd woord alliteratie
genoemd. Het letterrijm bestond daarin , dat in elken versregel
drie woorden met den vollen klemtoon voorkwamen , die met denzelfden medeklinker of dezelfde medeklinkers begonnen , of in den
stam denzelfden klinker hadden. Gewoonlijk was een versregel in
twee deelgin gesplitst en kwamen in het eerste deel twee van die
woorden voor , terwijl in het tweede deel het derde volgde. Schreef
men nu nog gedichten in oud-Germaanschen rijmtrant , dan zou er
een zin als deze in kunnen voorkomen : Goed is God , de gever
van alle dingen."
In later tijd, toen het eindrijm in de plaats van het letterrijm
gekomen was , gebruikte men allitereerende uitdrukkingen ter opsiering van den stijl. Hooft vooral bezigt ze gaarne, en in het
gedeelte van zijn Ned. Historiën , dat wij tot dusverre besproken
hebben , hebben wij er reeds verscheidene ontmoet , als : wrang van
wreedtheit ; volk en vee ; land en luiden ; goed en bloed ; geur en
fleur zijn uitdrukkingen , welker alliteratie gevormd wordt door
overeenkomst van stamklinker.
40) thans bet. hier weer daarna. Zie no. 14,
41) afgeweezen.
Verwijs teekent bij dit woord aan : afwijzen , door een rechterlijk
gewijsde of vonnis ontnemen. Verg. Tac. 240:
De akkers derhalven hun a fgeweezen zijnde."
Hooft wil dus zeggen , dat ten opzichte van ieder in twijfel getrokken werd , of hij nog wel recht had , zijn goed en zijn leven
te bezitten en dat hem later beide door een rechterlik vonnis ontnomen werden.
41) oogluiking.
oogluiking , een samenst. door middel van afleiding , is door ing
gevormd van oog en het ww. luiken , dat zooveel als sluiten beteekende.

dulding beleekent nagenoeg hetzelfde als oogluiking. In de spreektaal bezigen wij nog de uitdrukking : een oogie toeknijpen.
16*

244
42) maatigheit.
maatigheit is door heit gevormd van het bijv.nw. maatig. ig bet.
hier hebbende. matig bet. dus hebbende , of, zooals men gewoonlijk
zegt, houdende maat. matigheid is dus maat houden. In welk op.
zicht er maat gehouden wordt , wordt niet door het woord uitgedrukt ; dit te bepalen , is aan het gebruik overgelaten. Tegenwoordig drukken wij met matigheid het maat houden in het gebruiken van spijs en drank uit , maar wij hadden er even goed het
maat houden in het geven van aalmoezen , in het nemen van nachtrust of iets dergelijks mee kunnen uitdrukken. Hooft geeft met dit
woord te kennen , het maat houden in al datgene , wat op staatkundig gebied als bereikbaar te achten is , in al datgene , wat in
godsdienstige vraagstukken voor waarschijnlijk gehouden kan worden ; Hooft drukt er mee uit het maat houden in het verwerpen
van eens anders , in het omhelzen van zijn eigen overtuiging , zoodat
hij , die de deugd der „maatigheit" betracht , noch eens anders
meeringen met de uiterste minachting verwerpt , noch de zijne
dweepziek aanhangt. Rooft's maatigheit komt dus in beteekenis
volkomen overeen met ons gematigdheid.
43) bescheidenheit.
Het w.w. scheiden, figuurlijk opgevat, kon beteekenen : waarheid
van leugen onderscheiden. Een zaak bescheiden beteekende dan ook:
een zaak met juiste onderscheiding beoordeelen; ten opzichte van
die zaak waarheid van leugen weten te scheiden. Zoo lezen we
ergens in den Laneelot :
Ende Lanceloet begarde (begeerde) hare (een sehoone jonkvrouw)
In andre maniere , dats openbare (duidelijk) ;
Want hine begaretse (begeerde ze) niet
Om hare scoenhede, die 't wel besciet,
Maer om dat hi waende das,
Dat (dat 't) syn vrouwe die coninginne was.
besciet is het imperfect van het werkw. bescheiden, dat vroeger
sterk was. (Zie Terwey , § 273 , X).
Die de zaak dus wel beoordeelde , begreep , dat Lancelot de
schoons jonkvrouw begeerde, omdat hij meende , dat zij zijn uitverkorene, de koningin, was.
Van dit werkw. bescheiden werd gevormd het substantief bescheidenheid , met de beteekenis van : vermogen om een zaak wel
te beoordeelen, of kortweg : oordeel , verstand. Zoo lezen we ergens:
Dit syn die heyleghe tien ghebode , die alle menschen , die hare
beschedenheit hebben , van rechte sculdech syn te wetene. En bij
Hooft vinden we : om met ryper bescheidenheit en kennisse daerinne
te handelen.
lu is iemand met een helder oordeel en een flink ontwikkeld
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verstand meestal verdraagzaam. Hij toch weet het goede in de
meeningen van anderen te waardeeren ; hij beseft, dat veel van
hetgeen hij voor waar houdt, slechts persoonlijke overtuiging en
geenszins onomstootelijke waarheid is. Tusschen de begrippen breede ,
algemeene ontwikkeling en verdraagzaamheid bestaat dus een nauwe
betrekking en Hooft gebruikt het woord bescheidenheit dan ook,
gelijk in de plaats , die wij hier bespreken , het geval is , in de
beteekenis van verdraagzaamheid. Zie voorts de aanteekening 4a
op bl. 10 van Verwijs' boekje.
Het werkw. bescheiden beteekende oudtijds ook beslissen.
Zoo lezen we ergens:
Men ghift (d. i. geeft) der eren nu den ban,
Schaemte en is niet veel gheacht;
Maer hi , die alles dines hevet macht,
Die selt int leste wel bescheiden.
Van dit werkw. bescheiden werd het subst. bescheidénheit, met
de bet. van beslissing, gevormd. Zoo lezen we op bl. 42 van
Verwijs' werkje : Ende quam een scherp Plakkaat uit , teeghens al
de geenen, die eenigherley' haave van die soorte, jaa ook die den
gedoemden ten tijde huns misdrij fs toebehoort had , verschoolen
hielden ; met bevel van de zelve daatlijk aan te brengen , op verbeurte van de waarde , oft lijfstraf, ter bescheidenheit des rechters,
bij onmacht tot betaalinge.
Vergelijk nog de hedendaagsche zegswijze : „iets aan iemands
bescheidenheid overlaten" ; een uitdrukking , waarin de bet. van het

woord al naar de tegenwoordig meest gangbare begint te zweemen.
(Wordt vervolgd).
J. C. KtMMEB.

lotversen-. Van naaars
Groot is in den laatsten tijd de belangstelling in Da Costa's
meesterstukken. Vooral de studeerende onderwijzer zoekt er verrijking van zijn taalschat , verruiming van zijn gedachtenkring.
En die vindt hij er ruimschoots , plus nog heel wat , waardoor zijn
hart kan veredeld , zijn gevoel kan verfijnd worden. Doch hij
meene niet , dat -die schoone parels aan de oppervlakte liggen;
neen , uit de diepte moeten ze soms opgehaald worden ; eerst na
inspanning van krachten , na onvermoeid , herhaald opdiepen gelukt
het hem eindelijk ze machtig te worden. Velen zullen daarom de
uitgave van den Heer Sythoff met verlangen te gemoet zien , om
aan de hand van den Heer Schelts van Kloosterhuis des te veiliger
op ontdekking te kunnen uitgaan. 1 )

') We zullen eerlang over die uitgave spreken, die we niet zonder voorbehoud kunnen aanbevelen.
RED.
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In afwachting daarvan zij het mij geoorloofd eene kleine kant.
teekening te maken bij de slotverzen van Hagar , of liever bij de
aanmerking daarop door de Heeren W. van Heerde en J. L. van
Dalen.
Er is ééne gedachte , die als een roode draad door het geheele
stuk loopt , eene gedachte , waaraan wij telkens worden herinnerd
bij ieder terugkeerend „De moeder Ismaëls" en die ook voldoende
Da Costa's keuze van den titel rechtvaardigt. Die gedachte is de
volgende : Hagar is moeder van Koningen , moeder van een groot
en heldhaftig volk , maar zij blijft toch dienstmaagd van Sara;
haar geslacht moge voor eenigen tijd de aarde hebben doen beven,
zelfs Gods volk hebben overwonnen , de leer der Liefde van Sara's
Zoon zal zegevieren over het ruwe geweld der Hagarenen : Christus
triomfeert over Mohammed. En wat is nu natuurlijker , volgens
Da Costa's opvatting der zaken , dan dat eindelijk Hagar, na hare
dwaling ingezien te hebben , terugkeert met berouwvol hart ; m. a. w.
dat de Mohammedanen , eenmaal overtuigd van de reinere leer des
Christendoms , die leer omhelzen.
De dichter mocht dus zijne heldin niet „groot laten in hare
eenzaamheid" maar haar terugvoeren naar Abrahams tent om
„voor Sara's voet (haar) dwazen trots (te) bekennen." Heel de
menschheid ootmoedig geknield voor den God der Christenen!
Ziedaar de slotgedachte ! S.

Lnon

d Hfakto

Nederlandsche Taal. (14 uur.)
(le dag.)
NEDERLAND EN DE ZEE.
1.

Uit zee hebt gij uw grond GEWROCHT
0 Nederland , - EN , WAT onze oogen,
In uw landouw bewond'ren MOGEN,
Uw rijkdom hebt ge in zee gezocht,
En uit haar diepe , wilde golven
De reinste parels opgedolven.
2.
Als visschersvolk staakt gij in zee
En bracht], na strijd van tachtig jaren,
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Als oorlogsschatting van de baren
Euroop' de vrijheid en den vreê:
En zaagt , voor 't dundoek van uw kielen
Elk volk in vreeze en eerbied knielen.
Geef het geheel met uw eigen woorden terug , zoodat volkomen
blijkt , dat gij het verstaat.
Gewrocht. Van welk werkwoord ? Hebt gij er iets over op
te merken P
En. Welke zinnen worden hier door en verbonden?
Wat. Taal- en redekundig ontleden.
Mogen. Taalkundig ontleden.
Wat onze oogen in uw landouw bewoncd'ren mogen. Wat drukt
die zin uit ? b.v. Bene voorwaarde ? een plaats , of wat?
2.
Visschersvo lk. Taal- en redekundig ontleden.
Oorlogsschatting. Taal- en redekundig ontleden.
Van de baren. Waar hoort die bepaling bij en waarom?
Volk. In welken naamval en waarom? Is het niet het onderwerp van knielen ?
Breng het eerste couplet van den bedrij veeden in den lijdenden
vorm over, maar z6ó dat de samenhang volkomen dezelfde blijft.
Proza : Uit zee o , Nederlanders ! hebt gij uw grond (voor een
groot deel) gevormd, en, hoe uwe kudden in uwe weiden en uwe
gewassen in uwe velden ons ook opwekken tot bewondering , uwe

schatten hebt gij niet daar , maar op zee gezocht en gevonden;
verder hebt gij op zee uw roem , den vrede , de vrijheid verworven,
het kostbaarste van al uw bezittingen.
Als visschers begoot gij uwe zeetochten , doch het geringe werd
aanzienlijk en na den tachtig-jarigen strijd bracht gij aan Europa
de vrijheid en den vrede als vergoeding voor uw lijden , strijden
van de zee mede ; toen zaagt gij uwe vlag , waar uwe schepen die
ook vertoonden , geëerbiedigd , gevreesd.
Gewrocht , van het werkwoord vorken , een anderen vorm van
werken. Van vorken kwam workede , workde, wrokde , wrochte,
wrocht , gewrocht.
En , verbindt de zinnen : lo. Uit zee hebt gij uw grond gewrocht,
2o. Uw rijkdom hebt ge in zee gezocht.
Wat , onbepaald voornw., het onzijdige van wie , overgenomen uit
de klasse der vragende voornor. , 4nv. voorwerp of lijd. voores.
van bewonderen.
Mogen , hulpwerkwoord van wijze met opgeschoven verleden tijd,
onregelmatig, sterk , aanv. wijs , tegenw. tijd , 3e pers. meerv.
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Wat onze oogen in uw landouw bewond'ren mogen , — die zin drukt
een toegeving uit ; het is alsof er stond : Ik stem toe dat er op
uwe velden en weiden heel wat te bewonderen is ; doch al zijn
daar ook millioenen guldens vertegenwoordigd door uw veestapel
en landbouwproducten , niettemin beweer ik, dat gij uw grootste
schatten, uw voornaamsten rijkdom op zee hebt gevonden door
handel, scheepvaart en visscherij.
Visschersvolk , bepaling van hoedanigheid bij gij , daaraan verbonden door het voegwoord als, le nv. onz. enkely.
Oorlogsschatting , bepaling van hoedanigheid bij de vrijheid en de
vree , daaraan verbonden door 't voegwoord als , 4e nv. vrouwel.
enkelv.
Van de baren , die bepaling hoort bij bracht , dewijl zij de plaats
aanduidt vanwaar het brengen begon ; m. a. w. zij duidt aan op
welke plaats de oorlogsschatting in ontvangst is genomen. Bij
oppervlakkig lezen is mën geneigd , van de baren voor een bepaling bij oorlogsschatting te houden , doch de beteekenis van
dat woord (schatting op te brengen of opgebracht door de verliezende partij aan de overwinnende) verzet zich daartegen;
immers de baren waren in den tachtigjarigen strijd de vijanden
der Nederlanders niet; bijgevolg kan de dichter Heye niet bedoelen oorlogsschatting der (= van de) baren.
Volk , 4e nv. als accusatief met den infinitief. Vgl. de zinnen:

a.) Ik zag dat de vogel vloog
a.') Ik zag den vogel vliegen
b.) Ik zag, dat de man viel
b.') Ik zag den man vallen.
,

Daaruit blijkt , dat, zoodra een woord (al blijft het begrip ervan
in dezelfde logische betrekking tot het begrip van het werkwoord)
de kracht verliest , aan dat werkwoord persoon en getal te geven,
dat dan dat woord den vorm van den len nv. ook verliest en dien
van den 4den neemt. Alzoo volk 4en nv. — Logisch onderwerp
van knielen , als verrichtende die werking , maar geen grammatisch
onderwerp ervan.
Het eerste couplet in den lijdenden vorm:
Uit zee is door u uw grond gewrocht , o Nederland , -- en,
wat door onze oogen in uw landouw bewonderd moge worden , uw
rijkdom is door u in zee gezocht , en uit haar diepe, wilde golven,
zijn door u de reinste parels opgedolven.
Juli 1888.

WILLEM VAN OERS.
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!is no 3afliom
Vs. 70 moet in 't verband van de, geheele voorafgaande redeneering beschouwd worden. Er staat , vs. 53 vlgg. (uitg. Moltzer
blz. 2) :
Daer siin vele die dat secgen
Van dengenen , die haer herte lecgen
55. So ghestadelike an die minne,
Dat hem comt van dommen sinne;
Dat sulwi over logen houden.
Wi hebben gehoert van Ysouden,
Hoe soe minde haers mans neve Trustram,
60. Ende hoe Parijs minde Helenam ,
Ende van andren vele niemaren,
Die hovesch ende natuerlie waren,
Dier men seit ende tellet vele
In aventuren ende in spele,
65. Maer des ne cam mi nie te voren
Van dommen lieden ende van doren,
Dat si noit van herten minden:
Wilden siis hem oec onderwinden,
Si souden die minne verwerken sere ,
70. Si begevens bat ende doen haer ere
Dat si die minne niet verwerken
Ende latenre plegen hoveschen clerken ,
Ende hoveschen ridderen ende vrouwen
Dat siin die minnen met rechte trouwen , enz.
Diederic zegt dus , in zijn ultra-aristocratische opvatting van de
„minne" : Men zegt, dat het domheid is zijn hart aan de min over
te geven ; doch dit is niet waar. Wij hooren vele liefdesgeschiedenissen van beroemde en aanzienlijke lieden ; maar ik heb nooit van
dommen en dwazen gehoord , die van harte beminden. Indien zij
dat wilden ondernemen, zouden zij de min te schande maken. Zij
doen beter het te laten en bewaren hun eigen fatsoen, doordien zij
de min niet te schande maken, maar overlaten aan hoofsche geleerden, ridders en edele vrouwen; die zijn het, die waarlijk beminnen.
vs. 315-20.
20. Van harre ouden , van haren dagen
Consten si van minnen , dier si plagen,
Menigen raet ende vele treken.
Doe mochtsi vrilike spreken
Haer geliie andren sinen wille
Verholentlike ende stille.
D. i. Hun leeftijd (5 jaar !), hunne dagen 1 in aanmerking ge)

1

) Stoplap voor 't rijm , zooals Diederic er vele gebruikt.
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nomen kenden zij al vele listen en treken der liefde die zij koesterden (vgl. vs. 272 vlgg.). Nu konden zij in 't geheim vrijuit de
een den ander zijn hart openleggen.
980. Tyrebiin; vrij zeker hetzelfde als turbith, een arabische
plant , waaraan men allerlei genezende krachten toeschreef. + Zie
Dodonaeus' Cruytboeck , en voorts Fock , Natuur- en geneesk. etym.
woordenboek , beide op turbith.
1212.
Tenen gri f fcevoedersele hi vinc.
Hij droeg de gouden griffel, die Blancefloer hem geschonken had,
in een scheede bij zich en wilde ze nu , bij gebrek van beter wapen,
gebruiken om zich te doorsteken.
2105.
Liestuus jegen ') iemene , hets di quaet.
Lien is zeggen , openbaren , bekennen (vand. belijden). Floris zegt
dus : „Als ik er met iemand over spreek , wordt het mijn ongeluk."
2328 vlgg.
Dus eest ende hoe so ment gedoet,
Dat icse in derre maent hebben moet
Of dor haren wille bliven doet.
Zet achter eest een komma en vertaal : Het staat z66 en blijft
z66 , hoe men 't ook aanlegge , dat ik haar binnen een maand
moet (bij mij) hebben of om harentwil sterven."
2395 vlgg.
Hondert voete es lanc die stille
.
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Daer boven moegdi grote meestrie
An den appel sien, een diere werc.
Dat Oudemans' verklaring den geachten inzender der vraag - niet
voldoet , zal niemand verbazen. Stille is hier m. i. bijvorm van
stijl d. i. pilaar (Oud. i. v. stijl , 3) en wel die pilaar , die het kegelvormige . dak (der middeleeuwsche torens) in 't midden ondersteunt,
en , bij een toren van 100 vadem doorsnede (vs. 2387) , inderdaad
wel 100 voet hoog mag zijn. ' Daarmee stemt overeen , dat in één
adem door gesproken wordt over den appel , d. i. knop , de bekroning van het dak , waar die pilaar natuurlijk in uitloopt. Het bovendeel van den S. Maartenstoren te Groningen heet nog heden „pienappel" (waarin ook een volksetymologie uit pinaculum kan schuilen).
De doren hebben so gedaen temmer,
2437.
d. i. zijn zoodanig getimmerd.
2564. Turibin; vgl. boven op 980.
2571. Cardemonie; cardamum , paradijskoren ; zie Fock , a. w.,
op 't eerste woord en van Dale op 't tweede.
2663.
Harde conlike lede hire an siin ogen,
Lees met 't handschrift condelike d. i. schrander , scherp toeziende;
Oudemans i. v. condechlike.
DR. W. ZUIDEMA.
3 ) Prof. van Helten stelt voor , jegen te schrappen als overtollig en
tegen de maat.
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!a
Verklaar:
D ONMISBARE LEIDSMAN.
Verbeeldingskracht en geestdrift het ik veel!
Maar hebt gij voor , daarmee Parnassus op te streven,
En is gezond verstand u niet tot gids gegeven ,
Gij dwaalt , den berg voorbij , naar Geel.
Het Belgische dorpje Geel was . reeds in Starings tijd en is —
naar ik meen -- nog heden bekend door het eigenaardig hoofdmiddel van bestaan der inwoners , t. w. de huisvesting en verpleging
van krankzinnigen. S. wil dus zeggen : de dichter (?) , die zich
blindelings aan verbeeldingskracht en geestdrift overgeeft , zonder
naar de eischen van 't gezond verstand te luisteren , brengt geen
poëzie , maar dollemanstaal voort.
DR. W. ZUIDEMA.

Fth Lbzan p ü yto
„In Noord en Zuid" tiende jaargang , 6e aflevering, blz. 402,
wordt door C. J. V. gevraagd naar de beteekenis der drie laatste
regels der vijfde strophe van Feith's lierzang op De Ruyter. Vooraf
wil ik den inzender dezer vraag er op wijzen , dat het niet de
vijfde , maar de zesde strophe is.
Deze strophe luidt aldus:
Met ragt verheft ge u op zijn' luister —
Doorzoek vrij 's werelds Heldenrij,
Bij hem wordt Griek en Romer duister,
Gij vindt geen' held zoo groot als hij!
Geen held, die voor zijn landgenooten
Zijn bloed zoo heerlijk (sic) heeft vergoten;
Geen' held zoo rijk in eertropheên ;
Geen' held , die voor uw vlag kon beven,
Waar hem zijn eigen roemrijk leven
Geen enkle poging waardig scheen.
Vrager meent , dat het schijnt , als zoude het vermogen om te
leven , den held , zoo hij bestond , tot eer verstrekken. Dit is volstrekt niet de bedoeling van den dichter.
De beteekenis dier laatste drie regels is eenvoudig deze:
Nadat de dichter heeft gezegd , dat de glans van een Grieksch
of Romeinsch strijder bij dien van De Ruyter verdooft ; dat geen
held zoo heldhaftig zijn bloed voor 't Vaderland deed storten als
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hij ; dat geen zich zulke schitterende eertropheén heeft opgericht
als de Ruyter , voegt hij er bij:
Gij vindt geen held , wien het behoud van uw vlag zoo na aan
't harte lag , dat hij eerder pogingen in 't werk zou gesteld hebben om de vlag te redden , dan dat hij zijn éigen roemrijk leven
zou hebben beschermd.
Wel beefde hij voor uw vlag , was hij bevreesd , dat deze zou
genomen worden; waar hij niet vreesde voor het behoud van zijn
leven , daar deed hij het wel voor de vlag.

Utrecht.

B. HEIJMANS.

AntOtb )
Geachte Redacteur van Noord en Zuid!
Vergun mij , naar aanleiding uwer beoordeeling van mijne „Taalkunde
voor de lagere school ," een wederwoord in uw tijdschrift Noord en Zuid.
De algemeene inleiding, alsmede het knipsel uit Ons Recht, kan ik met
stilzwijgen voorbijgaan.
Alleen zou ik u willen vragen of het soms eene wet is, dat de zoon
van den schoenmaker steeds schoenmaker, het kind van den daglooner
steeds koemeid moet worden en blijven?
Hoe is 't mogelijk, dat een leerling op de lagere school, zonder eenige
kennis van de overige vakken, heel goed zal leeren lezen, schrijven en
rekenen ? (2).
,,Hoe krasser de uitspraak is, des te meer trekt ze de aandacht.' (Versluis) (3). U zegt : „Het eerste stukje, dat we vroeger bespraken."
Gaarne zou ik van u vernemen , waar en wanneer dat boekje door u
besproken is. Ik heb van die bespreking nooit iets gehoord of gelezen.
De inhoudsopgave van Noord en Zuid, jaarg. 1886 en 87, heb ik nog eens
nauwkeurig nagegaan , maar daarin geene aanwijzing gevonden.
Welk gedeelte van het niet ondoelmatig ingerichte lste stukje ongebruikt
moet blijven , had u moeten aanwijzen met opgave van redenen.
Geen lezer van Noord en Zuid zal 't kunnen raden (4).
Is 't alleen, dat op blz. 52 , 53 en 54 , waar die vermakelijke geslachtsregels, welke u van het lste in het 2de stukje goochelt, behandeld worden —
dan is 't niet groot.
Dat ge het 2de stukje met allen ernst hebt doorgelezen , zal wel zoo
zijn, anders zou 't er natuurlijk niet staan , maar dat ge 't boekje met
allen ernst hebt beoordeeld , valt te betwijfelen.
Op mij althans maakt de beoordeeling den indruk alsof de schrijver eens
grappig heeft willen zijn en in zijne plastische voorbeelden zijnen lezers
den weg heeft willen wijzen voor eene vermakelijke geïllustreerde spraakkunst (5).
') Een fatsoenlijk en eerlijk blad of tijdschrift erkent het recht van antwoord
en geeft dus 't woord aan de zich verongelijkt wanende partij. Daarom
plaatsen we hier een artikel , waarvan de korte inhoud is : „Maar mijne
boekjes zijn heel goed !"
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Daar u 't motto niet kunt begrijpen , zal ik trachten 't u duidelijk te
maken. Taal, in 't algemeen, is de afdruk, de beeltenis, de ziel.
Wat in ons omgaat, onze gewaarwordingen, voorstellingen en begrippen
(de ziel) kan men uiten , afbeelden in klanken , verven, vormen van hout,
steen, metaal, Gewoonlijk doet men dat in klanken of woordvormen. Die
bezielde woordvormen en klanken, welke, in hunne onderlinge betrekkingen , bij den lezer of hoorder dezelfde voorstellingen, dezelfde beeldenroep , wekken, als bij den schrijver of spreker, noem ik in meer beperkten
zin taal. Daarom heb ik gezegd n Taal is de afdruk- der ziel in woorden"
- Taal is de beeltenis onzer gewaarwordingen, voorstellingen en begrippen
in woorden. „In die klanken heeft zijne ziel zich afgedrukt " (v., Dale) (6).
Dat taal en stijl van 't voorbericht in het 2de stukje slecht zijn, de
redeneering onduidelijk, het meegedeelde onnut is, had u moeten bewijzen (7).
Zelfs de heer Terwey hield in de eerste uitgaven der Ned. Spraakkunst
de zelfstandigheid voor onderwerp , terwijl hij nu zegt: de voorstelling der
zelfstandigheid.
„De inhoud" — van 't 2de stukje natuurijk, geen lezer zal 't anders
opvatten , „bestaat uit" — enz.
Nu haalt u voorbeelden aan van ,vermakelijke spraakkunst" uit het lste
stukje, zie, dat is geen bewijs van ernstig lezen en duidelijk redeneeren.
Ik vind eene mondelinge behandeling der geslachtregels , als in het lste
stukje, zoo gek niet voor 9- à 10-jarige kinderen, om ze eenig begrip van
't woordgeslacht te geven. Zij begrijpen ze gemakkelijk , al zijn ze niet
geheel juist, en staan een degelijker behandeling, in eene hoogere klasse,
niet in den weg.
Wat een jongen moet denken, als hij merkt, dat 't woord peer vrouwelijk en 't woord appel mannelijk is?
Wel , dat op den aangehaalden regel , evenals op bijna elken taalregel,
ook uitzonderingen zijn.
Na den goocheltoer , zoo straks aangewezen , springt u weder over naar
het tweede stukje.
Wat op pag. 7 onduidelijk is voor 11- à 12-jarige leerlingen, moet de
onderwijzer bij de mondelinge behandeling helder maken. „Na de mondelinge behandeling diene het boekje in handen der leerlingen ," staat in
't voorbericht van het lste stukje (8).
„Waartoe overigens definities in de lagere school ?"
Eene goede bepaling , ook van kinderen . is een bewijs van helder voorstellen , geregeld denken , nauwkeurig spreken. Zij moet niet door den
onderwijzer worden gegeven, de leerling moet ze zelf vinden, 't Enkel napraten is papegaaienwerk (9).
Multatuli zegt, dat men de jeugd moet oefenen in het definieeren.
» De eigennamen wekken altijd" enz., alsmede den daarop volgenden
volzin , zal ik , als overbodig en onjuist, bij een mogelijken herdruk
schrappen.
De bewering , dat ik onevenredige eischen stel aan 't bevattingsvermogen , is ongegrond (10).
Waar u zegt, dat op blz. 21 en 22 van het 2de stukje, de leerling nog
moet leeren, dat de namen van mannen mannelijk zijn, schiet uw geheugen te kort , want even te voren hebt u de geslachtsregels uit het lste
-

:

stukje aangehaald en besproken.

Het bedoelde versje van Heije is voor 11» à 12-jarige kinderen niet te
moeilijk (10).
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Na de mededeeling , geachte Redacteur , dat ik, geen acrobaat ben,
breng ik u mijn dank voor de waardeerende woorden over blz. 57-88.
Ze steken me, na 't voorafgaande, weer een hart onder den riem.
Dat ik een enkele maal te veel verklaard heb naar den klank van het
woord , geef ik toe , dat zulks hinderlijk is voor een taalgeleerde is te
begrijpen , maar dat daardoor nu weer alles wordt bedorven is strijdig
met het voorgaande.
De woorden zwak en sterk (voor gelijk- en ongelijkvloeiend) moet de
leerling kennen. Mag aan die woorden op de lagere school , om de onderscheiding gemakkelijk te maken , niet eenige beteekenis worden gehecht?
Ik liep = Ik loop. Ik sprong _ Ik spring, alleen met verschil van tijd (11).
De zwakke werkw. krijgen bij klinker-verandering eene geheel andere
beteekenis: Ik zaag, Ik zuig; Ik wieg, Ik weeg (11).
Welk een denkbeeld de leerling zich moet maken van eene handeling,
die op het voorwerp overgaat , had u bij ernstig lezen moeten zien.
't Staat er vlak onder.
En nu nog . een enkel woord over uwe praktische, geïllustreerde voorbeelden van taalonderwijs op de lagere school.
„• Persoon , in de, taalkunde: wie_ iets doet of verricht.'
„ 0 Zaak , in de taalkunde : datgene , waarmede iets gedaan wordt." (12).
Dus : De man slaat den hond = De man slaat met den hond , evenals
de voerman met de zweep.
De hond bijt den man =. De hond bijt met den man , in plaats van
met zijne tanden!
De woorden transitief , intransitief , datief en reflexief behooren op de
gewone lagere school niet tehuis. (13.)
„Wanneer er twee personen noodig zijn , om de handeling te volbrengen , wordt de- 2de in den datief genoemd."
Ei ! Zoo iets is zeker , zonder mondelinge toelichting verstaanbaar voor
11- à 12-jarige leerlingen.
De dokter geneest den zieke.
De agent geleidt den booswicht.
Staan nu de zieke en de booswicht in den datief? (14.)
Ook is 't niet absoluut waar , dat er twee pers. noodig zijn , evenmin
dat de persoon of de zaak , in den datief genoemd , medewerkt , om de
handeling van 't onderwerp tot daad te maken : De bakker bakt zich
brood. De koetsier biedt zijn paard de zweep aan. (15.)
De voorstelling der reflexieve werkw. is bespottelijk : 't figuur geeft eene
aanschouwelijke voorstelling van den zich wasschenders jongen en van de
wederkeerende werkwoorden in het algemeen!
„Dergelijke uitleggingen mogen volstrekt niet wetenschappelijk zijn , ze
zijn veel doeltreffender , dan deftige redeneeringen."
Wel zeker , om den lezer eens te doen schaterlachen!
„Voor oudere leerlingen is natuurlijk de theorie zeer gewenscht , hoewel,"
enz.. Ook voor jongere is mijne overtuiging.
Men moet bij het taalonderwijs , ook op de lagere school , het eene doen,
zonder het andere te laten. (16.)
J. ZUIDHOF.
SLIEDRECIIT , 23 Juni '88.
1) De vraag is niet , of er uitzonderingen zijn , maar wel , wat in den
regel gebeurt, en als we in eene kleine landelijke gemeente een onderwijzer
zien optreden , die zijne leerlingen bezighoudt met de talstelsels , dan is
't niet de vraag , of er zich onder de leerlingen niet wellicht een enkele
bevindt , , die eenmaal hoogleeraar in de wiskunde zal worden , maar wel,
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of 't geen krankzinnigen-werk is , aanstaande daglooners met die dingen
den tijd te laten vermorsen , die beter gebruikt kon worden , om ze te
leeren verstaan , wat ze lezen.
2) De bedoeling : duidelijk uitgedrukt („the three R's : reading , (w)riting , (a)rithmetic” zeggen de Engelschen) lezen , schrijven en rekenen is
hoofdzaak, al het andere wordt onderwezen , voor zoover dit bij 't onderwijs in die vakken noodig is. De dolheid om overal cursussen in te geven,
ook door menschen , die niet op de hoogte zijn , kan niet anders dan
schadelijk op de leerlingen werken. Wat beteekent het , dat een kind op
de lagere school den strijd tusschen adel en volk in de dagen der Heeckerens en Bronkhorsten en derg. zal leeren en niets begrijpen van onze
arbeidersbeweging ? Waartoe dient het , dat de kinderen geplaagd worden
met de gravenhuizen en de successie-oorlogen, wanneer ze geen flauw begrip
krijgen van den strijd om Elzas en Lotharingen of de erfopvolging in
Spanje ?
3) Van lezen gesproken ! De zeer geleerde schrijver schijnt nog niet te
weten dat een onzer meest gelezen schrijvers van school- en leerboeken
Versluys heet,
4) Wat te bewijzen is ! Men kan moeielijk verwachten , dat er een geheel
nummer van ons tijdsch. aan deze boekjes zal gewijd worden.
5) Er is dan ook niets, waarop de bedoelde werkjes op sommige plaatsen meer lijken. Die van Van Lennep is echter geestiger.
6) De lezer oordeele of 't mogelijk is , zich een denkbeeld te maken
van „gewaarwordingen , voorstellingen en begrippen", die te zamen of afzonderlijk gelijk staan met het begrip ziel !
•
7) Alleen voor den schrijver zijn dat stellingen , voor ieder ander zijn
't axioma's.
8) Er is toch herhaaldelijk duidelijk genoeg aangetoond , dat men 't best
doet, de leerlingen gedrukt voor den neus te leggen , wat ze kunnen begrijpen en desnoods van buiten leeren , terwijl de rest mondeling wordt
gegeven. De schr. schijnt het omgekeerde te willen,
9) Er is geen sprake van 't af keuren van definiteis , maar wel van
definities van zoo abstracte begrippen en dat op de lagere school. De
schr. heeft nog nooit een leerling gehad en zal er nooit een krijgen , die
zelf eene definitie vindt, bijv, van een voornaamwoord of van de aanvoegende wijs. , En wat gebeurt er nu als éen leerling de definitie gevonder heeft ? Hooren de anderen daar nooit iets van?
10) De schr. vraagt naar bewijzen ! Waar blijven de zijne ? Ik gaf
voorbeelden!
11) Wat dit met zwak en sterk te maken heeft , vordert dringend
nadere toelichting; ons is 't volstrekt duister.
1) Wij schreven dit voor onderwijzers, die met oordeel des onderscheids lezen en niet voor kleine kinderen en men kan moeielijk aannemen, dat er menschen losloopen, die dergelijke onzinnige gevolgtrekkingen maken. Men kan op de school geen studie over de naamvallen
geven gelijk Bopp , die een boekdeel wijdt aan den datief, maar men zal
bijv. reeds veel verkeerde begrippen voorkomen , door te doen inzien , dat
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de zaken, die bewerkt of voortgebracht worden , genoemd worden in den
vierden naamval ; zoo staan in de zinnen
De meid bakt pannekoeken.
De jongen eet pannekoeken.
De smid maakt een (nieuwe) kachel.
De smid maakt een (beschadigde) kachel.
de cursief gedrukte woorden in den accusatief.
13) Ze werden hier ook alleen voor onderwijzers gebruikt, er zullen
zeker niet veel leerlingen van de openbare, lagere school zijn , die Noord
en Zuid lezen.
14) Er is uitdrukkelijk op gewezen, dat de tweede persoon aan de
handeling zal deel nemen. In den zin:
De winkelier betaalt den koopman zijne schuld , zijn er twee personen,
die wat doen : de winkelier betaalt , de koopman ontvangt en zonder den
tweeden is de handeling des eersten onmogelijk. Het woord schuld is de
naam eener zaak, die niets doet, maar die bewerkt wordt, d. i. „waarmede iets gedaan wordt, iets voorvalt."
15) Het onzinnige van het laatste voorbeeld daarlatende, wijzen wij er
alleen op, dat de Schr. blijkbaar geen flauw begrip heeft van een persoonlijk object of datief-object en dit eenvoudig verwart met den dativus
commodi et incommodi. In den volstrekt onhollandschen zin : » De bakker
bakt zich brood" is er geen sprake van een anderen persoon dan van den
bakker, die iets doet en zich wijst alleen aan , te wiens behoeve , te wiens
voor- of nadeele de handeling geschiedt.
16) Deze bewering is zoo theoretisch mogelijk; ze staat gelijk met de
hartroerende theorieën over opvoeding, vorming van den geest, veredeling
van het hart , opleiding tot alle maatschappelijke en Christelijke deugden,
waarmede bij acte-examens en vergelijkende examens de opstellen der
examinandi plegen gevuld te zijn , zonder dat ook maar in de verste verte
mogelijk was , daarvan een duizendste in practijk te brengen. Als al de
ideale theorieën werden toegepast, die met aandoenlijke teederheid bij verschillende gelegenheden worden verkondigd , dan zou de eeuw van Saturnus
al lang weder zijn aangebroken. Die edele beginselen van allen, die een
ambt of eene betrekking begeeren , die verheven bedoelingen van allen,
die macht wenschen uit te oefenen , die zelfverloochening, waarvan de
menschen bij duizenden gewagen , wat vindt men er in de maatschappij
van terug ? Ongeveer zooveel als van de zelfverloochenende slaventaak,
die de schoolboekenschrjver zich tot heil der jeugd oplegt, om eindelijk
in eene sinds lang gevoelde behoefte te voorzien.
RED,
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mr. WMam SUerdijk-CS U

Valentijn—i 1 )

DOOR

TACO H. DE BEER.
Bilderdijk, die zich als Heer van Teisterbant zocht te wettigen ,
steeds zinspeelde op het Wiel van Heusden en het wapen van Van
') Belangstellende lezers vinden aangaande het verhaal zelf belangrijke
mededeelingen bij S c ho t e l Vaderlandsche Volksboeken en Volkssprookjes,
II, 30. We deelen daaruit alleen het volgende mede.
.Men gist, dat deze ridderroman, schoon de personen, die er in voorkomen, uit veel vroeger tijdperk zijn, ten tijde van Karel VIII vervaardigd werd. Hij is geheel historisch, ofschoon de historie er zeer in ver,,minkt is. Zoo komt koning Pepijn in landstreken en steden , waarin hij
„nimmer is geweest , zooals in Constantinopel en Jeruzalem ; wordt hij
„met zijn XII pairs in Indië gevangen genomen en geeft men hem twee
,zonen , eene dochter en twee neven , die hij nimmer had."
De inhoud van den (proza) roman is als volgt:
,Pepijn , koning van Frankrijk , huwde zijne zuster Belisante (Belissant)
» aan den keizer van Constantinopel uit. Een jaar na het sluiten van den
„echt werd een ridder (volgens den fr. roman de aartsbisschop dier stad)
„op de keizerin smoorlijk verliefd, en verklaart zijne liefde op dezelfde
„wijze , doch minder voorzigtig en zedig , als Tartuffe aan Elvire. De be,,leedigde vorstin jaagt hem weg , en uit wraak belastert hij haar bij haren
»man. Alexander (zoo heette de keizer) werpt zich , woedende van gramschap op zijne gemalin , grijpt haar bij de haren en verdrijft haar uit het
,,paleis. Zij verliet met haren dienaar Blandewijn de stad en beviel na
,lang omgedwaald te hebben in het bosch van Orleans van tweelingen:
,Valentijn en Ogrsson , de helden van 't verhaal. Oursson werd door eene
„berin weggeroofd en met hare jongen gezoogd, Valentijn door koning
„Pepfin of een zijner edelknapen gevonden en aan het hof opgevoed.
„Toen Oursson den ouderdom van 16 jaren had bereikt , was hij aan een
»wild dier gelijk geworden , vechtende met leeuwen en beren en er zelf
„als een woedende beer uitziende. Hij viel menschen en dieren aan en
„verspreidde schrik in de omstreken. Nu ontving Valentijn last hem te
„vangen. Na veel moeite gelukte hem zulks en werd hij aan het hof ge„bragt, getemd en beschaafd en welhaast was hij de vriend en medgezel
„van zijn broeder. Beide gingen op avonturen uit , maakten zich door
,,hunne heldendaden beroemd , en honderdmalen ontsnapten zij den dood
„door toedoen van den dwerg en toovenaar Pacolet. Het verhaal eindigt
» met den dood van Valentijn , nadat hij de penitenties , die de paus hem
„opgelegd had , had volbragt. Hij stierf in bedelaarsgewaad , aan den
„voet van den trap, die naar het vertrek zijner minnares (Esclaremonde
„(Esclarmonde) leidde. Plegtig werd hij ter aarde besteld. Escleremonde
„stichtte ter zijner eere een vrouwenklooster, waarvan zij abdisse werd.
» Nadat Oursson de zijne had gehuwd , regeerde hij als opvolger van zijn
„broeder vele jaren te Constantinopel , en stierf in den roep van een goed
„en wijs vorst."

,Noord en Zuid , ZIe Jaargang.
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der Sluys , noemde als zijn stamvader Elius ; gelijk zijne gedichten
Het Wiel van Neusden ') en Elius =) getuigen 8).
In het eerste roept Heusden Etelyn den koning van Engeland
toe , wiens dochter , Ada , hij zonder diens toestemming huwde:
. . . Zie 't bloed van Teisterbant
Met Ada aan uw voet.
en later verkaart Ethelyn

o , Bloeie uw huis
„En voere 't in zijn wapenschild
„Het snorrend purperwiel ,
„Waarby ik 't kleinood wedervond,
.Het leven van mijn ziel

De „Toewijding van mijne Urzijn en Valentijn" 4 ) begint met de
regels
Mocht ik eens uwe ooren streelen,
Als mijn losgesnaarde Luit
Elius van de Alpen voerde,
En geleidde tot zijn Bruid ,
Thans , thans eisch ik , lieve Gade ,
Dubbele aandacht voor mijn lied,
Daar ik U een' ander Ridder
In bebloede rusting bied'.
Ridder ? Neen , een tweetal Ridders ,
Door hun Wapendaden groot
Broeders , weêr in 't bloed vereenigd
In de panden van uw schoot.
Immers van hun beide tevens
Daalt ons dierbaar echtkroost af.
De een is hy , wiens roemrijk wapen
Uw' Geslachtsnaam oorsprong gat.
De ander , hy , wiens oude stamboom
In Held Elius herbloeid,
Door een reeks van zoo veel eeuwen
In verdrukking , echter groeit
Valentjjn , de wakkre Ridder,
') I. 295.
I. 16.
$) D a C o s t a, De mensch en de dichter Willem Bilderdijk bl. 378 verklaart die afstamming en we gelooven gaarne , • dat Bilderdijk volkomen
te goeder trouw was. Dat B. aan de Teisterbants verwant is , kan echter
op goede gronden betwijfeld worden. Men zie hiervoor het artikel van
DR. R. A. KOLLEWIJN , in zake Bilderdijk zeer zeker de meest bevoegde.
l ) X 337 (Mengel. II. 113),
2)

,
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Frankrijks onvergeetbre roem,
Staat aan 't hoofd van uwe Vaderen
Naast de Fransche Leliebloem
Elius vergulde scepters
Zijn, aan 't hoofd van mijn geslacht,
Met de Roos te zaam verbonden ,
Die Urzjn ter wereld bracht.
Dierbaar kroost , uit zulke loten,
Uit zoo schoon een bloed geteeld,
ó , Vertwijfelt niet in 't onheil,
Dat ge met uw' Vader deelt!
Hij was dus van meening , dat hij van Urzijn afstamde en zijne
eerste vrouw van Valentijn 1 ).
Ja hij laat geen enkele gelegenheid voorbijgaan , om op die hoogadellijke af komst te wijzen en den roemruchtigen naam te verheffen.
Zoo o. a. in de „Nagedachtenis van mijn' zoontjen Willem",')
getuigt B. van dien naam dat hij „meer (is) dan 't sierlijkst lijkgestichtjen" en hij roept uit:
,

Ach hadt ge in 's levens bloei hem waardig mogen dragen,
Hoe heerlijk had mijn stam in bei mijn Zoons herbloeid !
Reeds vonkte u 't roemrijk bloed van uw beroemde Magen
In 't schitterend oogjen uit , van zeldzaam vuur doorgloeid.
Met bijzondere voorliefde wordt dan ook steeds van die namen
gewag gemaakt en zelfs in Ridder Sox laat Bilderdijk niet na,
Ursijn te berde te brengen en de „Best" of het „w fj en"
. . . . vertelt hem de historie
Van 't groote kruis van Keizer Constantijn,
Van Helena , roemruchtiger memorie,
Van Elius , van Bertha en Pepijn ,
Van Ursen en zin broeder Valentijn ,
en hij toekent bij Ursijn aan (bewijs hoe hoog hij die namen schatte) :
„wier onze oude Hollanders Oerson , of Ourson noemden , de
Italiaan zegt Orsino , de Duitscher Ursijn , maar spreekt de U
op zijn Duitsch uit. De Engelschman heeft ons die verbasterde
uitspraak van den naam van een NNderlandsch geslacht overgedaan."
De geschiedenis , waarvan hier sprake is , is bekend genoeg.
De oude kronieken verhalen van Oernon en Valentijn zon1en van
Belisant , eene zuster van Pepijn en de echtgenoot van Alexander,
keizer van Constantinopel. De tweelingbroeders werden in een bosoh
') Zie Bogaers , Woordenb. op de Dichtw. bl. 426,
_) X. 318. (Mengel. 1I. 53).

kEb.
17*
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nabij Orleans geboren , en terwijl de moeder heenging om Oerson te
zoeken , die door een beer was weggevoerd , zag Pepijn toevallig
Valentijn en nam hem onder zijn bescherming.
Waar hier de geschiedenis eindigt en de sage begint , is moeielij k
uit te maken. Streckfuss 1 getuigt terecht : Aan het vroolijke
hof des Keizers heerschte een vrije toon" en er kunnen tal van
worden verhaald , zonder dat men aan de
waarheid moet twijfelen. Wat van elk verhaal waar is , laat zich
echter moeielijk bepalen.
Het is evenwel zoomin aan de kroniek als aan de historie , dat
B. het gedicht ontleende.
In 1765 verscheen in Engeland Reliques of Ancient English Poetry
bijeengebracht door T h o m a s P e r c y Bisschop van Drimore ,
welke Bilderdijk met buitengewone belangstelling vervulde.
In Engeland waren deze oude romancen en balladen eerst vrij
slecht ontvangen , maar reeds in 1773 was de Duitsche dichter
Burger geheel vervuld met bewondering voor deze schoone gedichten; hij vertaalde ze of bewerkte ze, en ofschoon Bilderdijk het
oorspronkelijke gebruikte en zelfs bij de meeste vertalingen zet:
„Naar het Oud-Engelsch" zijn er vele naar Burger vertaald.
Zoo bijv. de Beer van Lanthorst , waarin alle afwijkingen van
het oorspronkelijke 2 ) die ook bij Burger voorkomen. Door Burger
werden ze algemeen bekend en overal gelezen.
Het oorspronkelijke gedicht Valentine and Ursine (Reliques bl.
541) werd bewerkt naar den ouden volksroman „Valentine and
Orson", eigenlijk eene vertaling van eene Fransche romance. De
„koopren brug" met het „klokkenspel" is ontleend aan het berijmd
verhaal Sir Bevis.
B's gedicht is van 1795 , dus twee jaar jonger dan de komplete
uitgave van Burgers gedichten. Het gedicht doorlezende ontmoeten
we de volgende woorden , die verklaring behoeven:
Flora , de godin der bloemen , hier voorgesteld als bezig de velden te versieren. B. gebruikt hier schakeeren , dat anders „ineensmelten , kleuren mengelen , afwisselen" beteekent $) maar dat door
B. in allerlei andere beteekenissen gebruikt wordt bijv.:
)

Schakeer er bladers door. A f . I. 54, vs. 1.
en 't gewelf schakeert zich voor onze oogen
Met duizend glansen.

W. e. R. II. vs. 7,

1)
1

- Vertaling van 13. ter haar Bz. IV. 177.

) The Child of Elle. Percy , Reliques (1869) bl. 60.

$) Zie V. Dale.
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En schakeert ze met de kleuren
Van een zachter hemeltrans.

W in terb 1. I. 106. vs. 16.
Zie Natuur haar kleed schakeeren.

Rotsg. I. 130. vs. 4.
En ach ! de lieve Lent , die met satijnen handen
De dartle Bloemgódin 't onthulde hoofd schakeert.
Meng, III. 136. vs. 10.
Ja , 't Licht verkondt uw Mogendheid,
't Schakeert zich U ter eer.
Navonk. I. 203. vs. 12.
dat de witte leliën bij de blozende rozen wel en
[bevallig schakeeren.
W. en R. I. voorrede I. r. 11.
B. gebruikt het woord dus vooral in de beteekenis van versieren
of tooien
Valentijn's dag is 14 Februari, en steeds met bijzonderen eerbied
gevierd , er kunnen dan wel krokussen 'zijn , maar zeer zeker geen
jasmijnen.
De vorst der Franken d. i. de Fransche koning , hier Pepijn.
Een sleep van Heeren, staat voor stoet even als (Oprak. 62 vs. 13).
d' afgrij sbren oorlogssleep van Lucifer.
De twee laatste regels van couplet 3 teekenen door afwisselende
open klanken zeer gelukkig het jachtrumoer.

Scheemrend twvlellicht is eene ongewone uitdrukking, maar volkomen verdedigbaar : twij f ellicht (eng. twilight) is de schemering,
spelend tusschen licht en donker. Het woord dan (eng. dell) werd
vroeger in N. en Z. behandeld ; B. schrijft gewoonlijk den en bedoelt daarmede spelonk of schuilplaats in een woud ' ).
Omwonden van een purper kleed
Met zilver vastgestrikt.
Wij zouden zeggen : gerold of gewikkeld in enz.
Omwonden van is wel fr. enveloppe de maar Ned. niet gebruikelijk. De laatste regel is niet letterlijk te verstaan. Het Eng. heeft
letterlijk : het lag daar in een scharlaken doek van zij zoo fijn
en dun , een gouden mantel omgaf het geheel , vastgestoken met
een zilveren speld.
Blijkbaar is de gewoonte der middeleeuwen gevolgd , om alles,
wat op vorsten betrekking heeft , zeldzaam kostbaar te teekenen.
B. Geslachtl, en de Jager bl. 196. Wit en Rood II. 19 vs. 2. ,,in
boschleeuws-den" Vermak. 66 vs. 6; Ovid. 22 vs. 1, en 93 vs. 17;

1)

'S

Sprokk. 21 vs. 13 ; Avondsch. 99 vs. 13; Nasprokk. 21 vs. 10.
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Minder gewoon zijn : doet zich op voor „vertoont zich", naakt
voor nadert" en zorglijk voor „zorgvuldig" of „zorgzaam."
Het woord mag is hier een germanisme.
De koning „aanschouwt het kind met ontzag" omdat hij in dat
kind een vorstentelg ziet.
Aanschaffen komt meer voor als men over zaken , dan wanneer
men over personen spreekt : men schaft zich een paard of een rijzweep of een paar waterlaarzen aan.
Betaambaar komt in den zin van betamelijk eens in de Mengelp.
voor en hier eens in de beteekenis van vereischt of gevorderd. Het
behoort tot de nieuwe samenstellingen met baar , waaraan B. zoo
rijk was, bijv. aanbidbaar , adembaar , onbezielbaar, bevatbaar, gebruikbaar en twintig anderen door Bog. bl. 442 opgegeven , en de
vele andere bij de Jager bl. 32-28 voorkomende.
Een couplet herhaalt bijna woordelijk het bevel des konings,
natuurlijk met de bedoeling, uit te drukken, dat dit bevel nauwkeurig
werd uitgevoerd.
Minder gebruikelijk is 't woord bestond voor „ondernam" of eenvoudig „deed". Anders beteekent „bestaan" bf stoutmoedig , bf
dolzinnig ondernemen.
Meerder beteekent natuurlijk meer ; bij B. komt die vorm herhaaldeljk voor : „Meerder dan Profeet ," „Een uur gewetensvreugde

is meerder dan een Eeuw van stom bewonderen", „ik schenk u
meerder". Hier kan de dichter bedoeld hebben : „een meerdere",
fr. supérieur , zoo niet , dan is dit eene fout.
„Dat door de harten drong" = dat de harten trof.
We zijn gewoon , dat de woorden boezem en hart in eene andere
beteekenis voorkomen dan in die, waarin de natuurlijke historie ze
kent. Zoo wordt ook hier bedoeld : „Hij was deugdzaam en goedhartig ; hij was verstandig boven zijn jaren en zijn zucht naar
avonturen dreef hem tot daden, die zijne krachten te boven gingen."
Wapenspel (jeu des armes) beteekent natuurlijk „tornooien en
gevechten."
De uitdrukking:
„Nu spreidde zich het eerste dons
Om 's jonglings rozenmond"
wordt verklaard door „de eerste baardharen vertoonen zich om den
mond van den blozenden jongen man."

Hij stond naar gevaren — hij zocht gevaren.
Valentijn wenscht zich door wapenfeiten te onderscheiden en verzoekt, dat het eerste geval (avontuur) dat zich opdoet, aan zijn
zwaard (zijnen kling) d.i. aan hem zelven zal worden toevertrouwd
om uit te vechten. De Koning verheugt zich over dit verzoek en
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dat hij het dadelijk toestaat blijkt uit de bona woordelijke herhaling
van het voorstel door anderen.
Drie Pelgrims traden in 't Paleis
staat voor : Drie pelgrims traden het paleis binnen of het paleis in;
de dichter gebruikt een vorm , die in hgd. volkomen gewettigd is
(in met ace). Het „Rennisch" bosch d.i. het bosch van Rennes is
in hgd. wel gebruikelijk, maar daar zoomin als bij ons verdedigbaar.
Een „Rennisch bosch" is een bosch van bijzonderen aard , evenals
een „Amsterdamsch binnenhuisje" een bijzonder soort van binnenhuisje is.
De „Wildeman" is de goede bekende uit de sproken , in Klein
Duimpje zoowel als in De Leeuwendalers speelt hij de groote rol;
hij „vernacht" in het woud beteekent natuurlijk niet „overnacht"
maar : houdt er verblijf.
Hij legert in een beerenhol
wijst natuurlijk op geregeld verblijf in het hol met en bij de beren.
Den roof opjagen is natuurlijk -- op buit uitgaan, jacht maken
op roof of buit.
Stal - gestalte is alleen in Z.Ned. nog gebruikelijk, bestaanbaar
gebruiken we in dezen zin nooit , B. bedoelt natuurlijk geen wapen
is bestand op zijn ruige huid" d.i. eigenlijk: „zijn ruige huid is
tegen alle wapens bestand" of „ontrefbaar , onkwetsbaar."
Voltrek uw grootsch bestaan.
V. durft iets grootsch bestaan of ondernemen en het plan daartoe
zal hij naar Pepyn's woord „voltrekken" d.i. ten uitvoer brengen,
volvoeren.
Een maagdljj1 Ridder is een ridder , die nog geen overwinning
behaald had. Hij was ridder geworden door de gunst des Konings
en na de lauweren op tornooien en niet in den ernstigen strijd
behaald. Hij bestijgt daarom een wit paard 1 ) en draagt eene onbewrochte wapenrusting d.i. een harnas van blank metaal, zonder
ingelegde versieringen. Aanvankelijk dienden de builen, deuken en
houwen in de schild en harnas als Benig sieraad , later werden deze
door ornementen vervangen 2).
De wilde Jongeling staat voor: de jonge wildeman en niet voor:
1) Hildebrand spreekt nog van de man met het maagdelijk metaal"
waar hij zijn reisgezel in de diligence naar D. bedoelt.
s) In the Fairy Queen heet 't in den aanhef van den Zsten zang:

A gentie Knight was pricking on the plain,
Y-clad in mighty arms and silver shield
Wherein old dints of deep wounds did remain
The cruel marks of many a bloody field
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de jonge wilde man. De prooi , die hij verslindt , is natuurlijk de
vierde der pelgrims.
B. schreef hair gelijk air en oir waarin de i alleen dient om de
lengte van den voorgaanden klinker aan te duiden. Zoo spelde men
indertijd : maer , uer , duin , huir.
Oog met bloed bevlekt d.i. beloopen door groote lichamelijke , inspanning.
Zijn nagels tarten d'Arendsklauw,,
Zijn leden d'Elefant
d.i. bij had nagels als een arend en ledematen als een olifant;
(hyperbolisch d. i. bij overdrijving gesproken). Elefant van elephas gen. elephantis heeft B. naar den oorspronkelijken vorm genomen.
Een schrikbren sprong: voor ontzettend, zeer groot, verbazend;
B. had bijzondere voorliefde voor adj. op baar afgekort tot bren
en bre , B o g a e r s geeft er 25 op , die bij d e Jager niet
voorkomen.
Een huilen uitbrullen is niet gebruikelijk, de zin is echter duifl
delij k genoeg.
Zoo sprong hij enz. , hier rijmt kniên op Valentijn dat dus als
ValenTIEN moet worden uitgesproken.

Taaie speer. Men denke hierbij aan den speerstok , die te minder
kans had te -breken , naarmate hij taaier was.
Ploft hem in 't zand beteekent natuurlijk : „doet hem nederploffen"; er is sprake van een causativum gelijk zetten van zitten
en leggen van liggen.
Vezels staat hier voor spieren en spant voor doet spannen.
De felle slag , die nu zijn wapen geldt is de slag, . die hem niet
treft, maar • op zijn „speer" nederkomt en deze „verbrijzelt tot
gruis."
De speer verbrijzelt zich tot gruis is een germanisme en oorspronkelijk een latinisme. In 't Latijn komt de refl. vorm herhaaldeljk voor om den passieven vorm te vervangen. In 't fr. vertaalt
men nog: het koren wordt verkocht met le blé se vend.
De eigen snelheid = met zijn gewone snelheid.
Onvoorziene sprong = niet te voorzien , onverwacht.
Onberoerd (ontbreekt bij B o g a e r s) onversaagd , niet ontsteld.
Overwonneling. Dit woord is door B o g a e r s niet onder de
ongebruikelijke opgegeven , ook v a n D a 1 e schijnt er niets vreemds
aan te zien , toch is de vorm ongewoon : de gewone zou zijn:
,

overwonnene.
Er is alle reden om aan te nemen, dat het woord alleen bij Bild.
voorkomt , of althans niet voor Bild. Vergeleken met vondeling en
zendeling is het taalkundig gevormd. Uit deze voorbeelden blijkt,
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dat de stamvocaal voor ling soms die van het praes. soms die van
het imperf. is.
Dichte kring , die om den Koning sluit. Gebruikelijker ware:

zich sluit of staat.
De vorst omhelst enz. , het onderwerp van verheft is natuurlijk
vorst; dat woord had voor dronken moeten staan , de derde regel
is bijstelling (appositie) van vreugd op 't einde van den tweeden.
Ketensnoer is min of meer pleonastisch : een keten bestaat uit
ringen of schakels , een snoer uit een koord of draad waarop doorboorde voorwerpen geregen zijn ; een ketensnoer is dus eene onmogelijkheid. V a n D a 1 e vermeldt het natuurlijk niet , maar
B o g a e r s ook niet.
Tot zijn wapenpraal tot adellijk wapen , naar den eisch der
heraldiek staat hier kleur op metaal: een hert in de natuurlijke
kleur of van keel (rood) op gouden grond.
Gewis gij zijt mijn bloed gelijk er steeds sprake was van „de
stemme des bloeds" die bij allerlei gelegenheden sprak. De vorst
acht het namelijk onmogelijk, dat er in eene andere familie dan de
zijne , zoo iets heldhaftigs zou kunnen geschieden.
Eind l k werd hem Va len t n .... waard. Hier is waard in de
hgd. beteekenis genomen , waar het met den 3". naamv. staat en
dan = lief , toegenegen en derg.
Boschverblij f door verblijf in 't bosch is eene eigenaardige samenstelling van Bilderdijk. Men zegt niet bloedbevlekt voor met bloed
bevlekt" of roembedekt, schuldbeladen, wijngaardloofomkranst enz.
gelijk dat in hgd. het geval is , maar men drukt de voorzetsels
uit , die de betrekking aanwijzen tusschen het werkwoord en het
zelfsi. nw.
Bestemde hem een naam voor bezorgde of verschafte is zeker
vrij zonderling. Een knaap wordt tot officier bestemd , een kleed
is voor de reis bestemd en derg., bestemmen met datief komt in 't
ned. niet voor , 't is hgd. Zoo bij G r i m m , in de Ky f hauser1Vldrehen.
Dir war sie (die Wunderblume) bestimmt.
't Zilver van de Faam is minder gebruikelijk , de bedoeling is,
de aangename stem , het streelend geluid van de Faam : de duizendstemmige Faam verkondigde namelijk ook onaangename zaken.
Een raken oogst van wapenglorie inzamelen is zeker door weinigen gezegd , de zin der woorden is echter duidelijk genoeg : V.
behaalde zoo veel roem als mogelijk was.
Zijn helmkam enz. in den tweeden regel is de klemtoon bij vijanden fout , men moet volgens de maat lezen : vyande'n. Ook is berucht hier in goeden zin gebruikt , wat zelden voorkomt en geen
navolging verdient.
-

266
De zorg en wellust het laatste woord genomen in den zin van welbehagen of liefde. Herhaaldelijk komt het woord wellust in den
meest verheven stijl voor in de edelste beteekenis , gelijk o. a. blijkt
uit de uitdrukking „de wellust zijner ooggin" o. a. bij H o o f t
Zal nemmermeer gebeuren my dan, naa dezen stond ,
De vriendschap -van uw oogen, de wellust van uw mondt,
Wat V. genoot" wordt nu in twee coupletten opgesomd ; achter
Prinsentroost moest ; staan evenals dat teeken staat achter vorstenpraal , staal en tederheid.
De wapenroem wordt een giftige angelspits , die ieders hart doorsnijdt. De letterlijke beteekenis zou geen goeden zin vormen, de
roem nl. is geen spits en al was hij dat, dan zou een spits toch
niet kunnen snijden maar wel „treffen" of „doorboren". Het! beeld
is echter juist : onheelbaar is de wonde, die een vergiftigde pijl maakt,
doodelijk als zij het hart treft. Zóó waren nu ook „de Grooten"
getroffen , doodelijk haatten zij V. om zijn . voorspoed , zijn geluk,
zijne eer en gelijk het vergif steeds sterker werkt naarmate het
langer in de wond blijft , zoo nam ook de doodelijke wrok , de
„spijt" d. i. de spijtigheid , de nijd „der Grooten" steeds toe.
Adeldom voor de Adel , alle Edelen , hoewel volstrekt ongebruikelijk , is naar analogie met .Heidendom wel te verdedigen ; vgl.
Ps. 2 vs. 1.

Wat drift beheerscht het woedend Heidendom
En heeft het hart der volkren ingenomen.
De kroes ware hier beter door een beker vervangen , dewijl er
hier sprake is van een vorstelijk hof. Het gemeenschappelijk drinken uit éen beker duurde in aanzienlijke gezelschappen voort tot
ver in de middeleeuwen.
Voor daauw en morgenrood het haastig opgevat besluit moet
ijlings volvoerd worden , dat geeft kracht en levendigheid aan de
voorstelling.
Zijn toestel enz. het woord toestel komt behalve hier nog éens bij
Bild. voor , nl. in een lied aan Odilde en wel in in de beteekenis
van bagage. De zin is , dat de ridder uittrok „zooals hij gaat en
staat".
Ursijn, wiep de êelste plicht sints lang

Aan zijne zij' verknocht... .

Verknocht is hier een imperf. van een onvindbaar werkwoord,
het moet rijmen op tocht, maar er had verbond (imperf. v. verbinden) moeten staan.
Het woord had behouden kunnen blijven in dezen vorm:
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Urzijn , door d'èelste plicht sints lang
Aan zijne zij' verknocht.

Gloênde zonnebranding en koele avonddrop is minder gebruikelijk, maar toch begrijpelijk en verdedigbaar voor zonnehitte en avonddauw.
Reeds hadden zij enz. De zin is : reeds hadden ze dikwijls zon
en maan zien op- en ondergaan (2 coupletten). Ze hebben „den
moeden dag te bed gebracht" dus het einde van den dag gezien. ' )
De fakkel van den nacht" is natuurlijk de maan. Deze is gedoofd (ondergegaan) en ontglimd (beter. ontstoken ; opgegaan) en
zij hebben die gevolgd (als ze na 't opgaan vertrokken), en ingewacht (als ze , hopend op 't maanlicht, voor 't opgaan vertrokken).
Nacht neemt Bild. vrouwelijk , heel natuurlijk , dewijl die naam
in bijna alle talen vrouwelijk is.
Een onwalde gracht is minder gebruikelijk , er is echter geen
reden het woord omwald af te keuren, zoo min als ommuurd,
waarvan B. zich ook herhaaldelijk bedient. Het komt ook voor in
Onderg. d. e. w. 14 vs. 14:
De wijze zal zijn erf omwallen
en in Nav. II, 130 vs. 2:
Hij heeft u door zijn Englenscharen
Omwald in duizenden gevaren.
Blijkbaar onder den invloed van het hgd. heeft Bild. eene menigte
werkwoorden met om- gebruikt, waarvan de klankverwanten in het
hgd. bestonden.
Naar middeleeuwschen trant , is de burcht van zulk een ridder
als hier bedoeld is, vol zeldzame pracht : een koperen brug , een
marmeren slot, en transen, die „glinsterden van goud."
Maar dit is niet genoeg , er moet ook tooverij bij te pas komen,
bij zooveel pracht hoort ook iets bovennatuurlijks , dit alles wat
hier uit den tijd van Pepijn wordt verhaald , behoort thuis in de
middeleeuwen , in de heerlijkste dagen van den riddertijd. 'Dergelijke toovermiddelen ter verdediging van den toegang komen meer
voor o. a. bij Wieland in Oberon. Daar wordt het slot van Angulaffer ook verdedigd door twee metalen reuzen, die onafgebroken
') De ouden verhaalden immers , dat Phoebus zijn vurig gespan langs
den dierenriem voortdreef en des avonds bij Thetis in haar paleis onder
de zee zijn intrek nam en rustte , tot Aurora met hare rozenvingeren des
morgens de poorten van den dageraad ontsloot , wanneer de zonnewagen
den tocht hervatte.
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zware dorschvlegels op en neer laten gaan zoodat zelfs geen lichtstraal er door kon dringen. 1
Dat middeleeuwsch karakter treffen we eveneens in 'Wielands
Oberon aan. Dat verhaal speelt ook in dezen tijd, onder de regeering van Karel den Groote , maar de beschrijving van het leven in.
de kloosters en onder de ridders past alleen in den riddertijd.
Trouwens de middeleeuwsche verhalen zijn meerendeels uit veel
vroeger tijd afkomstig , zoo de Graalsage , zoo de Artussage , zoo
het Nevelingenlied, in welk laatste zelfs heidendom en christendom
zoo dooreengemengd zijn , dat de meest uiteenloopende meeningen
naast elkander verkondigd worden.
Den brug enz. Bild. gebruikt 't woord mann. of 't is een drukfout voor deez'.
Alles vloog in roer komt zeker alleen bij Bild. voor, hij dacht
natuurlijk aan „in rep en roer."
Diedfurcht (schrik des Volk of Volksschrik) is een naam door
Bild. aan den reus gegeven. Bij Percy wordt de naam niet genoemd.
De reus wordt als menscheneter voorgesteld , naar den . smaak der
middeleeuwen , die als het er op aankwam het allergriezeligste bij
elkander bracht. Hij was opgevoed met menschenbrein" maar at
later blijkbaar ook zwaarder kost , getuige al de » gekneusde menschenschedels" en het „rookend ingewand" dat zij later „in 't mul
en bloedig zand" vinden en de „ stapels uitgebleekt gebeent` die
zij aantreffen.
Geeft u op = geeft u over. We kennen verwantschap tusschen
opgeven en overgeven in den zin van braken, het eerste (fr. cracker)
uit de keel of de longen , het tweede (fr. vomir) uit de maag. Bij
Bild. worden zij verwisseld in de beteekenis van zich in de macht
des vijands stellen. Zoo o.a. in „Adam Gordon":
)

Geef op dan 't huis , vermeetle vrouw!
Geef op , geef op het huis
Ik geef , ik geef het huis niet op
Maar ik geef mij aan Adam op ; enz. enz.
Wetteloozen roof pleon. roof wordt nooit eerlijk verkregen , als
versterking staat wetteloos er bij dat „onwettig verkregen" moet
1

) Van den toren heet het bij Wieland:
Aus Eisen schien das ganze Werk gegossen,
Und ringsum war's so fest verschiossen ,
Dass nur ein Pförtchen , kaum zwei Fuss breit offen stand;
Und vor dem Pförtchen stehn , mit Flegeln in der Hand
Zwei hochgewaltige metallene Kolossen,
Durch Zauberei belebt , und dreschen unverdrossen
So hageldicht , dass zwischen Schlag und Schlag
Sich unzerknickt kein Lichtstrahl dr .ngen mag.
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beteekenen. Wetteloos komt behalve in „wettelooze regeering" hoogst
zelden attributief voor.
Ik koom voor kom in overeenstemming met den langen klank in
den inf. en bij B, zeer gebruikelijk evenals 't rijm werd op hart;
voor 't rijmen op mocht moest lucht in locht veranderen.
B. schrijft ook nogthands daar hij thands houdt voor saamgetrokken uit te hande.
De windvang van den slag is natuurlijk de luchtdrukking ontstaan
door de heftige beweging van de zware knots.
Axt voor bijl (hgd. Axt) is ook bij oudere dichters herhaaldelijk
gebruikt.
D'overdwelmden Kelt. B. noemt den reus een Kelt, in Pepijns
tijd zullen er niet veel meer geweest zin , naar den stijl van het
geheel (Riddertijd) gerekend , kan dit zeker er niet door. B. zal
dat woord genomen hebben , omdat de reuzenbouw der Kelten bekend was ; overdwelmd schijnt anal. met eng. overwhelmed gemaakt
te zijn.
Een gruwbre strook = een geduchte slag ; het eng. heeft stroke
en gruwbaar is een van de vele adj. op baar , die B. zoo gaarne
gebruikte en waarschijnlijk anal. met hgd. gemaakt.had. Ze vonden
navolging en in '43 achtte de Braga het nog zeer noodzakelijk er
tegen te strijden.
Flux voor fluks heeft niets verwonderlijks , x = ks komt o.a.
bij Hooft aanhoudend voor , zelfs als de k het woord eindigt en de
s het teeken is van het meervoud of van den Zen naamv. Leege
rustings. De reus heeft dus reeds vele ridders gedood en verslonden. Iets laaghartigers kende men in de Middeleeuwen niet,
dan een wezen , dat zelfs geen eerbied had voor een ridder.
Dat de vrouwenstem uit de diepte boort klinkt ons wat zonderling ,
men kan denken aan een doordringend geluid , dat heet te boren.
.... In 't aakligst Kelderkot enz. ook weer echt Middeleeuwsch.
De onbekende vrouw" heeft twintig jaar „in 't aakligst Kerkerkot"
doorgebracht, nog altijd „verried haar houding , vol van Majesteit"
een Koningin ; van haar kleeding wordt geen gewag gemaakt. Bij
Wieland zit Angela al zeven maanden in haar japon van wit atlas
met gouden gordel. Wat Angulaffer beweegt Angela opgesloten
te houden vertelt Wieland ons , maar niemand kan vermoeden,
waarom Diedfurcht Belizant twintig jaar lang gevangen houdt.
Dat alles past bij het karakter van den volksroman en heeft voor den
beoefenaar van Middeleeuwsche poëzie niets verwonderljjks.
Het oog gaf diepen eerbied in zou anders luiden boezemde .. , in
of beter nog wekte op daar het gevoel van medelijden aanwezig
moet zijn , zal 't zich tonnen.
Eens afgestorven' schim, die .... streek — de schim eens afgestorvenen , die uit de grafkuil opstond of verrees.

270
Het losbreken van de kluisters is zonderling; er is geen reden
denkbaar , waarom zij geboeid zou zijn ; zelfs hadden de boeien
haar moeten beletten , „getuige" te zijn „van afgrij slij kheên" die
nog nooit aanschouwd waren. De reus zal toch zijn slachtoffers
niet de wenteltrap" af , naar haar „onderaardseh 'vertrek" hebben
gesleept. Maar dat „blozen" is eveneens onverklaarbaar, tenzij in
een verhaal als het tegenwoordige. De jeugd dr beklagenswaardige heldin blijft onveranderd. Maria Stuart wordt op 26jarigen
leeftijd op Fotheringay opgesloten , na 19 jaar gevangen gezeten
te hebben en dus op den leeftijd van 45 jaar laat Schiller den jon.
gen Mortimer op haar verlieven, die juist uit Frankrijk terugkeert
en aan het hof te Versailles en in de Palz zooveel bekoorlijke vrouwen gezien heeft.
Potentaat (van lat. potens = machtig) beteekent heerscher , letterlijk machthebber.
Amarant komt van een Griekseh woord dat beteekent : onverwelkbaar, veelal op bloemen toegepast , hier op de onveranderde liefde der
echtelingen. Dit couplet is al zeer bloemrijk en daardoor minder mooi
en minder duidelijk : een huwljksband met rozenblaan en amarant
getooid is een zonderlinge dracht , de bedoeling is eenvoudig , we
hadden elkaar innig lief en al de poëzie en het eeuwig jonge der
liefde vertoonde zich in onze echtverbintenis (hoe lang ?).
In die echt. Wij zijn gewoon echt maan. te nemen.
Een jaar, een dag, een nacht = jaar en dag d. i. een geruimen tijd;
wel waarschijnlijk is 't de bedoeling door het driemaal herhaalde
den op korten tijd te wijzen.
Wanneer staat - hier voor toen.
Hief allen toegang enz. zeer ongewoon , te zeggen den toegang
voor iemand opheffen" voor „iemand niet meer willen ontvangen"
evenals dreigde hem zijn straf" voor „dreigde hem, dat hij zijn
rechtvaardige straf zou ontvangen."
Wat kost mij die gena zeer ongewoon : het kostte haar.... haar
geluk ; zij won er mee of verkreeg er mee den staat, waarin (zij)
leef(t).
De booswicht fluistert enz., men zegt niet : iemand „bedekten
argwaan influisteren" men zegt wèl: „iemands argwaan heimelijk
opwekken." In dat couplet ziet zijne op den gemaal; 't is dus
fout , dat zijne in 't volgende betrekking zou hebben op den
priester: Een slaaf, naby mijn ledikant
In mijn geheimst vertrek
Verstoken , en by nacht ontdekt,
Vervult zijn gantsch bestek. —•-i
Den juisten zin van dit couplet zal wel niemand weergeven. De
bedoeling is denkelijk, dat zijn d. i. des priesters, snoode toeleg
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om de vrouw , die hem afweerde (evenals Jozef de vrouw van
Potiphar) in 't ongeluk te storten , door de hulp van den slaaf
gelukte. Dat bestek staat hier zeker al heel zonderling. In 't
oorspr. staat er eenvoudig : Hij verborg een slaaf in mijn bed en
hief toen een vreeseljk geschreeuw aan , mijn heer , bezield met
woede, veroordeelde mij , onverhoord , ter dood." B. heeft hier
evenals op vele andere plaatsen van een couplet er twee gemaakt,
wanneer dat éene bijzondere moeielijkheden aanbood.
Niet trefbaar enz. Ontrefbaar voor mijne eeden , dat ik onschuldig was.
De scheurende arbeid = het barenswee. Bene vrouw in arbeid
is eeuwen lang de meest gebruikelijke uitdrukking geweest.
Waar ik de dood, B. neemt hier dood vr.
En daar ik hgd. da (voor indem) beter , terwijl ik.
Fel is zeker eng. f ell ._ grimmig , boos : bij Percy heet hij alleen „the gyant grim."
Zijn wanhoop op 't mislukt bestaan.
Zijn boete en zuivering:
Wanhoop over zijn mislukte (booze) poging, zijn boete en berouw
(welk laatste alle zonden afwaseht).
De geschiedenis gelijkt hier sprekend op Karl und Bildegard
door G u s t a v P f a r r i u s zoo treffend verhaald.
Stelt ge u nog den sluier voor : herinnert ge u den sluier nog.
Wordt mijn hart misleid ? doet vermoeden , dat hier de stem
des bloeds spreekt en dat de jongeling de hoop koestert , dat deze
„vorstin" zijne moeder zal zijn.
Zijn jeugdlijk schoon is wat zonderling voor jeugdig beter nog
frisch.
Helaas mijn hart bezwijkt , ziedaar ook de stem des bloeds , die
bij Belizant gaat spreken.
„ Vorstin, ziedaar" enz. we moeten aannemen , dat Urzij n met
eene vlugheid , die een zanger in de Toover fluit hem zou benijden ,
zijn kleed opende om de „purperroode roos" te laten kijken , die
„vlak boven 't hart geprent" was of wel die op (z)ijn boezem
gloei(de)". Dat ,,besproeien" van haar hand door hare zoons is
vrij zonderling.
Wen hy heur komst vernam - toen hij : wen is eenvoudig hgd.
Die maar = dat bericht.
Gezwind , thans haastig of ijlings.
Sombre vrolijkheid is eene zeer -gelukkige antithese (tegenstelling)
Belizant is somber bij de herdenking van haar leed en in afwach*
ting van de wijze, waarop zij ontvangen zal - worden , vroolik in
't besef van weder vrij te zijn en in gezelschap harer kinderen
zoovele dierbaren weer te zien.
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Op Griekens troon d. i, op Griekenlands troon.
Het verhaal eindigt als alle verhalen uit den. riddertijd : zij trouwden en zij leefden vele jaren tevreden en gelukkig. Alleen de aanhef verschilt.

Tot bijzondere beschouwingen geeft dit gedicht geen aanleiding.
Alleen is het gewenscht , te bedenken , dat we hier met eene ver.
taling te doen hebben , waarbij B. dikwijls , waar zich moeielijkheden voordeden, van een couplet er twee heeft gemaakt en ongebruikeljke woorden en zinswendingen heeft gebruikt.
Verder zij vermeld , dat hij aan de vertaling van het oorspronkelijke eenige coupletten heeft toegevoegd.
Aan 't oorspronkelijk Engelsche gedicht namelijk voegde hij de
volgende coupletten toe:
Eerste Zang: 13, 14, 24, 45, 46, 47, 48.
Tweede Zang: 2-6, 12, 13, 15, 16, 17, 23, 27, 41, 43, 44,
45, 49, 50.
In 't oorspronkelijke gaat het verhaal hier onafgebroken door,
Bilderdijk breekt af voor een derden zang; hij heeft het geheel dus
in 3 deelen verdeeld , elk van 50 coupletten ; in den Derden Zang
zijn van Bilderdijk : vers 2 en 3, 5, 9, 11,14,15,17, 20, 24, 25, 29, 33,
36, 46. In het oorspronkelijke wordt Belizant door een ridder naar
het hof van haar broeder gevoerd ; van ontsteltenis bij het verlies
van haar beide kinderen valt zij in onmacht ; nadat de ridder vruchteloos naar de kinderen gezocht heeft, verleent hij haar bijstand en
wordt daarop door den reus gedood.
Bij nauwlettende vergelijking zal blijken , dat de toegevoegde
coupletten niet tot het beste van het gedicht behooren , terwijl het
gedicht zelf (de inhoud is niet van B.) uit een oogpunt van kunst
beschouwd , inderdaad achter staat bij zeer veel wat B. gemaakt heeft.

bij U In itvo

Vondoi.

De voorafgaande, omvangrijke arbeid tot bezorging eener nieuwe
geïllustreerde uitgaaf van de werken van J. Van den Vondel —
indertijd uitgegeven door mr. J. Van Lennep -- is thans zóóverre
gevorderd , dat weldra het eerste deel bij den heer A. W. Sijthoff
te Leiden het licht zal zien.
Gelijk vroeger werd gemeld , zal deze nu door den heer J. H.
W. Unger, archivaris te Rotterdam , die door zijne Bibliographie

over Vondel zich in de Vondel-literatuur zoo gunstig heeft doen
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kennen, -- herziene uitgave worden opgenomen in Sijthoff's zoo
gezochte „vijftig-cents -editie", waarin de werken van Van Lennep
en Cremer reeds voorkomen.
Deze nieuwe uitgave zal verschijnen in series van 6 deeltjes,
doch niemand is verplicht zich voor het geheel te verbinden.
Intusschen is het met Vondels werken niet enkel bij eene herziening gebleven, maar zijn ze door den heer Unger ook bijgewerkt
in verband met datgene , wat , sedert Van Lennep zijne zoo belangrijke uitgave bezorgde, omtrent Vondel en zijne werken nader
is bekend of ontdekt geworden.
De tekst wordt zoo nauw mogelijk naar de oorspronkelijke , eerstbekende uitgaven gevolgd , terwijl de noten en ophelderingen oveneens met de meeste zorg zijn bewerkt.
De gedichten zullen worden gegeven in eene chronologische volgorde. De drie eerste deeltjes bevatten o. a.: I. Gysbreght van
Aemstel en Elektra. --- II. Het Pascha , Den Gulden Winckel en
De Vaderen. -- III. Vorstelrcke Warande der Dieren.
Ook de plaatjes zullen naar de oorspronkelijke uitgaven worden
weergegeven. Aangezien de kunst in het reproductieren daarvan
in den laatsten tijd zulk eene zeldzaam hooge vlucht genomen
heeft, is de uitgever in de gelegenheid de menigte afbeeldingen het
geheele werk door te doen opnemen voor weinig geld , n.l. tegen
eene geringe verhooging van slechts tien cents per deeltje.
Het geelachtig getint papier , dat voor deze uitgave gekozen is,
leent - zich uitstekend voor de illustraties.
Het geheel belooft — niettegenstaande den zeldzaam lagen prijs,
waarvoor het verkrijgbaar wordt gesteld --- inderdaad een prachtwerk te worden , beantwoordende aan de tegenwoordige eischen der
typographie en den dichter waardig.
In verband daarmede zal de uitgever , voor wie zulks verlangen,
voor elk deel , eveneens tegen zeer billijken prijs , een band verkrijgbaar stellen , uitgevoerd in het eigenaardig karakter van het
werk zelf en dus daarmede één geheel vormende.
Wat velen bovendien niet minder welkom zal zijn en daarbij de
waarde van het geheel niet weinig verhoogt , zijn de woorden,
waarmede Vondel door diens bekenden bewonderaar prof. dr. Jan
Ten Brink met deze uitgave opnieuw bij onze landgenooten wordt
ingeleid.
Moge de Leidsche uitgever ondervinden, dat Ten Brinks waardeering bij duizenden weerklank vond. Alleen toch rekenende op
eene groote deelneming is het mogelijk de nieuwe, geïllustreerde
uitgave tot zulk een geringen prijs onder ieders bereik te brengen.
-

Noord en Zuid, ,die Jaargang.
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EitymologilisizhetcootoL
tuescheasobotel.
Evenals het Engelsch , zoo vertoont ook het Hoogduitsch in de
eeuw van Maerlant en B oendale veel meer punten van aanraking
met. het Nederlandsch dan in onzen tijd. In deze dagen van germanismen-jacht zouden er van vierentwintig zijden alarmkreten opstijgen , wanneer een schrijver „bederven" in den zin van behoeven
ging bezigen.
„Bederven = bedurfen : afschuwelijk germanisme ! Arme moedertaal ! Ellendige taalverkrachters !"
En toch zei , voor zeshonderd jaar , Jan de Klerk van den gierigaard :
Soe hi teergelds bedarf min,
Soe daer meer na gaept die sin.
Hoe minder teergeld hij noodig heeft , hoe meer er zijn zin
naar gaapt.
De Middelnederlandsche glossaria doen ons nog meer woorden
als Nederlandsche kennen , die tegenwoordig alleen in 't Hoogduitsch
zijn blijven voortbestaan:
Hd. -- Mndl. —
bald -- balde:

Der vrouwe worde ik balde quyt.
(Der Minnen Loep.)
Marnix kende het woord nog : Hadde de selva bisschop zijnen
mond niet balde toegestopt. (Biënkor£)
biedermann — bederman:
Du, bederman , wil dat oec scouwen;
Ie leerdi , ghelij c den vrouwen.
M. Loep.
Kiliaan geeft het woord nog als biderman.
born -- born ene borne scope = eene waterkruik , putkruik.
Starter kende dezen vorm nog:
:

de born van achterklap.
thor -- dore:
Hi hadde gheleeft als een dore.
M. Loep.
vandaar:
thorheit — doricheit:
Dus so hebbe ic u wat gheseit
Van mijnre arme doricheit.
Ibid.
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geschá f t -gescachte , gescha f f , geschafte :

Dat hi beter waer verslaghen
Dan te leven in sulken geschaff.
M. Loep.
gesetz -- gheset (Kil. = le$ ; ghesetter

legislator).

Nieuwe Paus , nieuwe genetten,
Nieuwe Heeren , nieuwe wetten.
Roemer Visscher.
Het woord ontmoet men o. a. in der M. Loep.
geschmeide -- ghesmide , ghesmijde enz.:

Daer nuldi vinden ' menich 'ghesmide
Van goud.
Rein.
kaum -- cume :
Nu hoort wonderlike maniere
Dat men cume gheloven mach.
Alex.
gestatten -- ghestuden :
Sine wouden ghene dine ghestaden,
Die ghemenen oorbaer ware jeghen.
Leekensp.
Hugo de Groot bezigt gestaden nog in dezen zin.
heischen -- heeschen

Sine wapene hiesch hi altemale.
Terguut.
(ge)ruhen -- (ge)roén :

Men liet de boden niet geroen.
Melis Stoke.
gerben -- gherwen (toebereiden vooral in kleeding) :

Die pape gheerwede hem daer.
Walewij n.
gesi tted -- q heseecd t :
Wel gheseedt ende goet.
Leekensp.
sieh gesellen -- hem ghesellen:
Rscaep , die coe , die geet metten barde,
Geselden hem metten libarde.
Esop.
gewalt -- ghewelt , ghewout :
Die zonne en had daer geen ghewalt'.
M. Loep.
ig

276
Hooft en Vondel kennen het woord nog in dezen zin.
heim -- heim :
Die wise bode te heyme quam.
M. Loep.
leisten — leesten , leysten:
In historien ende in yeesten ,
Die die poeten van hem leesten.
M. Loep.
Vandaar : volleesten — volvoeren.
leider — leyder :
Sint dat sijt, leyder , niet an en sien.
M. Loep.
Vondel gebruikt dit tusschenwerpsel nog.
Van Lennep heeft het opnieuw aangewend. Zie o.a Eduard v. Gelder.
ledig — ledich :
Kiliaen : ledige vrouw = ongehuwde vrouw.
gleichwohl -- likewael:
mer likewael blijft in den brande.
M. Loep.
meisterin -- meesterin :
Ik wijs op dit woord omdat het ons aantoont , dat de uitgang es
van later dagteekening is.
nicht -- nicht (= niet) :
Ende wandelde syn aengesicht,
Datmens konde bekennen nicht.
M. Loep.
nie -- nye :
Daer na en sach hise nie.
De boet v. d. houte.
leek)
:
laie -- leie (=
Drie papen ende vier leie.
Leekensp.
leise -- leise. Vgl. ook het Franst he : lisse - glad. Leise heb
ik in der Leekenspiegel ontmoet.
amme — (m)amme (= min) :
Salmen hem een mamme gheven.
Leekensp.
ungeheuer -- onghehier :
Daer bat hem die ongehiere (n.l. Nero)
Dat sine wouden slaen te doet.
Bom. v. d. - rose.
Van onyhehier , onghier stamt ons nieuwnederl. onguur.
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schaden — schade ( jammer) :
„Het is schade" zei men in de middeleeuwen.
schmeicheln

smeken:

Reinaert ghinc met schoons tale so smeken.
Rein.
Broekhuizen spreekt nog van 't „aanminnig smeekgin".
sick wegstehlen -- hem weghstelen:
„Zich wegstelen", „verstolen" voor verborgen enz. kende het
Mndl. Zie o. a. M. Loep.
wandeln — wandelen (d. i. veranderen). Zie boven bij : nicht.
Eveneens verwandelen, en wanfleren naast Hd.: wandern:
Die goede sielen wandren oostwaert over die groote zee.
Wandelbaar is nog bij Hugo de Groot - veranderl j k.
spaz ieren — spetsieren , spaeieren :
Daer ginc hi opter vesten spetsieren.
M. Loep.
Vgl. 't hedendaagsch spanseeren.
spenden — spenden
Eng. to spend.
Kiliaen kent het Ned. spenden nog.
zart -- tsairt:
Het woord komt voor in M. Loep en ook nog bij Bredero.
frist -- vrist:
In kurzer Frist = in corter vrist. (Teestije.)

vieh -- vie , thans wee.
warnen -- waernen:
Met oirloff spreke ie totten vrouwen:
Want ic doet in goeden trouwen,
Om die te waernen van onghelimpe.
M. Loep.
rilgen — wroegen (---- beschuldigen , berispen). -- Zie o. a. Leekenspiegel , II , 36 , 23.
widersacher --- wedersake(r) :
Want die duvel — — — u wedersake es.
Teestije.
wallen — wallen.
Vandaar : wallen ende wielen = koken en draaien.
rast -- raste :
Raste no roe. (Lancelot.)
Anna Bijns kent het woord nog.
--
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sipp(scha f t) -- sibbe en sibscap :

Manne en maechdekijn
Die malcander sibbe sijn.
M. Loep.
widder -- weder (- ram) :
Ende wijsde Abraham allo saen
Enen vetten weder.
Leekensp.
Weder , weer , waard , weren , Eng. war , Fr. guerre , enz.
van een stam , die als 't Lat. vir
man is. Weder
alzoo : mannelijk dier , speciaal bij de schapen.

froh -- vro. Zie Leekensp. III , 25 , 148.
frommen — vromen (baten) :
Goeden , die den menigten vromen : goederen , die de menigte baten
(ge)linde -- linde:
Die zee was smolt , dat weder was linde.
M. Loep.
Vandaar : lindern , thans door lenigen verdrongen.
Voor het opmaken van bovenstaand woordenlijstje zin de glossaria
van slechts twee werken geraadpleegd , n.l. Der Minnen- Loep en
Der Leekenspiegel. En toch is de buit al een tamelijk rijke. Wie
weet, hoezeer hij nog zou gezwollen zijn, wanneer Maerlants Spieghel
Historiael , de Walewein en z. v. a. m. ook om Bene bijdrage waren
aangesproken ! Gerust mag men beweren dat het Middennederlandsch
een driehonderd fraaie , teekenende woorden kende , die het hedendaagsch Nederlandsch niet anders meer dan als Hoogduitsche
woorden kent.
Men zal 't eens zijn , om dit een droevig verlies te noemen.

Bij het doorbladeren van het glossarium op Der Leeken Spiegel
van Dr. M. de Vries , ontmoette ik nog eenige woorden meer , die
heden allen nog in 't Engelsch voort leven ; ik schrijf ze hier af
als aanvulling van mijn eerste „Etymologisch tusschengerecht":
Mndl.
Eng.
plenty -- planteyt (Lat. p lenitudo) :
Dit sijn haer namen, sijts ghewes:
Physon , Gyon , Tygris , Effrates ,
Die meenich lant ende meneghe stat
Ververschen ende maken nat,
Daer waters breke soude veesen,
En doet die planteyt van desen,
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forfeit — forfeit, voorfeit (= boete, pand)
... Dat hi zelve zoude leven
Van sinen renten ende zine mesn leden,
Die hem gaven die lieden
Jaerlijes in den lande
Van haren erfliken pande
Ende van haren voorfeiten met.
(Mesnieden , maisenieden = „ gens de la MAISON").
to take — (ghe)taken.
Bij dit woord teekent Dr. De Vries aan:
nemen , vangen , in zijne macht krijgen. Kil.
„Ghetaken
tapere. Het luidde later bij ons taken, dat in de kluchtspelen der
17e eeuw zeer gewoon is."
Is ons taak (wat iemand ter volbrenging op zich „neemt") een
overblijfsel van dat taken ? Of niet meer dan Bene verbastering
Dit laatste houd ik niet voor waarschijnvan het Fransche táche
lijk. Let , hoe dit substantief tache in het Fransch alleen staat
gelijk taak ten onzent. Tdcher - „ trachten" is een woord van
geheel andere af komst. Ik houd take — taak — tache voor een
Neder-saksischen woordentrits.
.-

?

care -- toeren (— zorg , moeite)
... Coeren , zorghe ende leet
Heeft daert tfolc , spade ende vroe.
(to) do -- doen in de beteekenis van maken , zich bevinden:
How do you do ? -- Wat doe-di?
else — ei, eis:
te elre stede.
Vandaar ellend = ander land en elders.
(to) ful fcl -- volvullen :
Daer worden die scrifturen
volvult.
Mischief — miskief, meskie f :
God 'bringhe die ziele uut alle meskief.
(to) rain — raynen :
Het reynde oec zoe zere dan.
(to) lack — laken :
Ende so wie datter een laect
En er niet lands here volmaact.
Laken heeft deze beteekenis van ontberen met die van afkeuren
verwisseld.
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geile -- ghile :
Sonder ghilen , d. i. zonder arglist.
Ook thans kan ik wederom met een enzoovoorts eindigen.
FRANKEN.

a aba
Onder de bij de dames Wolff en Deken geborgde bijnamen heb
ik (zie Afl. III, blz. 156) ook den volgenden opgenomen :
Een wilde Rabas van een meid.
Hieromtrent lees ik in het straks vermelde glossarium van Dr.
De Vries:
Rebat (var. rabat , tebat) = gekijf, twist. Veechem , bl. 268:
Dit oreest en de dit rabad
Liep al dorentore in tlant.
„deze opschudding en dit twist-alarm." In het Spaansch heeft men
nog rebate en rebato voor twist en opschudding , alarm beiden.
De eerste dezer beide opvattingen schijnt afgeleid , de laatste oorspronkelijk te zijn. Althans het Oud-Fr. ww. rabaster of rabater
wordt bij Lacombe verklaard door „faire un tapage épouvautable",
by Du Cange (Suppl. D. IV) door „lutiner, faire un bruit extraordinaire." Dat lutiner by Du Cange behelst eene etymologie,
want rabat was eene Oud-Fr. benaming , die hij door lutin , esprit
follet vertolkt , en waarover hij in het Suppl. D. III in v. Rabes
handelt. Ziedaar dan tevens de verklaring van de woorden die
wrede rebas in den Minnen Loep, II, 1535, van welke Leendertz
zich met een vraagteeken afmaakte. „Die wreede kwelgeest , meent
de dichter ; want reba8 of rabat is een spook , een kwelgeest , het
ww. rabater niet anders dan den boozen drommel spelen , dus eerst
geraas , alarm maken , vervolgens koven , twisten.
FR.

®En

wooün orklwardik

Nikkel en Kobald.

,,mijnslaaf"

Wanneer de
met de uiterste krachtsinspanning uit
's aardrijks ingewanden" het erts heeft losgewoeld, dat na aan een
zeer hooge temperatuur te zijn blootgesteld, edele of nuttige metalen
oplevert , en dan trots al zijn moeilijk wroeten en het stoken zijner
makkers moet zien, dat een gedeelte van dat erts, ofschoon blijkbaar
metaalhoudend , nochtans hardnekkig blijft weigeren dat metaal los
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te laten , dan is die omstandigheid wel geschikt om den bergman
tureluursch te maken. ' De Duitsche mijnwerker, wien dat meermalen
overkwam , had van dat feit eene verklaring noodig , en eene lucht
inademend, die geheel met Miirchendu f t bezwangerd is , vond hij die
verklaring gereedelijk in den tegenzin dien de berggeesten aan den
dag legden , ook tot voor den laatsten cent waarde de schatten af
te staan , die zoolang aan hunne hoede waren toevertrouwd , en
hun nu door de belangzieke menschen ontrukt zouden worden. -Ziet, dacht hij , van een gedeelte doen zij , door het vuur gedwongen , afstand ; maar eenmaal is de mededeelzaamheid der nikkers en
kobolden ten einde en beginnen zij stijfhoofdig hun eigendomsrecht
vol te houden.
En zoo bleef het jaar in jaar uit.
Toen het echter de scheikunde in dienst der nijverheid gelukte,
een zoodanigen graad van hitte aan den smeltoven mede te deelen,
dat ook deze totnogtoe onhandelbare stukken erts het metaal , dat
zij inhielden , moesten afzonderen , toen was ook spoedig de naam
gevonden van de beide nieuw ontdekte metalen , wier aanwending
spoedig eene hooge vlucht zoude nemen. Niet alleen hadden de
berggeesten nu het metaal losgelaten , maar zij werden verplicht,
met uiterst geringe wijziging, hunne eigene namen te geven aan de
fraaie en bruikbare elementen , die zij zoo zorgvuldig hadden bewaakt. Zoo gaat het in de wereld ; -- niets van al het oude wat
met de wetenschap of het belang der menschen in strijd is, kan
het op den duur tegen hen uithouden.

A lexandr j nen.
Deze zesvoetige versmaat waarin Vondel, Huygens, Hooft en
Cats doorgaans schreven , die Bilderdijk bij voorkeur voor het heldicht geschikt achtte , en die uitgedrukt wordt door het schema:

: : 2
-

-

-

I:

-

:

-

:

-

werd het eerst door Alexander van Parijs , die omstreeks het einde
der 12de eeuw leefde, aangewend, om in Fransche verzen eene
levensbeschrijving van Alexander de Groote samen te stellen. De
namen van den dichter zoowel als van zijn held hebben waarschijnlijk beide medegewerkt tot het geven van den naam : Alexandrijnen
aan deze verzen , die voor dien tijd niet in gebruik waren , en die
door de groote Fransche dichters , bij wie zij geheel hun eentonigen
cadans verliezen , met heerlijk gevolg in praktijk zijn gebracht.

Vers.
A propos van Alexandrijnsche verzen. De naam vers zelf is
afgeleid van het latijnsche vertere , terugkeeren, verto ik keer terug
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(om) met de hoofdvormen verti en verscm, omdat de lezer aan het
einde van den regel gekomen tot zijn punt van uitgang , i. e. de
linkerzijde van de pagina terugkeerde. Aanvankelijk heette dan
elke regel in proza eveneens een vers.

Vaudeville.
Ofschoon dit en Benige volgende woorden geheel vreemde woorden
zijn , is hun gebruik in onze taal zoodanig doorgedrongen, dat eene
verklaring er van in Noord en Zuid niet misplaatst kan zijn. Thans
wordt onder vaudeville gewoonlijk verstaan een vroolijk tooneelspel,
waarin aan den zang eene groote plaats is ingeruimd waardoor
't het midden houdt tusschen de operette en het blijspel. Oorspronkelijk echter was een val-de-eire een lied. (Mv. vaux-de-vire). Zoo
dichtte Olivier Basselin zijne Vaux•de- Vire een bundel liederen ,
waarvan ik om der curiositeit wille er een afschrijf, omdat zij zelf
niet zoo overbekend zijn als hun titel:
Beuvon fort
Jusqu'au bort!
Bewon byen ! 1)
Nos cousines
Nos voisines ,
Vos marys n'en sauron ryen.
L'autre jour , trois famelettes

Au marché vendirent lin
Pour faire mieux les goguettes
Allèrent boire du vin.
Pot à pot
Lot h lot
Chacune manda le syen;
Lá sifloient,
Là buvoient
Au curé et au doyen:
Nos pères beurent et vidoirent les potz;
Mais si nous ne valons ryen,
Nous videron les noz. (nò*tres.)
Volgens eene andere lezing echter is het niet Olivier Basselin, die
den naam , aan die liederen geschonken , uitdacht ; maar bestond
die reeds lang in den vorm van voix-de-ville. Zoo zegt een Anonymus in de Eneyclopediana , II , pag. 449 , dat reeds lang vóór Basselin de naam in zwang was. Maar laat mij liever woordelijk afschrijven wat deze mededeelt , en het oordeel verder aan den lezer
van Noord en Zuid" overlaten.
1 ) Het misbruik dat in deze stukjes van de y, in plaats van de i wordt
gemaakt , is toe te schrijven aan het Normandisch dialect.
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„Le vaudeville est une chauson gaie et 'populaire , communément
á refrain , et composé de divers couplets. On ne salt trop pourquoi
Von a prétenda qu'il fallait dire Vaux-de- Vire et que c'était'a Vire,
en Normandie , que cette espère de chanson avait été inventée. On
en nomme méme l'inventeur , Olivier Basselin , qui demeurait au
pied d'un coteau que l'on appelgit les Vaux. Nous pensons qu'il
vaut mieux s'en rapporter aux titres de deux recueils de chansons
francaises, inprimés 1'un a Lyon en 1561, l'autre à Paris en 1576.
Le premier a pour auteur Allemend Layolle , et porte : Chansons
et Voix-de-villei; le seeond : Recueil des plus belles et excellentes

chansons , en forme de voix-de-ville , tirées de divers auteurs, par
Jean-Charles Davoine."
Vignet.
Een vignet is een prentje of plaatje hier en daar in boekwerken
tot versiering aangebracht , hetzij op den titel (titelvignet) , hetzij
bij den aanvang van een nieuw hoofdstuk , hetzij aan het einde
daarvan. In het laatste geval draagt het den eigenaardigen bij ons
onvertaalbaren naam van cul de lampe.
De naam vignet is afgeleid van 't Fransche vigne , wijngaard,
omdat in den beginne deze versierselen bijna uitsluitend wijngaardloof en ranken en druiventrossen voorstelden, terwijl men later
allerlei figuren daarvoor bezigde ; zoodat thans de Duitschers (zie
bijv. „Das Universum") het in 't uitdenken van bizarre vignetten
tot eene ongekende hoogte hebben gebracht.

Financiën.
Elk onzer herinnert zich nog levendig de rekenopgaven uit de
„Mengingrekening ," waarbij sprake was van een goudsmid , die
goud van zóóveel deelen fijn vermengde met goud van zóóveel deelgin
fijn en daardoor goud van zóóveel deelen fijn bekwam.
Daar in vroegeren tijd het geld van zeer slecht gehalte was, bijv.
soms zoo slecht dat 't Duitsche volk de munt van Keizer Frederik
III „Schinderlinge" noemde , bestempelde men het inderdaad goede
geld met den naam van argent in of bij verkorting eenvoudig du
fin , vanwaar de naam financier en financiën is afgeleid.

Klant.
In de 13de eeuw gaf men aan de kleine schuiten, die op de Seine
en de Loire voeren en die den Parijzenaars brood aanbrachten den
naam van chalands. Zij die er van kochten werden ook allengs
chalands of klanten geheeten en eindelijk gewenden zich ook andere
winkeliers langzamerhand er aan, hunne afnemers kalanten of klanten
te noemen.
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Lommerd.
Niet omdat zij zulke lange baarden droegen , want zij hadden de
gewoonte hun baard te scheren , heeft het volk der Longobarden
dien naam gedragen. Lang echter waren hunne pieken of speren
of hellebaarden, waarvan zij zich echter niet steeds voldoende wisten
te bedienen om hun volksbestaan ongerept te bewaren.
Reizende Lombarden die zich hier in de Nederlanden voornamelijk
vestigden om er "leen of pandjeshuizen op te richten , hebben den
naam geschonken aan de welbekende instelling onzer dagen , waar
men thans , meestal onder toezicht der stedelijke overheid , panden
van eenige waarde tegen betaling van interest kan beleenen.

Assiette.
Dat woord , bij ons dikwijls in engeren zin gebruikt voor kleine
schotel of schaal heeft in Frankrijk de ruimere beteekenis van
tafelbord. Het is afgeleid van (s')asseoir, gaan zitten, —je m'assieds,
ik ga zitten , omdat zij juist de plaats aanwijzen , waar de aanzittenden zich zullen nederzetten. Eeuwen lang voor dat deze steenen
of porseleinen borden in zwang kwamen , diende eene ronde snede
broods den gasten tot tafelbord.
J. H. SUURBACH.

De armoede onzer taai,
Daar zijn er die beweren dat het Nederlandsch eene arme taal
is. Och ja , want kijk reis , als een schooljongen fietert, hegschool
houdt, achter de haag loopt, plenkt, schoolvertr ekt, spijbelt, hegske
sluikt, de school versikt, stukjes draait, schielookert, schoolduikt,
schoolmat, poft, een riddertje draait, een sluipertje maakt, buien
vangt, stokje steekt, slebbertje maakt, flenkt, een riddertje legt,
langs de school loopt, schoolwacht houdt, bommelt, schooltje schuilt,
bink steekt, flikje maakt, schoppetje maakt, molentje draait, krampjes
loopt, schoft, den brink steekt, den halster strijkt, als hij om kort
te gaan de school verzuimt en vader er de lucht van krijgt, dan
kan deze hem, in zijn eerste opwelling , toch niets meer geven dan
een watjekou, een labberdoedas, een jaap, een klap, een oorvijg,
een muilpeer, een opstopper, een raap, een veeg, • een flap, een klink,
een knap, een kol, een lik, een pats, een klats, een klets, een klits,
een plof, een hou-je-taai, een kaakslag, een paai, een bot, een stomp,
een trens, eene afschuiering, eene afborsteling, eene afrossing, eene
afranseling, kortom één mep of een dracht meppen.
Vervolgens kan papa zijn onleerzaam zoontje aan het verstand
brengen dat, als men in zijne jeugd den kostelijken tijd verspilt,
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vertreuzelt, vernestelt, versukkelt, versnippert, versloddert, verslonst,
verslentert , verslampampt, verbeuzelt, verleutert, verkwapst, verkwanselt, verkwakkelt, verlanterfant, verkwist, verknolt, verknoeit,
verknuffelt , verknutselt, verklongelt, verklungelt, verronselt, verkwanselt, verhanselt, verhakstukt, met één woord verluiert, dat men
dan eenmaal, doch als het niet meer helpen kan, zal veeenen, huilen
en balken, tieren en baren, grijnen, drensen, pruilen, grijnzen,
grimmen, schreien, malen, janken, teemen, druilen, in zak en asch
zitten, misbaar maken, kortom, dat de waterlanders niet uit zullen
blijven.
Wat rest vader dan nog te doen ? 0 , hij heeft een oog in 't
zeil te houden, hij moet loeren, gluren, kijken, blikken, oogera, turen,
staren, koekeloeren zoo hij wil en tureluren; hij moet zijn jongen
oplettend gadeslaan, nagaan, acht op hem geven, hem bespieden,
afneuzen ; hij moet op zijn tijd vermanen, bestraffen, berispen, gispen, laken, hekelen, afkeuren, doorhalen, den mantel vegen, kijven,
brandmerken zelfs ; dat doe hij echter niet zwetsend, brallend, bo gend, snoevend, roemend, pochend, opsnijdend, bluffend, geur- en
windmakend, grootsprekend en zich opzwellend, noch rollend, schetterend, schaterend, ratelend, klaterend, daverend, schallend, bulderend, bonzend, hotsend, klotsend, rommelend, stommelend, schommelend, bommelend, trommelend, kletterend, dreunend of knetterend
gelijk de donder ; ook niet huilend, loeiend, gierend, woedend, wielend, wallend, waaiend, wervelend, ruischend, bruisend gelijk de
storm; noch knarpend, knerpend, knirpend, knoerpend, knitterend,
knappend, knapperend, knakkend, knirrend, krissend, lurkend, knarsend, knersend, knorrend gelijk eene alles verterende vlam ; neen,
laat zijn vermanend woord veeleer gelijk zijn aan het kabbelen,
vlieden, vloeien, vlieten, glijden, schuren, spelen, spatten, borrelen,
hobbelen, bobbelen, likken, leeken, hippen, trippen, huppelen, stroomen, schieten, gieten, wellen, murmelen, suizen, lispelen van het
leven- en vreugde teelend water ; dan , ja , dan bestaat er hoop,
kans, vooruitzicht, mogelijkheid, waarschijnlijkheid zelfs dat er van
zoonlief iets anders zal groeien en iets beters dan een slenteraar,
pronselaar , knutselaar , futselaar , sammelaar, druiloor, fikfakker,
lanterfanter, luiaard, zanikerd, teuteraar, leuteraar, nusselaar, neutelaar, zemelknooper, sukkelaar, beuzelaar, treuzelaar, weifelaar,
talmer, draler, knuurder en zijn vaderlijk oog zal eenmaal blinken;
glinsteren , schitteren , flonkeren , flikkeren , vonkelen , blikkeren,
sprankelen, sparkelen, glanzen, stralen gelijk ons oog thans doet,
omdat wij onze taalmiskenners bewezen hebben, dat zij het grootste
gelijk van de vischmarkt hebben.
FRANKEN.
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VQgek

Exarnon to Staon

1. Verklaar onderstaand puntdicht van Staring :
DE ONMISBARE LEIDSMAN.
Verbeeldingskracht en geestdrift hiet ik veel!
Maar hebt gij voor , daarmee Parnassus op te streven ,
En is gezond verstand u niet tot gids gegeven
Gij dwaalt , den berg voorbij , naar Geel.
Verklaring: Parnassus, Helikon of Zegora is de bergtop in
Boeotië , waarop , volgens de - Grieksche mythologie , de Muzen hunnen zetel hadden gevestigd.
Geel is een stad in de Belgische prov. Antwerpen , bekend door
krankzinnigenverpleging.
Na deze verklaring is 't niet moeielijk te vatten, dat Staring met
zijn puntdicht bedoelt:
't Is dwaas , de dichtkunst te willen beoefenen voor iemand , die
wel verbeeldingskracht en geestdrift bezit , maar geen gezond verstand. Gezond verstand moet de verbeelding leiden en de geestdrift beteugelen. Zonder dien leidsman maken verbeelding en geestdrift krankzinnig.
2. Hoe behandelt gij met leerlingen der hoogste klasse het cursieve in de volgende regels uit „Tollens' overwintering."
Nog hield het sehrik'lijk pleit van 'dwang en vrijheid aan,
Nog droeg der vad'ren erf de Spaansche legervaan
En dronk om strijd het bloed van landzaat en van vreemden.
Antwoord : Naar aanleiding van eene voorgevallen pleitzaak tusschen twee bekende personen óf uit een voorbeeld door den onderwijzer geschetst , kan den leerlingen worden duidelijk gemaakt, wat
men door - pleiten en een pleit verstaat in eigenlijken zin : een ge.
schil , of strijd n.l. door het gerecht te beslissen. Hier hebben we
alzoo te doen met een strijd tusschen dwang en vrijheid. De overwintering op N. Z. is natuurlijk bekend te veronderstellen evenals
de tijd , waarin die plaats had. Hieruit zullen de leerl. zelven
kunnen afleiden , dat met dwang bedoeld wordt , de regeering van
Filips II van Spanje, en met vrijheid , de vrijheid, die door de
Nederlanders begeerd werd ; alzoo , dat de strijd tusschen Nederland
en Spanjes koning wordt bedoeld.
der vad'ren erf beteekent het erf der vad'ren ; zoo noodig kan
dit gevonden worden uit andere voorbeelden als : der kinderen vader
der keerlen God enz.
erf is niet vreemd : de leerl. kennen de uitdrukking huis en erf,
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en leiden daaruit gemakkelijk af, dat erf = grond. En in de
vad'ren (vaderen) zullen ze zeker wel de voorvaderen zoeken : in
het geheel dus den vaderlandschen bodem.
de Spaansche legervaan. Een herinnering aan een windvaan kan
voorafgaan ; daarna komt men gemakkelijk op vaandel, de ond. kan
meedeelen , waartoe het dient , en doen opmerken , dat een legerafdeeling, die 't zelfde vaandel volgt een legervaandel genoemd werd.
dronk om strijd. Wie dronk ? en wat werd gedronken ? Deze
beide vragen dienen wel eerst beantwoord te worden door de leerlingen. Ze vinden dan : de grond dronk bloed. Opgemerkt wordt,
dat dronk figuurlijk gebruikt is , dat drinken vocht opnemen beteekent, dat dus de grond bloed opnam , inzoog.
Uit verschillende zinnetjes met om strijd, kunnen ze zelven zoeken,
dat om strijd overeenkomt met om 't meest.
landzaat. De tegenstelling met vreemden , brengt den leerling
al spoedig op weg. Verder kan het woord ingezetenen hem wijzen
op 't eigenaardig gebruik van zitten, waarvan zaat ook gevormd
is. Gemakkelijk vindt hij dan zelf de beteekenis.
3. Welke aanmerkingen hebt gij op:
a. Het volk is raadloos en dringt sidderend zich te zamen,
Maar spoort geen uitkomst op in 't wikken en beramen.
't Komt mij voor, dat opsporen in deze zinnen misplaatst is.
Wat spoort men op ? een dief, eene fout bij v. iets , waarvan men
zeiker weet dat 't bestaat , dat 't te vinden is. Of er voor 't volk
op N. Z. uitkomst (= redding) bestond , wisten ze niet , daarom
is opsporen af te keuren.
Vervolgens is 't verbindingswoord , 't tegenstellend voegw. maar
ook niet 't juiste. Er bestaat niet in 't minst tegenstellend verband
tussehen de beide zinnen ; 't niet vinden van een redmiddel is in
overeenstemming met radeloosheid.
,

b.) Denk ; gevoel ; en vier de toomen
Aan de drift , die in u zwelt,
Maar ken Hollands taal volkomen,
Kneed , maar doe haar nooit geweld.
Bilderdijk.
De laatste zin zou vollediger worden , door haar achter kneed te
voegen : Kneed haar , maar enz. Dan blijkt , dat haar ' in 't eene
geval als belangh. voorwerp is , wat samentrekking verbiedt.
Verder kan opgemerkt worden , dat men de teugels wel kan
vieren , maar niet de toomen.

M. Scu.
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1 eb aa t.
Somwijlen bezigen onze dichters , wanneer van den Hollandschen
leeuw sprake is, als dichterlijken vorm , het oude woord liebaart.
Van andere wapenleeuwen , 't zij buitenlandscha, 't zij die der Zuidnederlandsche graafschappen , herinner ik mij niet het bij hen gevonden te hebben. Bij Kiliaan is het een Vlaamsche vorm voor
luipaard. In onze woordenboeken komt het anders niet voor. ®ok
Meyer vermeldt het niet onder de verouderde woorden , in het 3de
deel van zijnen Woordenschat.
Nu moet men weten , dat in de wapenkunde een bepaald onderscheid gemaakt wordt tusschen leeuw en luipaard I 't Kenmerkend
verschil is dit, dat de luipaard gaande, stappend wordt afgebeeld
en met den kop omgewend , naar den beschouwer gerigt , de leeuw
op de achterste pooten staande , ten sprong op zijne prooi gereed,
en den blik op deze gericht. De eerste voert in alle Europeesche
talen denzelfden naam : luipaard , leopard, lampart ; ook bij de Latijnsch schrijvende wapenkundigen : leopardus.
Nu hebben onze graven ten allen tijde eengin leeuw, geenen luipaard gevoerd. Zoo hebben ook de geslachten die uit de grafelijke
huizen stamden , 't zij door jongere zonen , 't zij uit onechten bedde,
wel kleine nevenstukken , zoogenaamde brisures aangenomen , of
ook de kleuren veranderd, maar nooit den leeuw met den luipaard
verwisseld. Desgelijks in de Zuidnederlandsche graafschappen. Ook
in onze republiek was de leeuw het wapen der algemeene staten.
Hoe komt het nu , dat men den misslag begaan heeft, ons wapendier met dien hem niet toekomenden naam te bestempelen ? Ook
voor den niet-wapenkundige is het aanstootelijk, wegens het karakter, dat aan dit dier , in tegenstelling met den leeuw , pleegt
toegeschreven te worden. — Was het uit slordigheid, of uit mangel
aan kennis van de wapenkunde P Of wel geringschatting of beschimping (in dit geval van Vlaamsche zijde, wat ook, bij de eeuwenlange
oorlogen en daaruit ontstanen toenmaligen volkshaat , niet vreemd
zou zijn ?) — Of heeft het woord : liebaart nog eene andere beteekenis,
nevens die van luipaard gehad ? misschien de vaan , de banier?
Dat deze bij Kiliaan niet voorkomt, zou geen wonder zijn; hij is
ten opzichte der heraldische termen zeer onvolledig , verscheidene
dier woorden, die toch bij oude schrijvers zonder bedenken gebezigd
worden ontbreken bij hem. — Mijn geheugen noch mijn boekerij bie-

den mij de stof tot dieper onderzoek , en ik sta hier ten aanzien
van taal geheel op mij zelven. Ik moet het dus , hoewel met leedwezen, , aan anderen, die in dit opzicht gunstiger gesteld zijn, overlaten.

Flensburg.

J. A. M. MENSINGA.
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Eitymologilisizhe tuescheasobotel.

VI.
De voorbeelden van valsche beeldspraak , waarmede ik den vorigen
keer geëindigd ben , zouden gemakkelijk nog met Benige te vermeerderen zijn .... Hoevele vruchtbare — ja zelfs vertrouwbare —
bronnen worden er bijv. niet geraadpleegd ! .... Intusschen zal ik
mij thans nog tot een enkel bepalen , hetwelk opgeteekend is uit
den mond van een onzer bekwaamste juristen :
1 Ik weet het niet, maar dat weet ik wel , dat , wanneer men den
eersten stap zet op den weg , die keurig geteekend is door ieder der
beide adviseurs, men , naar mijn inzien, niet zal aanlanden in dezelfde haven.
Handelingen Ned. jur. ver. 1887, II, 224.

60). Bekenners voor belijders. Bekennen beteekent in onze taal
erkennen , dat men eene daad , eene misdaad begaan heeft ; een
bekenner, — gesteld dat het woord bestond -- zoude een beklaagde
zijn , die zijne schuld bekent. Zijn geloof daarentegen beljdt men;
niemand zal bekentenis en belijdenis verwarren , en van eene geloo fsbekentenis spreken. Dies spreke men ook niet van de bekenners van zekeren godsdienst. In STELLWAGENS Levende Taal (4en
druk , blz. 141), waar op deze fout gewezen wordt, vindt men het
volgende voorbeeld uit „een onzer voornaamste dagbladen" overgenomen : Oostenrijks invloed zal in die provinciën, welke door
Slavische bekenners der Oostersche kerk worden bewoond , onvermijdelijk voor den Russischen moeten wijken."
Ziehier nog een voorbeeld:
De zorg voor de bekenners der Kerk moest op den voorgrond treden.
De Tijdspiegel, 1888, 1, 56.

61). Betrachten voor beschouwen. Betrachten is een goed Hollandsch woord , mits men het in de juiste beteekenis gebruike. Wie
het bezigt in den zin van beschouwen maakt zich aan een germanisme schuldig. Want betrachten is doen : wie zijn plicht betracht,
doet dien plicht , niet door er bespiegelingen over te maken , maar
door hem in daden te toonen."') Het werkje, waaraan deze woorden zijn ontleend, neemt als voorbeeld van dit wangebruik het
volgende uit een onzer bladen over : bij nadere betrachting bleek
1 ) STELLWAGEN, De levende taal, Oden druk, blz. 141, waar verder gezegd wordt: » In kerkelijk Nederlandsch spreekt men intusschen van eene
„nabetrachting" houden en bedoelt dan vrijwel hetzelfde als ,,bespiegelingen maken" over iets. Maar de kerk , gelijk de spreekwoorden , en de
samenstellingen , houdt verouderde woorden in stand." --- Da. H. J. NASSAU,
Geschriften, III, 53.
2Qoord en ,Zuid , .^1e Jaargang.
19
-
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het verschil tusschen de resolutie en hare bestrijders minder groot." ' )
VAN LENNEP schrijft in zijn Marino Fallieri:
„Een vreemdeling schijnt van ver met angst mij te betrachten,"
doch keurt zelf in eene noot het laatste woord, als een germanisme,
af. — In Sara Burgerhart van WOLFF en DEKEN wordt betrachten nu
eens in den zin van beschouwen, dan weer in dien van doen gebezigd:
„Toe, laten wy hem ten eersten door Frits doen navliegen, om
hem cito cito hier te rug te brengen; denkt gy dus over hem!
wel dan spijt het mij , dat ik hem niet aandagtiger betrapt heb"
zegt Saartje tot de weduwe Spilgoéd; Z) doch broeder Benjamin
sprak beter Hollandsch als Mej. Suzanna Hofland in haar brief
aan Cornelia Slimpslamp , zijne woorden althans juist mededeelt:
„en dat , toen Salomon zich bekeert hadt , hy ook van dat betrachten,
dat doen , zoude gezegt hebben : Ydelheid der ydelheden, dit alles
is ook ydelheid." $) Zeer juist , althans uit een taalkundig oogpunt , zegt Saartje , bij eene andere gelegenheid dan de bovenbedoelde : Ik vrees , dat ik nog niet geschikt ben , om myne bespiegelingen altoos tot betrachtingen te verhoogen." ") Is dit voorbeeld niet bij uitstek geschikt om de ware beteekenis van betrachting,
en dus ook van betrachten in 't licht te stellen P
Laat ons de zaak van naderbij betrachten.
Bijdr. voor Staats, Provinciaal en Gemeentebestuur, XXI, 274.

62). Ziet hier nog een paar germanismen , zoo als we gelukkig
slechts zelden ontmoeten. Toelichting behoeven ze niet.
Niet het uitzaad bedingt de opbrengst van den akker , maar de
bemesting.
De Economist , 1887, bl. 710.
De Hooge Raad nam , bij arrest van 21 Mei 1852.. , aan, dat
waar het zich handelt van de vraag , of (enz.)
Bijdr. voor Staats, Prov. en Gemeentebest. XX1II, (1880), 337.

63). Een germanisme en een gallicisme te gelijk is de uitdrukking dat verstaat zich , voor „dat spreekt van zelf." In de Dichtwerken van Van Lennep komt het meer dan eens voor , doch het
wordt door den auteur zelven in de geestige aanteekeningen, waarvan hij ze later voorzien heeft , afgekeurd.
Dat met de beginselen van zulk eene minderheid altijd rekening
moet worden gehouden , verstaat zich.
De Gids, 1885, 1, 103.

64). Ditjarig. Hoe men er ooit toe heeft kunnen komen om,
in het Nederlandsch , de begrooting van dit jaar de di tj arige bel) Zie ook DE JAGER Latere verscheidenheden , blz. 186, die nog eenige
voorbeelden geeft.
2) Uitg. 1879, blz. 108.
$) Ald. blz. 14.
#) Ald. blz. 284.

291
grooting te noemen , is mij een raadsel. Men kon dan evengoed
van de vorigjarige of de vo lgendjarige begrooting , van de dezemaandsche aflevering van De Gids , of van het dezeweeksche nummer van De Nederlandsche Spectator spreken!
... die, in weerwil van de meest fiscale opdrijving, aan den Staat
blijkens de dit-jarige begrooting niet meer dan f 774.000 voorspiegelt.
De Indische Gids , 1885, I, 70.

65). Eerstens , tweedens, derden8, zijn ongetwijfeld germanismen.
Men schrijve : ten eerste , ten tweede , ten derde. Opmerkelijk is
het dat eerstens veelvuldig , tweedens en derden$ schaars gebezigd
worden.
De Heer Versluys toch is , eerstens , een schrander , scherpzinnig
man.
Los en Vast , 1885, I, 119.
Die verhouding hangt ... af . .. eerstens van de hoeveelheid
waarin het ruilmiddel .. , voorhanden is.
Economist , 1886, blz. 872.
Men kan Iangs twee wegen de inrichting bereiken. Eerstens langs
-den Anthoniesdijk.
Eigen Haard, 1886, bl. 552.

Op de zelfde wijze gevormd zijn ook minstens , hoogstens. Prof.
De Vries keurt het gebruik van deze woorden af. „Met genoegen
„zie ik" -- schreef hij in zijne opmerkingen over de taal en den stijl
van het Wetboek van Strafrecht -- „dat in het Ontwerp de uit,,drukkingen ten minste , ten hoogste enz. zijn gebezigd , in plaats
„van de bij velen gebruikelijke germanismen minstens en hoogstens.
„ Dit goede voorbeeld van den wetgever zal krachtig medewerken
„om ons van deze hinderlijke germanismen te verlossen." 1 ) Ik buig
in dezen gaarne voor het gezag des Leidschen Hoogleeraars ; maar
kunnen we minstens wel goed missen ? Anders gezegd , kan door
het gebruik van ten minste niet somtijds misverstand ontstaan,
doordat deze uitdrukking ook de beteekenis heeft van althans?
Wanneer ik lees : „Gierig is hij niet, hij geeft ten minste een paar
honderd gulden 's jaar aan de armen," dan vat ik ten minste op in
den zin van althans , doch de bedoeling zoude ook kunnen zijn:
Wel meer maar niet minder. Wil men minstens niet gedoogera,
dan zoude het wellicht aanbeveling verdienen , ter vermjjding van
dubbelzinnigheid , ten minste in den zin van althans in één woord
te schrijven.
66). Opmerkelijk is de volgende fout tegen de verbuiging der
betrekkelijke voorwaarden , te opmerkelijker , omdat zij bij een
schrijver als Busken Huet voorkomt. Toelichting zal zij wel niet
behoeven.
1)

SMIDT ,

Geschiedenis van het Wetboek van Strafrecht , 1, 193,
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toen werden in de stad vier geuzen ontdekt , voor welken eene
bijzondere straf moest gelden.
Het land van Rembrandt , IIi, 36.
Daarna is hij bemind , gelijk slechts geesten bemind worden van
welken eene verzoenende en opbouwende kracht uitgaat.
Ald. IIs, 141.
een dier godsmannen.... , van welken hij zoo overtuigend heeft
aangetoond dat zij orakelen der Natuur geweest zijn , eeuwig goed
en eeuwig waar. II= 142.

67). Hun voor haar. Bijna alle taalkundigen zijn -- bedrieg
ik mij niet -- het er over eens , dat het bezittelijk voornaamwoord
haar en niet hun moet luiden , waar van vrouwen sprake is. Alleen J. v a n B e e r s geeft in zijne Nederlandsche Spraakleer,
waarvan de 7de , druk voor mij ligt
hun voor alle geslachten
van „meervoudige bezitters" (§ 62), evenals hij één vorm aanneemt
in het meervoud voor alle geslachten van het persoonlijk voornaamwoord der derde persoon. (§ 41, 42).
Het is voor meisjes moeielijk over dergelijke zaken met mannen
te spreken , zelfs met hunnen eigen vader.
Gids, 1885, 1. 49.

De dames waren vertrokken, zonder een woord meer te spreken.
Men zag hunne lange schaduwen zich voortbewegen over den ouden
muur der kerk. Ald. I. 404.

68). Voldongen feit. Ziedaar eene uitdrukking , die vaak gebezigd wordt , maar stellig verkeerd is. Zij behoort te luiden óf
voldongen pleit , of voldongen zaak. Feiten kunnen niet worden
voldongen , wel pleiten (processen) of (rechts)zaken. Artt. 135 en
volgg. van het Wetb. van Burg. Rechtsvordering handelen „van
de verwering en het voldingen der zaak." Zoo zegt men ook in
overdrachtelijken zin : hiermede is het pleit , of de zaak , voldongen. Ik laat hier eenige voorbeelden volgen van voldongen feiten,
voldongen pleiten, en voldongen zaken de eerste tot waarschuwing , de andere tot navolging, waarbij men echter in 't oog moet
houden, dat voldongen pleit eene deftige uitdrukking is, en men
in gemeenzame taal beter doet te spreken van gedane zaak.
Eene zaak is voldongen , wanneer zij zoover gevorderd is, dat er
vonnis kan worden gewezen , wanneer zij in staat van wijzen is.
In eigenlijken zin zijn eene voldongen zaak en eene uitgemaakte zaak
dus niet hetzelfde.
;

Maar in November 1848 was de revolutie althans een voldongen feit.
Gids, 1888, I 122.

In 1528 was ze [de kerkhervorming] hier reeds een voldongen feit.
J. W. Oud-Nederland , 85.

Zoo raakte ten slotte het pleit voldongen , ten nadeele der boeren.
Ald. 93/94.
het welslagen der pogingen.... om hunne leuze tot een volkomen
Ald. 1191120,
voldongen pleit te maken.
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Ik durf niet verwachten .... dat zijne medestanders thans het
pleit als voldongen zullen beschouwen.
Bijdr. van ,Staats-, Prov. en Gemeentebestuur, 1887 , blz. 260.
De overgang der staatsspoorwegen is nu een voldongen zaak.
N. R. Ct. 10 April 1888.
MR. 0. BAKS.

Eon Spkwtb
Op het jongste Nederlandsche Taal- en Letterkundig Congres
heeft de heer A. A. Vorsterman van Oyen verzet aangeteekend tegen
het veldwinnend gebruik , om waar familienamen met Van , De of
Ter samengesteld zijn , eene groote V , D of T te bezigen.
Dat gebruik steunt op de dusgenaamde nieuwe spelling, die voorschrijft : „Wanneer eigennamen van personen uit de vereeniging
van twee woorden bestaan , dan wordt ieder hoofddeel met eene
kapitale letter geschreven ; b.v. De Witt , Ter Horst, Van Erp."
Mag ik , in alle bescheidenheid , hier een woordje meéspreken P
Ten deele ben ik het met het Woordenboek , ten deele met den
heer V. v. 0. eens.
Eigennamen moeten steeds met eene hoofdletter beginnen. Ik
schrijf dus : de Hr. (of Dr., of Mr., of Prof.) De Witt , Ter Horst,
Van den Berg. Verwarring of misverstand wordt aldus voorkomen.
De burgemeester Van Tienhoven kan dan niet voor den burgemeester
van Tienhoven , de pastoor Van Vlijmen niet voor den pastoor van
Vlij men , de predikant Van Rijswijk niet voor den predikant van Rij swijk worden gehouden. In een alphabetisch register zoude ik De Witt,
Ter Horst en Van den Berg echter nooit anders plaatsen dan onder
de W. , de H. en de B.: lidwoorden of voorzetsels maken nooit het
hoofdbestanddeel van een eigennaam uit.
Tot zoover — en niet verder — ga ik met de nieuwe spelling
mede. Komt de familienaam niet alleen voor , maar voorafgegaan
door voorletters of voornamen of door een anderen familienaam dan
zoude ik steeds de kleine D , T of V gebruikt willen zien. Iedere
naam , uit hoevele leden ook samengesteld , maakt eene eenheid uit;
en evenals men volgens de woordenlijst zelve schrijft V a n d e n
B e r g en niet V a n D e n B e r g , zoude ik ook geschreven
willen zien Jan van den Berg , J. P. van den Berg, Willem de
Vries , enz. ; - wat trouwens geheel in overeenstemming is met de
wijze , waarop aldus heetende personen meestal gewoon zijn zich te
teekenen. Zoo ook waar een adellijke titel aan den familienaam
voorafgaat : Gijsbert Karel graaf van Hogendorp , Willem baron van
Nagell , enz. Eveneens niet Vorsterman Van Oyen, Siepman Van
den Bergh , Du Tour Van Bellinchave , maar Vorsterman van Oyen,
Siepman van den Bergh , Du Tour van Bellinchave.
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Hoe echter bij verkortingen ? Iemand, die Van den Berg heet ,
schrijft een artikel in een dagblad , en wil het niet voluit onderteekenen. Hij teekene dan v. d. B. niet V. d. B., daar men anders
de eerste letter voor een voorletter zal aanzien. Dus evenmin V.
d. B. , D. W. , T. H. als men Van den Berg , De Witt of Ter
Horst bedoelt , als J. V. d. B. , P. D. W. , W. T. H. , V. V. 0.,
voor Jan van den Berg , Pieter de Witt, Willem ter Horst, Vorsterman van Oyen.
Ten slotte verklaar ik , dat ik mijne meening gaarne voor beter
geef, en voor iedere terechtwijzing erkentelijk zal zijn.
MR. C. BAKE.

Verkjlarb-is van »Oogst" s® net van mr. 0. ` oemgers
Oogst,
zoo noemde V. 't eerste gedicht uit den bundel: „Vogels van
Diverse Pluimage" ; het luidt als volgt:
Scherp snijdt het ploegend ijzer der gedachte
Door d' akker van den geest de lange voren,
Diep laat de hoef van os en paard zijn sporen
Er in getrapt:
de duisternis der nachte
En 't zonlicht gaan er over , wisslend zachte
En teistrende getijden , scherp gevroren
Of gloénde droogt' ; en woeste vlagen storen
Zich aan geen zaaiers dankbre vreugd of klachtti.
Dan werkt van binnen 't splijten , kiemen , groeien,
Tot weer de akker leven gaat en bloeien;
Gedachtenoogst bedekt de vruchtbre kluiten.
Maar wat de zangerige vogelkoren
Er hupplend tsjielpten in de zwarte voren,
Dat komt als oogst van liedren er ontspruiten.
Laten wij ons door het beantwoorden van de volgende vragen
met het denkbeeld van den dichter vertrouwd maken.
1. Welke oogst wordt hier door den dichter bedoeld?
2. Waarom mag hij van oogst spreken ? Denk b.v. aan voortbrengselen der nijverheid.
3. Tot welke troop zoudt gij het beeld van den dichter brengen ? Waarom ?
4. Verklaar door het overbrengen der figuurlijke beteekenis in
de eigenlijke , het geheel.
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5. Tot welke dichtsoort zoudt gij het brengen P
6. Geef beknopt doch duidelijk de hoofdgedachte weer. Zoo
ook de beide deelen waaruit deze bestaat.
1. De oogst , door den dichter bedoeld , zijn zijne nagelaten ge.
schriften , zoowel het proza als de poëzie.
2. De oogst is niet meer het gezaaide. Integendeel , het zaad
zelve is verdwenen, doch wat er uit voortgekomen is vertegenwoordigt in de meeeste gevallen meer dan veertigmaal de waarde van
hetgeen aan de aarde werd toevertrouwd. Hoe geheel anders is
het in dat opzicht met de voortbrengseleu der nijverheid. Welke
gedaante , welke vormen de werkman aan de grondstof geeft , hoe
hij zelfs verschillende grondstoffen samenvoegt tot één schoon geheel , die grondstof zelve vermenigvuldigen kan hij niet. Dat onbestemde , die oneindige vatbaarheid tot ontwikkelen , dat is het
juist , wat de natuur zich zelf heeft voorbehouden en dat is het
ook waardoor de menschelijke geest zich heerschappij verwerft zelfs
over de meest reusachtige krachten. Men heeft dat onbegrijpelijke
met den naam goddelijk aangeduid, men heeft sinds eeuwen naar
eene verklaring er voor gezocht , maar het heeft ons geen voetstap
nader gebracht. Wij kunnen met de woorden van den j psalmdichter getuigen:
Het is een wonder in onze oogen;
Wij zien het , maar doorgronden 't niet.
Doch al zoekt de mensch tevergeefs naar eene verklaring , de
zaak zelve merkt hij toch op en gelukt het hem iets van dat onbegrijpelijke , waarvan ook zijn geest een deel is , in zijner handen
werk over te storten , dan zal hij een kunstwerk geleverd hebben.
Laat een fabriek 5000 fijnbewerkte vogelkooien afleveren. Hebt
gij er een nauwkeurig bezichtigd , dan kunt gij de overige 4999
gerust onopgemerkt voorbij laten gaan ; want zij gelijken elkander
als of liever meer dan het eene haar het andere. Dat herhalen
van 't zelfde doodt.
Wandel daarentegen in een bosch of langs een korenveld. Van
de duizenden bladeren , van de millioenen graankorrels zijn er geen
twee , die volkomen op elkander gelijken. Zoo ook in de kunst.
De denkbeelden omtrent recht en waarheid zijn reeds zoo oud als
de menschheid , want ten allen tijde hebben er groote mannen geleefd , die zich boven de bekrompen denkbeelden hunner medemenschen wisten te verheffen ; doch dat oude komt voortdurend terug
in nieuwe vormen. Dat is de eeuwige jeugd, dat is de onsterfeljkheid.
Niemand zal hierna betwijfelen, meenen wij , dat de dichter recht
had de scheppingen van den menschelijken geest oogst te noemen.
3. Het is eene allegorie , omdat de dichter eene geheele gedachte
in beeld geeft.
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4. De dichter vergelijkt den menschelij ken geest bij een akker.
Zie hier eenige punten van overeenkomst tusschen het in beeld gebrachte en het beeld. Wij laten het aan den aandachtigen lezer
over , ze met nog enkele te vermeerderen.
't Is najaar. De akker ligt woest , doch kan , goed bewerkt , een
nieuw leven beginnen. — De menschelijke geest is als de vruchtbare
aarde , waarvan elk afzonderlijk menschenleven het tijdperk vervangt dat tusschen twee oogsten valt.
(Het beeld zelve wordt bij de uitwerking er niet schooner op;
wij erkennen dit gaarne. Wanneer het echter aan duidelijkheid
wint , wat het in schoonheid verliest , dan zijn wij niet geheel onvoldaan.)
Onder het onoogelijk kleed is een schat van vruchtbaarheid verborgen. Zie nu het kind in de eerste levensmaanden ; schijnt
het niet vermetel om te gelooven , dat dit hulpbehoevend wichtje
eenmaal een ontwikkeld mensch zal worden , wie weet, misschien
een genie, dat de wereld door zijne grootscha scheppingen verbaast.
Laat den akker onbebouwd liggen , — leid , ontwikkel den menschelijken geest niet. Beide zullen na verloop van eenigen tijd
levensteekenen beginnen te vertoonen ; doch welke? Op het onbebouwde land vertoonen zich eenvoudige , schoone bloempjes , die wij
bij de kinderlijk eenvoudige begrippen van onbeschaafde volken
zouden willen vergelijken ; maar ook — wild opschietende giftplanten , die de kleine broertjes overschaduwen en verdringen. Wat
dunkt u, zijn er tusschen deze laatste en de ruwe begrippen omtrent waarheid en recht geen in 't oog vallende punten van overeenkomst te ontdekken?
Wij zouden zoo voortgaande kunnen wijzen op de overeenkomst
tusschen het bewerken van den akker en — het ontwikkelen van
het verstand ; tusschen het opnemen van de vruchten van een
vorigen oogst -- en het ontvangen van denkbeelden , reeds door
een vorig geslacht openbaar gemaakt , enz.
Volgen wij verder het gedicht op den voet , doch zoo, dat wij
in de eigenlijke beteekenis weergeven, wat de dichter in beeld heeft
willen brengen.
Wordt 's menschen geest voor 't eerst op een of ander wetenschappelij k vraagstuk gevestigd , dan gevoelt hij zich onvoldaan,
omdat hij voor 't oogenblik 't antwoord moet schuldig blijven. Die
onvoldaanheid zal toenemen en zelfs eene pijnlijke smart worden,
els hij bij dieper nadenken inziet, dat — om tot de verklaring van
het bedoelde vraagstuk te komen — ook nog andere denkbeelden
duidelijker moeten worden.
Ontmoet den denker op zulke oogenblikken op straat of in de
studeercel. Zijne houding is gebogen , als torschte hij een zwaren
last; zijne gang is slepend, haast zouden wij zeggen lusteloos; de
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harde lijnen om den mond geven aan het gelaat iets terugstootends;
terwijl de ronddwalende oogen , die diep in hunne kassen wegzinken ,
het beeld van droevig lijden voltooien.
Zoo ongeveer vertoonden zich Spinoza en Dante ; de eerste als hij
de eenzaamheid zocht op den weg van Leiden naar den Haag ; de
laatste , toen de moeders hunne kinderen bij zich riepen , wanneer
de man naderde , die huivering wekte als de hellegeesten , waarmede hij — zoo men zei -- omging.
Hoe zal het dien denkers gaan ? Den een meer , den ander minder
voorspoedig , doch allen moeten denzelfden weg volgen:
Op het eerste oogenblik , als zij zich zelven de vraag stellen,
tastbare duisternis. Naar het waarom ? te vragen schijnt bijna
zinneloos. Doch zij doen het. Straks vinden zij een uitweg en
worden bemoedigd.. Zoo worden zij af en toe geslingerd tusschen
hoop en vrees ; nu weer eens zichtbaar veldwinnende, straks ontwarende , dat zij nog ver , zeer ver van de oplossing verwijderd
zijn. Morren , klagen helpt niet, evenmin als hun blijdschap, wanneer zij meehen , dat zij nu weldra het vraagstuk opgelost zullen
hebben.
Ontmoettet gij zulk -een denker op uw pad gij zoudt met Spinoza's
en Dante's tijdgenooten hem voor krankzinnig houden. En toch -niets is minder waar ; de geest is geheel tot zich zelven ingekeerd,
ziedaar de verklaring van het verschijnsel , dat de denker op zulke
oogenblikken gevoelloos schijnt. De wereld in hem vordert al zijn
kracht ; voor de indrukken van buiten blijft hij doof. Dat is het
oogenblik , waarvan de dichter zegt:
Dan werkt van binnen 't splijten , kiemen , groeien.
Eindelijk echter vindt de denker een weg ; een lichtstraal breekt
door het duister , weldra door meer andere gevolgd en niet lang
daarna heeft hij gevonden, wat hij zocht. Dan heldert zijn gelaat
op , geheel zijn voorkomen spreekt van voldaanheid en aan ieder,
die hem tegemoet treedt , zou hij willen toeroepen : „Ik heb het
gevonden !"
Doch het is hem niet genoeg , dat hij voor zich zelven voldaan
is ; li" wordt door inwendigen aandrang gedreven de vruchten van
zijn zoeken en werken aan het papier toe te vertrouwen, opdat tijdgenoot of nakomelingschap deze weder moge gebruiken als hulpmiddelen tot het verkrijgen van nieuwe denkbeelden. Daarop
doelende zegt de dichter:
Gedachtenoogst bedekt de vruchtbre kluiten.
Nog resten ons de drie laatste regels.
Terwijl de denker zoekt naar het waarom ? ; terwijl hij dezelfde
zaak nu van deze , dan van gene zijde , dan uit dit , straks weer uit een
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ander oogpunt beschouwde , is hem toevallig meer dan eene dichterlïjke zijde in 't oog gevallen , die hij te voren niet opgemerkt had.
Nu eenmaal het vraagstuk opgelost is , nu zet hij zich neer tot
dichten.
5. Het is een Sonnet of klinledicht. (Zie daarover: Inleiding tot
de Ned. Dichtkunst van P. H. van Moerkerken en vooral Noord en
Zuid 6e jaarg. De Biblioth. bl. 77 en volg.).
Hoofdgedachte.

6.

Wetenschap en kunst zijn het uitvloeisel
van nadenken.
Voorzin.
De omvang van het denken ,
als werkzaamheid van den
geest en zijn verloop.
a
De aanleiding tot
nadenken.

Nazin.
De vruchten van het denken.
a
Voor de wetenschap.

b

Voor de kunst.

b

Het denken zelve.

Opm. Dat er ook vele groote mannen gevonden worden, die
zich hoofdzakelijk óf op het gebied der wetenschap, bf op dat der
kunst bewegen , behoeft zeker geene nadere aanwijzing. Wij moeten het behandelde gedicht dan ook meer beschouwen als een inleiding voor 's dichters eigen werken , waardoor hij ons bekend
maakt met zijne wijze van werken.
M. v. DIJK.

Eitymologilisizhe
(Vervolg van Jaargang X , blz. 380.)

X.

Onnederlandsche bouwtrant.
Aan het Kamerverslag der Nieuwe Rotterdamsche Courant van
15 December 1887 is het volgende drietal zinnen ontleend:
1. Hij kan dan ook niet deelen den wenseh , dat op dit punt de
wet wijziging vereischt.
2. De Minister vreest, dat, als hij wegens strijd net het algemeen belang zou vernietigen eene verordening, die kinderen boven
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12 jaren weert, hij het evenzeer zou moeten doen voor kinderen
boven 14 jaren.
3. Hij neemt akte van 's Ministers verklaring, dat zijn brief
aan Gedeputeerde Staten was niet bindend voor het vervolg en geen
principiëele beslissing kon heeten.
In zin 1 en 2 hebben wij te doen met eene afwijking van de

woordschikking in de objectieve betrekking.
Toetsen wij de woordorde in bovenstaand tweetal zinnen aan de
daaromtrent geldende wetten. (Zie D. de Groot , Nederlandsche
Spraakkunst , § 42 ; en , voor zoover de Omgezette woordschikking
aangaat, aldaar § 45 en 47), dan vinden wij nergens plaats voor
eene afwijking , als men zich in bovenstaande zinnen veroorloofd
heeft. Wij meenee dan ook , dat zulk een zinsbouw in strijd is
met het karakter van het Nederlandsch. Hij is veeleer geschoeid
op de leest der Fransche spraakkunst. Men vergelijke : 1. Hij kan
niet deelen den wensch. Il ne peut partager le désir. 2..... , als
hij zou vernietigen eene verordening ; .... , s'il anéantirait un décret.
Hetzelfde gallicisme vind ik elders.
4. Ik kom uit het Schoone land van Italië om te huldigen in
Donders een gids , een lichtstraal in geestelijken en in zinnelijken zin.
N. R. C., 29 Mei 1888, I A.
Ook hier zou de Nederlandsche woordorde eischen : Om in Donders een gids , een lichtstraal i. g. e. i. z. z. te huldigen.
5. Zoo zij al niet zich schaarden bij de tegenpartij , zij hebben
althans eene afwachtende houding aangenomen, of zijn onverschillig
geworden,
N. R. C., 23 Mei 1888 , I A.
Hier zou de Nederlandsch gevoelende spreker gezegd hebben:
„Zoo zij zich al niet bij de tegenpartij schaarden."
Maar wellicht kunnen de redenaars", die de afgekeurde' zinnen
no. 1, 2, 4 en 5 uitspraken , eene verzachtende omstandigheid doen
pleiten , n.l. deze , dat de woordorde van het Fransch bevorderlijk
is aan de helderheid van het betoog. En inderdaad schijnt Je
maintiendrai vos droits logischer ineen te zitten dan : Ik zal uwe
rechten handhaven. Voor den spreker, die het den hoorder gemakkelijk wil maken zijn gedachtengang te volgen , heeft de Fransche
woordorde dus wezenlijk iets aanbevelenswaards. Maar de schrijver,
ofschoon ook gehouden , het den lezer gemakkelijk te maken , moet
toch in de eerste plaats de eischen van den Nederlandschen stijl in
het oog houden. Daarom is , m. i,, de schrijver van onderstaande
regelen niet te verontschuldigen :
6. Terwijl Bach en Haendel in muzikale vormen brachten de
geschiedenis van het Godsrijk op aarde.
De Portefeuille , Xe jaarg., Nieuwe reeks, 5.
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Volgens De Groot , § 42 , zal men moeten lezen:
Terwijl B. en H. de geschiedenis van het Godsrijk op aarde in
muzikale vormen brachten.
Laat ons nu nog even den boven afgeschreven volzin no. 3.
herlezen.
.... , „dat zijn brief aan Gedeputeerde Staten was niet bindend
voor het vervolg," is een afhankelijke zin.
Volgens De Groot , § 40, 3) had de woordschikking moeten zijn:
.... , dat zijn brief aan Gedeputeerde Staten niet bindend was
voor het vervolg." Men ziet het , de gewraakte zinsbouw is weer
de Fransche. Vergelijk .... , que la vie est passagère, met den
Nederlandschen zin : . . . . , dat het leven vergankelijk is.
Van eenigszins anderen aard is de fout tegen de woordschikking
in onderstaanden zin:
7. Ik heb alles gedaan , wat ik heb kunnen doen , om het
2

2

2

1

3

4

4

vertrouwen der kiezers mij waardig te maken.
N. R. C., 17 Juni 1888, I, B. 1, 3.)
Niet waar ? Mi is het voorwerp van maken , waardig een bepaling van mij , en het vertrouwen der kiezers wederom een bepaling
van waardig. Zie nu , hoe dwaas die begrippen door elkaar gehaspeld zijn. Eerst het vertrouwen der kiezers , dat bij waardig
hoort , tweedens mij , het voorwerp van maken , dan waardig en
maken , beide van hunne ondergeschikten gescheiden. Het gelijkt
eerder eerre dansfiguur , dan een geleidelijke gedachtenuiting.
Vergelijkt men nu met bovenstaanden een zin als : Ik heb mij
1

3

4

4

beijverd , U gelukkig te maken ; dan ziet men , dat de woordorde
mij waardig te maken in orde is. Maar de inschuiving van een
bepaling bij gelukkig toont duidelijk , dat in den afgekeurden zin
1. vóór * 2. had moeten komen. Zie maar:
3

2

1

4

4

Ik heb mij beijverd , U volkomen gelukkig te maken.
De zin had derhalve zóó ineen moeten zitten : Ik heb alles ge1

2

2

2

2

daan , wat ik heb kunnen doen, om mij het vertrouwen der kiezers
3

4

4

waardig te maken.
Inderdaad is hier de zinsbouw eenvoudiger. Wel is 1 van 4
gescheiden ; maar de bij elkaar behoorende deelen 2 en 3 zijn bijeengevoegd.
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XI.

Doleergezind of niet?
Nieuwe begrippen doen nieuwe namen ontstaan , welke op hunne
beurt weer het aanzijn kunnen geven aan tal van afleidsels en samenstellingen. Niet altijd is de spraakmakende gemeente even gelukkig
in het vinden van den juisten naam , en dan ziet men wanstaltige
vormen verschijnen , die soms een kortstondig bestaan hebben, soms
vaak meer levensvatbaarheid blijken te bezitten , dan deskundigen
hun toeschreven. Men denke , om een enkel voorbeeld te noemen ,
aan het zoogenaamde achterlaadgeweer , dat zijne plaats heeft moeten afstaan aan het door Prof. De Vries voorgestelde achterlader.
Zie Het Woordenboek , Deel I , Nalezing , kolom 2085.
Zoo heeft dezer dagen de Doleerende Kerk een nieuw samenge •
steld woord doen geboren worden , dat m. i. niet Nederlandsch is.
Ik bedoel het woord doleerendgezind. Ik vond het de eerste maal
in de N. R. C. van 8 Januari 1888. Aldaar lezen we:
Nu de akker gereed is , .... is de vaan van het oproer geheven,
en heeft een groot deel. van den Kerkeraad , .... , onder leiding van
ds. P. V. A..... zich afgescheiden van de synode ( , ) en in het
Kerkje van Sybrandahuis, waar de kerkvoogden ook doleerendgezind
zijn , zijne tente opgeslagen.
Zou dat niet moeten zijn do leergezind ? Het is waar , Wij vinden
onder de meest voorkomende samenstellingen met gezind , als daar
zijn : goedgezind , gelijkgezind, oorlogsgezind, Roomschgezind, Doopsgezind, Koningsgezind, republileeinsehgezind, Oranjegezind, Staatsgezind , Spaanschgezind , Franschgezind en dergelijke meer , geen
enkele met een werkwoordelijken stam als eerste lid , ofschoon wij
meenen , bij Vondel of andere zeventiende-eeuwers wel een en andermaal treurgezind , trouwgezind , e. d. te hebben aangetroffen. Trouwens, werkwoordelijke stammen zijn tweeslachtig van natuur. Doleer, stam van doleeren, kan als substantief gelden , evengoed als
val in valscherm , valhoed. Op die wijze heb ik werkelijk doleer
eens gebezigd gezien. Het was op den titel van een werkje, in
1888 verschenen :
P. J. R. Laan , , Mijn oordeel over den do leerstrjd in Nederland.
Maar het is mij niet mogen gelukken , een samenstelling op te
sporen met gezind , waarin een tegenwoordig deelwoord als eerste
lid dienst deed. Ik durf zelfs betwijfelen , of ons Nederlandsch
wel veel woorden rijk is , wier eerste lid een tegenwoordig deelwoord
is. Immers het ligt in de natuur onzer taal , het eerste lid eener
samenstelling of afleiding af te knotten. Men vergelijke Leidsche
lakens, . merongsche berg , Bergsche ansjovis , V lissingsche boot,
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Groningsche academie , De l fsche (en niet Delftsche , zooals wel eens
vergislijk geschreven wordt) poort, Delfshaven. Zelfs werpt de
spreektaal de t af in woorden als nestje, kistje, Christje, en de d
uit in vondst. Dit was , meen ik , ook een der grieven , misschien
wel de grief, (men kan niet alles naslaan) die Prof. Van Vloten
had , in strijd met het gevoelen der H.H. De Vries en TeW inkel .
tegen den meervoudsvorm in vele samenstellingen , zooals : zedenleer , sterrenkunde , hoedenwinkel.
Ziehier nog een paar zeldzaam voorkomende samenstellingen met
gezind:
Zanggezinde melkerinnen
Wippen 't weihek lustig binnen!
I m m e r z e e 1, Lotje op haar Vaders verjaardag.
Toen sloop ik henen, droe gezind :
Dat kon ik nooit zijn , ik was blind!
A. v. d. H o o p , Jrs.zn. , de Blindgeborene.

XII.

Vorm en Beteekenis.

11

Die twee worden vaak niet genoeg gescheiden. Daar is een lezer
van School en Studie , die vraagt:
Is er ook verschil in beteekenis tusschen:
Ik blijf thuis , want het regent ; en
Ik blijf thuis , omdat het regent?
„Zeker", antwoordt hem de deskundige 2 ) , en spreekt van opheldering , verklaring in den eersten ; van reden daarentegen , in den
tweeden saamgestelden zin.
Ik kan die meening niet deelgin. Evenmin als er van verschil
in beteekenis sprake kan zijn bij zinnen als 1. Jan sloeg Lijsje,
en 2. Lijsje werd door Jan geslagen, waar we enkel met het verschil in vorm , bedrij veeden en l denden , te doen hebben , even
weinig verschil van beteekenis is er, waar schrijver en spreker, bij
oorzakelijk verband , tweeërlei vorm ten dienste staat.
Als iemand mij tegen den arm stoot, waardoor het kopje mij uit
de hand vliegt , heb ik , indien ik dat feit wereldkundig wil maken,
te kiezen tusschen de beide volgende gedachtenuitingen:
1. Doordat hij mij tegen den arm stiet, vloog mij het kopje uit
de hand ; en
') Zie het naschrift. -- RED.
') Zie Bijblad van School en Studie, 1888 , blz. 119. -- Schr.
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2. Hij stiet mij tegen den arm ; daardoor vloog het kopje mij
uit do hand.
Tusschen beide saamgestelde zinnen is geen verschil van beteekenis hoegenaamd.
Evenmin in dit geval. Ik ben genoodzaakt geweest, onverwijld
op reis te gaan , daar eene zaak van dringenden aard mij van huis
riep. Wil ik dat nu vertellen, dan zal het moeten luiden, of:
1. Dewijl de zaak van dringenden aard was , besloot ik onmid^
dellijk te vertrekken ; of
2. De zaak was van dringenden aard ; derhalve besloot ik onmiddellijk te vertrekken.
Wat bepaalt hierbij mijne keuze P Hoe komt het , dat ik mij nu
eens van onderschikkend , dan weer van nevenschikkend zinsverband bedienen zal? Dat hangt af van gewoonte , gemoedstoestand,
van luim en toeval , van een niet. Soms ook van de meerdere of
mindere uitgebreidheid der samenstellende zinsdeelen. Waarom in
een gegeven geval de eene vorm gebezigd wordt met uitsluiting
van den ander , is somtijds na te gaan, somtijds niet. Een voorbeeld. Mevrouw Bosboom-Toussaint's Gideon Florensz , Eerste Boek,
Eerste Hoofdstuk , vangt aldus aan:
„Och , was 't een tijdt van vreê , hoe zou ik mij dan spoeijen i
„Dan sou mijn blijde pen met duisent versgin vloeien,
„Die nu onlustigh is ,"
zegt een oud dichter ( , ) en ik zeg het hem na , waar ik de mijne
opvat om het laatste tijdperk te beschrijven van Leycester's bestuur
in Nederland ; want ik heb niet van vrede te spreken , maar van
oorlog, de arme stad Sluis ondervindt het.
Hier had de schrijfster, in plaats van de nevenschikkende zinsverbinding , door want bewerkt , de onderschikkende kunnen bezigen,
en zeggen • .
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te beschrijven van Leyeester's bestuur in Nederland,
dewijl ik niet van vt ede , maar van oorlog te spreken heb , hetgeen
de arme stad Sluis ondervindt.
Had zij dat gedaan , dan zou zij volkomen hetzelfde hebben uitgedrukt als nu. Toch vinden we het zeer natuurlijk, dat haar hier
de nevenschikkende zinsverbinding uit de pen is gevloeid, daar de
volzin anders al te groot , te stroef, en min of meer onduidelijk
zou geworden zijn.
Tweede voorbeeld.
Wij slaan op „Bij 't Kerkportaal" van Jan Van Beers , Tweede
Afdeeling , regel 11 :
Ah! 't is , dat jonker Edmond zich in trouw
Verbindt met een hoogeedle , rijke vrouw.
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Zoo aanstonns zal de plecht voltrokken wezen;
En dan krijgt elk een gift , in geld en brood;
En daarom is de drokte hier zoo groot ,
Dat roept een vreugdelach op ieders wezen.
Natuurlijk zijn de eischen van het rhythmus hier de oorzaak,
dat de dichter van het nevenschikkende zinsverband gebruik gemaakt
heeft. Had hij proza geschreven , dan zou 't mij niet verwonderen,
dat wij dit of iets dergelijks te lezen hadden gekregen:
En dan krijgt elk een gift in geld en brood ; weshalve hier zoo
groote drukte is , en ieder van vreugde lacht.
Wij herhalen het : menigvuldig doet zich in de taal het verschijnsel
voor , dat verscheidenheid van vormen niet noodwendig met een
verschil in beteekenis gepaard behoeft te gaan. J. V. B.

NASCHRIFT.
De meening door onzen geachten medewerker uitgesproken, vindt
bij zeer velen instemming, bij mij niet, en hoewel ik het evenmin
eens ben met den schr. in S. en S. zoo acht ik toch diens verklaring
aannemeljjker dan die van J. V. B.
Naast vorm en beteekenis 'denk ik aan wijze van voorstelling, dat
is aan den gedachtengang, die den schrijver of spreker er toe bracht,
éen vorm boven een anderen te kiezen. De „fijne onderscheiding",
waarvan onze taalboeken in mijne schooljaren telkens gewaagden
was misschien niet minder „fijn" dan deze, uit de lucht gegrepen is
deze evenwel niet.
In den zin IIk blijf thuis; want het regent acht de spr. wenschelijk, den aangesprokene te vertellen , waarom hij thuis blijft, blijkbaar , om aan zijne mededeeling klem bij te zetten. Hij zal dien
vorm gebruiken , als hij , waar allen uitgaan , in eens af de uitnoodiging van de hand wil wijzen door te zeggen (Ga gerust met
de anderen mede, maar hoe het ook ga) ik blijf thuis; (praat er
er niet verder over) want 't regent. Is dit eene afwijzing van eene
uitnoodiging , de andere vorm dient als antwoord op eene vraag.
De huisgenooten verwonderen zich over het thuisblijven van den
aangesprokene en deze geeft ten antwoord : (Ik ben niet ziek , ik
heb ook niet plotselinge drukte gekregen , maar) ik blijf thuis,
omdat 't regent. Of wel , als ieder opgeeft, wat hij van plan is
te doen , zal eene dame met een nieuwen hoed of met een heel
teer zomerstofje , zeggen (Ik kan onmogelijk uitgaan) ik blijf thuis,
(en wel) omdat het regent.
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Als iemand beweren mocht , dat in deze „de sop de kool niet
waard is" ben ik 't dadelijk met hem eens , maar ik achtte weiischeljjk , er hier even op te wijzen , dat er wel degelijk redenen
zijn , waarom nu eens deze , dan eens gene vorm gebruikt wordt.
Ik zeg niet, „de voorkeur verdient" want hij , die juist denkt , stelt
ook juist ; een fout in den stijl , is een fout in de gedachte en
daardoor zegt en schrijft men (als geen taalonderwijs alles in de
war heeft gebracht), gewoonlijk in den juisten zinsvorm, voor den
weetgierigen lezer is 't echter goed, op te merken , dat de mensch,
vaak onbewust, maar toch op goede gronden een vorm kiest, een
anderen verwerpt.
In het tweede der aangehaalde voorbeelden is nog duidelijker
't verschil van gedachtengang op te merken : of Jan Lijsje slaat of
dat Lijsje door Jan geslagen wordt, is voor deze beide personen
zeker hetzelfde , maar voor den lezer is 't evenals voor den spreker
niet hetzelfde; in het eerste geval denk ik aan de zonderlinge wijze,
waarop Jan over de rechten en plichten van den man denkt , in
het tweede geval denk ik aan de treurige wijze, waarop Lijsje in
hare rechten wordt verkort , waarop zij teleurgesteld wordt in hare
droomen van huiselijk geluk en echtelijke liefde; het eerste wijst op
de handeling van Jan , het laatste op den toestand van Lijsje.
Bij het derde, zoowel als bij het vierde paar voorbeelden is 't verschil van voorstelling eveneens zeer duidelijk optemerken : we zien
namelk, dat daar, waar de afhankelijke zin met doordat of dewjl
voor gaat, de oorzaak eenvoudig als verklaring, ter loops, vermeld
wordt , terwijl in den anderen vorm ook wel degelijk gewicht gehecht wordt aan de gebeurtenis , die als oorzaak wordt opgegeven.
Nog duidelijker is de keuze van den vorm te verklaren in de
voorbeelden uit Bosboom Toussaint en van Beers aangehaald. In
beide gevallen heerscht er groote verwondering onder lezers of toeschouwers , in beide gevallen begrijpt de auteur, dat verklaring
noodig is ; die verklaring wordt gegeven , maar niet , dan nadat de
auteur de belangstelling en de nieuwsgierigheid op het hoogst geprikkeld heeft , door uitvoerige mededeeling en vermelding van
allerlei bijzonderheden en thans wordt de verklaring dubbel gewaar
deerd , en dat te meer omdat de verklaring in deze eigenlijk hoofd.
zaak is.
Onwillekeurig denk ik aan den brief, dien S p e n s e r bij de aanbieding van een exemplaar van de Faerie Queene aan Sir Walter
Raleigh schrijft, waarin hij er met nadruk op wijst , hoe de geschiedschrijver de feiten vermeldt, naarmate ze in tijdsorde op elkander volgen , , terwijl de dichter begint , met de vermelding van
het feit, dat het best geschikt is , óf de nieuwsgierigheid , óf de
belangstelling op te wekken. Lessing spreekt in dergelijke gevallen
van het plaatsen der gebeurtenissen „naast elkander," of „achter
Noord en Zuid, ,12e jaargang.
20
,
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elkander" en de ouden gewaagden van het vertellen eener geschiedenis
ab ovo (van het ei af) d.i. met het begin beginnende ; of wel van
den lezer te plaatsen in mecdias res (in het midden der zaak) d. i.
bij een belangrijk voorval beginnen en dan bij vertellen, wat er volgt,
verklaren , wat is voorafgegaan. Deze verschillende wijzen van voorstelling bepalen in hoofdzaak den vorm van zinnen of perioden.
RED.

XIII.

Taalgroei is verwording.
1. Het Leeuwendeel.
Men herinnert zich de fabel 'van La Fontaine. De leeuw was
met den ezel , de vaars en het lam ('t kunnen ook andere dieren
van vreedzamen aard geweest zijn ; mij ontbreekt thans de gelegenheid dit na te slaan) , op de jacht gegaan , en men was overeengekomen , om den te behalen buit samen te verdeelen. „Stipt eerlijk
zou het gaan." Een hert wordt gevangen. De leeuw vierendeelt
de prooi , en zegt nu : dit eerste stuk komt mij toe als mijn evenmatig deel ; dit tweede neem ik , daar ik het hert gevangen heb;
dit derde is voor mij , dewijl ik de koning der dieren ben ; en wie
uwer het vierde stuk aan durft raken , zal kennis maken met mijne
klauwen. Alzoo kreeg Leo alles. Wanneer het nu onder menschen
bij de verdeeling van een buit , een erfenis of wat dan ook , mits
het een goed , iets goeds , iets wenschelijks zij , zoo toegaat , dat
een der deelgerechtigden zich alles of bijna alles, althans veel meer
dan zijn evenmatig deel toeëigent , dan zegt men : hij heeft het
leeuwendeel.
Althans zoo was het tot dusverre. Hoe echter in een levende
taal het gebruik ingrijpt in onze spraakgewoonten , dat bleek mij
dezer dagen , toen ik in de N. R. C. van 6 Juli , Eerste Blad, A,
in een verslag van een gemeenteraadszitting las:
„Inzonderheid zij mijnerzijds dank toegebracht aan den heer M.,
„op wiep als oudsten wethouder het leeuwendeel heeft gedrukt van
„den last , dien ik , tot mijn groot leedwezen , gedurende zeer lan„gen tijd niet vermocht te dragen."
(De burgemeester was om gezondheidsredenen afwezig geweest.)
Zie , hier let de spreker niet op den eisch , dat het leeuwendeel
iets goeds , iets begeerlijks moet betreffen. Hij bezigt het hier eenvoudig in den zin van het grootste , aanzienlijkste deel , en past
het toe op een last , dien men doorgaans geneigd is zich van de

307
schouders te schuiven. Of spreker daar wel aan deed ? Mijne
eerste opwelling , dit lezende , was , de uitdrukking als foutief aan
te merken ; en ongetwijfeld is ze foutief , als zijnde in strijd met
het thans heerschende taalgebruik. Maar wie weet , wat gebeuren
kan ? De tijd is , meen ik , voorbij , dat onze Fransch leerende
jeugd gevoed werd met de fabelen van La Fontaine, achter de bank
geraakt te gelijk met Les aventures de Télémaque. Het begrip
leeuwendeel, in verband met zijne litterarisch historische beteekenis , wordt meer vaag ; men hecht er wellicht spoedig , algemeen,
slechts meer de beteekenis aan van groot , die het rechtstreeks
aan het begrip leeuw ontleent ; en zoo kan het zeer wel zin , dat
het gansche beschaafde publiek , -- indien dit kleine artikeltje on•
machtig mocht blijken (wat zeer waarschijnlijk is) om het begrip
leeuwendeel voor algeheelen achteruitgang te behoeden het voor.
beeld van bovenbedoelden burgervader volgend , voortaan in leeuwendeel niets anders meer voelt dan overmatig groot deel. Zou dit
voor mijn beschermeling te bejammeren zijn , hij trooste zich met
het besef , dat het Gebruik , die groote dwingeland , zoo menige
heerlijkheid heeft onttroond. Men denke o. a. aan stinken, dat oudtijds eenvoudig steken, (waarvan het is afgeleid) prikkelen, beteekende, en gezegd werd van elke welriekende bloem ; aan gillen,
dat , getuige de naam van den koning der zangvogels , eenmaal
beteekend heeft lieflijk zingen , kweelen , kwinkeleeren.
„'t Gebruik der menschen is gelijk de bláren
„Des booms; 't een komt , en 't ander wordt vergeten."
Dante's Paradijs (Hacke v. Mijnden) XXVI, 137, 138.
Hetzelfde nommer , hetzelfde blad der Nieuwe Rotterdamsche
biedt mij in een ander woord een nader bewijs voor de voorafgaande bewering. Ik meen, dat de volgende volzin aan hetzelfde
verslag ontleend is:
„De heer S. heeft geen bezwaar tegen het voorstel zelf; maar in
„de stukken heeft hij gezien , dat er gesproken wordt van thans
„tot de uitvoering van dit werk over te gaan. Dat woord thans
„is wel eenigszins rekbaar. Het kan beteekenen: dit jaar; ook
deze maand ; ook wel : de volgende maand."

wel:

„De heer V. antwoordt, dat het in de bedoeling ligt het werk
„dit jaar ten uitvoer te doen brengen; maar dat er nog geen bepaald voorstel is gedaan omtrent de vraag : op welken tijd ?"
Inderdaad heeft thans niet meer de scherp begrensde , beperkte
beteekenis , die voortvloeide uit zijn etymologischen oorsprong. Thans
was eenmaal gelijk aan te hande, d. i. wat bij de hand ligt , van
den tijd gezegd, alzoo het naastbij zijnde, zooveel als het tegenwoordige oogenblik. Dat ]AN thans nog thans beteekenen ; maar
20*
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ieder voelt , dat het woord in het eerste lid van dezen zelfden zin,
(dien schrijver thans schrijft, dien de lezer thans leest — men lette
op het betrekkelijke in deze beide thansen —) heel iets anders beteekent , n.l. in onzen tijd , in onze dagen , d. i. nu , en voor verscheidene , en waarschijnlijk tot over verscheidene jaren.
Zoo herinner ik mij een klein gedicht van Immerzeel Jr. Hendrik
de Vierde deed zijn intocht in Parijs , ge herinnert het u , „toen
Parijs eenti mis waard was. Een „feestredenaar" zal den Vorst
toespreken. „Toen Alexander", ving hij aan , „op reis zou gaan,
om Azië te overwinnen ," ' )
„Hier bleef de spreker machtloos staan.
„Toen Alexander heen zou gaan,
zoo komt hem nu de Vorst edelmoedig te hulp,
„Om Azië te overwinnen,
„Toen had hij 't maal al binnen ,
„En ik , ik heb nog niets genuttigd.
„Dus , Mijnheer!
„Geen jota van uw aanspraak meer,
„'k Ontvang die naderhand van u wel eens geschreven:
„Thans konden we ons ten disch begeven.”
Ieder gevoelt , dat thans in dit verband beteekent : zoo spoedig
eenigszins doenlijk , over een kwartier , een half uur ; dat zou van
omstandigheden afhangen.
Weer iets anders beteekent het in een gedicht van J. J. A. Goeverneur , getiteld Hymnus op den uitvinder van het Rijmwoordenboek.
„Thans ," zoo luidt het daar,
Thans gaat het rijmen
Afgedrieduivekaters 1 ) snel.
Verzen te lijmen
Is kinderspel.

Ook hier beteekent het natuurlijk weer : in den tegenwoordigen tijd,
in onze dagen , d. i, nu , en veel vroeger , en in de naaste toekomst,
eenigszins ruim genomen.

1)Nu ja, veroveren had het moeten zijn; maar Immerzeel schijnt zoo
nauw niet gekeken te hebben, en , in elk geval , overwinnen » kwam zoo
in 't rijm te pas."
2) Wie aangaande dit fraaie woord iets wil vernemen , sla het Woordenboek op. Hij leze vooral het leerzame artikel .d fgebliksemd.
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XIV.

Schitteren door afwezigheid.
Wanneer men bij een feest tot zijn teleurstelling ziet , dat A. of
X. door ambtsbezigheden" verhinderd zijn, schrijft de verslaggever
van het feest in het nieuwsblad : „A of X. schitterde door zijne
afwezigheid."
We denken bi* deze tegenstelling aan welsprekend zwijgen , eene
uitdrukking, die meermalen bij onze beste schrijvers voorkomt, o. a.
bij Potgieter in den aanhef van zijn Rijksmuseum, (Proza, blz. 312,
r. 15 v. o.) waar hij doet uitkomen , dat de nalatenschap van het
voorgeslacht, bestaande in de schilderijen van het voormalige Trip.
penhuis in welsprekend zwijgen het vonnis der erfgenamen wees,
toen dezen , in de achttiende eeuw, die nalatenschap onverschillig
bewaarden. Zie , dat is waarheid in dicht ! De schilderijenverzameling gepersonifiëerd , die persoon verwaarloosd, met onverschilligheid bejegend door de Achttiende Eeuw ! (Zie den volzin bij Potgieter zelven !) En de weerlooze zwijgt, en — dewijl de gevolgen
der verwaarloozing op het aangezicht der verongelijkte te lezen
staan, is haar zwijgen welsprekend.
Zoo noemt da Costa , in anderen zin , in 1648 en 1848 Prins
Willem I een „welsprekend zwijger", sterker , dan wij anders van
een „^eelbeteekenend zwij gen" spreken.
Uit den zin der woorden zelve kan deze laatste uitdrukking verklaard worden , maar dat is niet het geval met de eerste, waarvan ik gaarne eene door bewijzen gestaafde verklaring zag.

Schitteren door afwezigheid (II.)
Deze uitdrukking is een uit de vele voorbeelden , hoe dagelijks
gedachteloos uitdrukkingen worden gebruikt , waarvan de spreker
den oorsprong niet kent en de beteekenis niet vat. De meeste lezers
gelooven , dat „schitteren door afwezigheid" beteekent „afwezig
zijn" of wel „op onverantwoordelijke wijze , den plicht van aanwezig zijn verwaarloozen", en in den laatsten zin wordt de uitdrukking ook het meest gebruikt. Als men goedvindt die uitdrukking z6o te gebruiken , is daar niets tegen te doen, hij die 't beter
weet kan glimlachend de schouders ophalen , en hij kan 't ook
laten , want verba valent usu d. i. alleen het gebruik , dat men van
de woorden maakt , bepaalt hunne beteekenis.
Voor hen , die er meer van willen weten volge hier de verklaring:
De uitdrukking schitteren door zijne afwezigheid werd aan het
Fransch ontleend en wel aan het treurspel Tibére van Maria Joseph

de Chenier (28. 8. 1764 — 10. 1. 1811), dat in 1792 of 1793 geschreven werd. Daarin zegt Cnéius (I. 1).

-
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Devant 1'urne funèbre on portait ses aïeux:
Entre tous les heros qui , présents á nos yeux ,
Provoquaient la douleur et la reconnaissance ,
Brutus et C.assius brillaient par leur absence.
Er is namelijk sprake van de begrafenis van Junia de vrouw van
Cassius en de zuster van Brutus , waarbij wel de beeltenissen van
alle voorvaderen voor den stoet uit worden gedragen, maar die van
den echtgenoot en den broeder niet ; deze schenen in droef heid
verzonken , niet met hun beeltenis te willen prijken , het, maakte
een diepen en weldadigen indruk , te zien , dat Brutus en Cassius,
zoo algemeen bekende mannen , afzagen van de eer eener rondvoering hunner beeltenissen door de straten, inderdaad zij schitterden,
juist doordat ze afwezig waren.
Chenier heeft die uitdrukking nagenoeg woordelijk overgenomen,
immers bij Tacitus Annales 3e boek laatste hoofdstuk lezen we nog
duidelijker en sterker
sed prae f ulgebant Cassius atque Brutus , eo ipso , quod effigies
eorum non visebantur , d. i. maar Cassius en Brutus schitterden
juist daardoor , dat men hunne beeltenissen niet zag.
De Fransche spreuk is hier te lande een algemeen gebruikte
zegswijze geworden , en eindelijk , toen na Jelgerhuis het treurspel
geheel in verval raakte en Chenier vergeten werd , bleef deze regel
leven , later werd die regel verkeerd begrepen en toen hij alleen
op den klank herhaald werd , ook door onwetenden verbasterd , de
heer J. V. B. haalt althans deze zinsnede aan:
„De Hollandsche Kolonie , gloeiend van vaderlandschen trots,
schitterende .... a distante." - Dit is onzin ! De bedoeling is natuurlij k , dat de leden . der Nederlandsche Vereeniging er niet waren,
of ontbraken , wat in het aangehaalde volstrekt niet te lezen staat.
Het is de luiheid , die geholpen wordt door de domheid , welke
zulke zinnen smeedt. Waarom schreef de man niet : „Het is onverklaarbaar, zoo niet onvergefelijk of onverantwoordelijk, dat de
Hollandsche Kolonie, naliet eenig bewijs van belangstelling voor
Vaderlandsche aangelegenheden te geven."
Was daar geen ruimte voor , dan kon 't luiden : ,,Zonderling
„genoeg, was de Hollandsche Kolonie niet vertegenwoordigd."
Terloops zij hier nog gewezen op een andere dwaasheid ; als er eene
vacature vervuld moet worden, prijst men een der candidaten bij gebrek
aan deugdelijke aanbevelingen, aan, met de niets zeggende verklaring,
dat hij is the right man on the right place, onverschillig of de spreker
Engelsch kent of niet. Het ontbreekt anders niet aan goede Nederlandsche uitdrukkingen als daar zijn : „hij is juist de man ,
„dien we noodig hebben ; hij is de aangewezen man voor die
„betrekking; hij is de meest geschikte persoon ; hij en hij alleen
„past voor die betrekking; hem moeten we hebben , hem en
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„geen ander." Mij dunkt dat alles zou duidelijker zijn dan de
foutieve Engelsche uitdrukkingen. Inderdaad , men zou van een
steengin pop in een tuin kunnen zeggen , dat die was the right
thing on the right place , maar waar sprake is van juist te passen
voor eene betrekking , daar behoort men te lezen he is the right
man IN the right place nl. zinspelende op een spelletje , dat eenigszins aan onze hedendaagsche belegeringsspelletjes doet denken en
waarmee voor veertig jaar nog in ouderwetsche familiën gespeeld
werd : een plankje vol gaatjes werd bespeeld met pinnetjes of popjes,
die volgens bepaalde regelen in die gaatjes moesten gestoken worden : enkele gaatjes waren rond , andere vierkant en daarmede
kwamen de kleine voetstukjes der poppen overeen ; een vierkant
voetstuk paste in een vierkant gat en een rond in een rond , z6o
was elk stuk in the right place , de ronde pasten niet in de vierkante en omgekeerd , dat was dus niet precies in the right place.
Het is zeer moeielijk , zoo niet onmogelijk, den oorsprong en de
ware beteekenis van al die stoplappen te kennen. Daarom onthoude
men er zich liever van , onze taal is rijk genoeg , om uit te drukken , wat men zeggen wil.

Boeharaondita g.
T e r w e y, Oefeningen bij de korte Nederlandsche Spraakkunst.
4e druk (94 bl. kl. 8°) (Gron. Wolters) ; Koenen, De Practijk der
Spraakk. in lessen en oef. (138 bl. gr . 8') (id.) ; K oenen, Practische
Stijlleer (130 bl. gr . 8") (id.) ; Stel] wagen, Stijloefeningen Derde
Stuk (168 bl. kl. 8°).,(gaag, Gebr,v pee° ; den Hertog en L ohr,
Onze Taal , Taal-" en Steloefeningen 5e Stukke Á ( 25 bl. kl.' 8')
(Amst. W. Versluys) ; C. C. R egt, Ons Taalboek , Prut, oef. in de
Moedertaal (101 bi'. kl. '81 (Grori. Noordhoff en Smit) ; K. G, .13 o. s ,
Hoe en Waarom ? Taaloefeningen. 1. Practijk (83 bl. kl. 8°) (Gron.
Noordhoff en Smit) ; L. van Dam J z n. Practisch Taalboek , een
stel geleidelijke taaloefeningen voor het zuiver schrijven onzer taal
(59 bl. kl. 8°) (Gron. P. Noordhoff) ; Th. J. B o s m a n , Taal en Stijl ,
Denk- en Steloefeningen (62 bl. kl. 8° ) ( Deventer, W. Hulscher E Jzn).
,

,

Het eerste stapeltje van de zes , die ter bespreking gereed liggen (Oogst 1888),
bestaat uit negen boeken , te zamen bijna duizend blz. beslaande:Ifidérdaad
het is onbegrijpelijk , hoe de examens in de Nederlandsche taal van de toelatingsexamens op de H.B. en de Normaalscholen tot die voor de acte
M.O. voortdurend reden tot klagen geven , hoewel van alle kanten mannen
opdagen , die hebben uitgevonden , hoe de Nederlandsche taal nu eigenlijk
behoort beoefend te worden. We zullen echter helaas gelegenheid hebben,
aan te toonen , hoe een groot gedeelte van die boeken fabriekswerk is ,
niet in het licht gegeven om nut te stichten , maar alleen om verkocht
te worden en een mager honorarium af te werpen. Examen doen kan
iedereen , van de examendoeners zijn velen maar lang niet allen goede
onderwijzers , van de goede onderwijzers zijn nog maar weinige goede
examinatoren , maar zij , die daar onder zijn , die inderdaad goede schoolboekenschrijvers mogen heeten , d. i. uitmuntende onderwijzers , dito
.
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examinatoren en bovendien met meer dan alledaagsche kennis bedeeld,
dat mogen zeer zeldzame vogels heeten.
T e r w e y' s boek , dat hier in vierden druk verschijnt , behoeven we
niet te bespreken , bij de uitgave van den eersten druk hebben wij aan
dat uitmuntend schoolboek al den lof gegeven , dien het verdiende en de
'uitkomst heeft als gewoonlijk bewezen , dat ons oordeel door velen werd
gedeeld. We verheugen ons daarover en wenschen aan dit boek nog
zeer vele drukken toe.
Een bijzonder verschijnsel vertoont zich bij de uitgave der tallooze
taalboeken. Behalve de groote moeielijkheid om een nog niet al te vaak
gebruikten titel te vinden , waardoor men het nieuwe boek uit den oceaan
van ditos kan herkennen , heeft de concurrent ook te zorgen voor een of
ander uithangbord , waardoor zijne koopwaar aantrekkelijk wordt , ongeveer zóo als Carré op zijne programma's adjectieven aaneenrijgt om elke
voorstelling te doen voorkomen als aantrekkelijker dan de vorige.
Het tooverwoord , dat den stapel papier met taalkunde bedrukt , in goud.
moet doen veranderen , schijnt thans practisch te wezen , als meende men
ineens de wereld te overwinnen , door de openlijke verklaring , dat men
niet meer w l theoretiseeren dan volstrekt noodzakelijk is. Maar ..
Wat zich als practisch aan komt melden
Is dat maar zelden !
We hebben de koopwaar met dat merk niet altijd even goed gevonden.
K o e n e n had het geluk een nieuwen titel te vinden „De practijk der
Spraakkunst", een titel , die eer laat vermoeden dan verstaan , wat de
schrijver bedoelt. Blijkens zijn voorbericht wil hij een anderen weg op,
dan den veelal gevo]gden. Hij zegt o. a.:
„Het komt mij voor . dat men de Spraakleerwerken voor eerstbeginnenden meer en meer bespiegelend gaat maken. De leerlingen zeggen , dat
zij de lessen niet kunnen leeren en onthouden.
„Men begint met den zin als eenheid en gaat verdeelera , onderverdeelen
en nog eens verdeelen. Eigenlijk schiet men over het doel heen ; men
wordt abstract , en men meent , dat men aanschouwelijk is. De zin zelf
als eene in woorden uitgedrukte gedachte , moge uiteraard eenen grondslag van aanschouwing vormen ; de wijsgeerige behandeling van den zin
en zijne verschillende soorten alsmede die van het zinsverband ligt m. i.
boven de kracht van pas-beginnenden."
„Mijn uitgangspunt was niet de zin , maar het woord ; ik kwam van het
woord tot den zin. Eerst aan het einde van het 2e , of in het 3e en 4e
studiejaar werd de leer van den zin behandeld, doch dan kon het ook
vrij breed en grondig geschieden , omdat practische kennis van spelling,
buiging , vervoeging , woordvorming en meerdere rijpheid van oordeel elkaar
de hand konden reiken."
.In dit boekje vindt men spelling , buiging en vervoeging op den voorgrond geschoven. Ook aan woordontleding is de noodige plaats ingeruimd,
zij leidt tot een goed begrip van de beteekenis der woorden."
„Wijsgeerige beschouwingen zijn te zwaar een kost voor beginnenden
en voor meer gevorderden , in de derde en vierde klasse van kweek- en
normaalschool , dient het kunnen te gaan voor het kennen , ,het doen vóór
het bespiegelen , dient de practijk de theorie te schragen. Ziedaar ook de
reden , dat bij elke les vragen , opgaven , oefeningen zijn gevoegd; deze vormen een wezenlijk bestanddeel van het geheel."
We kunnen niet anders dan deze zienswijze goedkeuren en we juichen
er in , een krachtige poging te zien aanwenden, om bij het taalonderwijs
-
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de theorie te doen leeren uit de practijk of beter nog , door het gebruik,
juist gelijk men dat doet bij de wiskunde en de natuurlijke historie , bij
de scheikunde en de natuurkunde. Waarom men bij de taalkunde juist
een anderen weg zou inslaan , is moeielijk te bepalen. Het werkje ziet er
in zijn deftig groot 8o formaat wel geleerd uit , maar inderdaad de inhoud
is eenvoudig genoeg en volkomen geschikt om te maken , dat schrijven
zonder fouten" bij de leerlingen eene hebbelijkheid worde met juist genoeg regels er bij , dat zij zich in hoofdzaak rekenschap kunnen geven van
wat zij doen ; m. a. w. korte duidelijke regels , om van buiten te leeren
(schrik niet lezer , men doet wel eens dommere dingen dan dat) en daarbij
een heele voorraad oefeningen ter toepassing , bladzijden bij bladzijden.
Een ding zou ik willen weten n.l. of de leerlingen dat alles schriftelijk
moeten uitwerken en of dat alles hoofdelijk gecorrigeerd wordt. Koene n
heeft inderdaad een mooi boek geschreven. Ik stel me voor , dat de leerling zijne regels nakijkt bij 't maken der oefeningen , dan de regels leert
en de ,blinde" vragen beantwoordt om te zien of hij zijne regels kent.
Er is geen twijfel aan , of de nauwlettende onderwijzer , hij zij heel erg
knap of in 't geheel niet , zal met dit werk zeer goede resultaten verkrijgen.
Datzelfde gelooven we van zijne ,Practische Stijlleer" waarvan de schr.
het plan aldus omschrijft:
.In dit boek is de leerstof zooveel mogelijk analytisch behandeld. Eerst
is een kort overzicht van het geheel gegeven , daarna is elk der hoofdpunten min of meer uitvoerig behandeld , -- en de les over taalkundige
zuiverheid kreeg natuurlijk het leeuwendeel.
„Ik heb mij niet bepaald tot eene dorre en stelselmatige behandeling•
Door ondervinding geleid , heb ik zooveel mogelijk den weg der practijk
trachten te houden , vandaar het vrij groote aantal oefeningen."
De eenvoudige wijze , waarop de leerling hier door voorbeelden er toe
gebracht wordt , in te zien , wat goed is en wat niet , vooral ook waarom
de eene vorm aanbeveling , de andere afkeuring verdient, maakt dit werk
tot eene hoogstgewenschte handleiding bij de beoefening van het moeielijkste gedeelte van het taalonderwijs. De tropen en vormfiguren, de
eigenschappen van den stijl zullen na deze behandeling ieder duidelijk zijn.
In overeenstemming met plan en voorrede is veel plaats ingeruimd aan
opgaven , waardoor de- leerlingen zullen streven naar zuiverheid van taal.
Soms is dat streven naar zuiverheid wel wat ver gedreven : waar sprake
is van pleonasmen , worden bijv. eenige dubbelvormen slechts geduld,
die inderdaad als versterkingen alle recht van bestaan hebben : met mijn
eigen oogen gezien , met zijn eigen ooren gehoord , den dood sterven en
derg. Dat purisme verleidt den schr. ook tot het schrijven van den volzin:
,,Evenmin is het geoorloofd, vergeten of verouderde woorden of uitdrukkingen (archaïsmen) te bezigen." En dat waarom niet? Wie bepaalt dat?
We kunnen toch niet bepalen , dat de woorden , die niet in van Dale
staan geen recht van bestaan hebben? Vraagt het landskind naar oud
of nieuw, naar taalkundig of ontaalkundig, als het een woord vindt, dat
juist uitdrukt wat hij wil zeggen ? De woorden, die Siegenbeek c.s. in 1847
veroordeelde, (zie N. Z. VIII bl. 5) zijn grootendeels in gebruik genomen,
vele woorden, die Meyer in zijn woordenschat verouderd noemde, zijn
weer in gebruik, gelijk we herhaaldelijk hebben aangetoond. Met ingenomenheid wijst ook Hofdijk in het voorbericht van den eersten druk
zijner Gesch. d. Ned. Letterk. er op, dat hij gaarne een schilderachtig
oud woord in de taal terug tracht te brengen, en we juichen dat streven
toe., al wenschen we niet, dat men er zich zoo aan te buiten ga als Hofdijk
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dat deed in zijne gedramatiseerde legenden en Mevr. Bosboom-Toussaint
in haar romans. Wat neologismen en ontaalkundig gevormde woorden
aangaat, verwijs ik naar Multatuli, van wien o. a. de woorden leeuwerigheid, vaderlanderigheid, buitenissigheid, uitmiddelpuntigheid en vele andere,
hoewel in scherts gebruikt, als ironische uitdrukkingen dienst blijven doen,
spijt Woordenlijst en van Dale. Zoo ook is 't bedenkelijk, den kunstenaar
met de pen te willen dwingen bij den zinsbouw alleen te denken aan
hetgeen geweest is. Van Meeteren en Bor golden eenmaal voor modellen
van stijl , van der Palm was het voorbeeld voor de uitstekendste mannen,
die zeker den stijl van hen , die na hen kwamen én op hunne beurt modellen werden , hebben afgekeurd.
Met bijzonderen nadruk heeft de schr. terecht gewezen op het hoofdgebrek van jongelieden , nl. om hoogst gezwollen volzinnen aan een te
rijgen en daartusschen woorden te gebruiken, die tot de platste omgangstaal behooren. i)
De aanwijzigingen om opstellen te leeren maken zijn ook even duidelijk
als degelijk en alleszins voldoende. Aangaande den stijl éene opmerking
naar aanleiding van bl. 119 , daar lees ik :
„Beproef het eens , deze twee coupletten in proza uittewerken". Dat
het zal wel bij vergissing geschreven zijn, althans bij eene ontkenning
komt dit onnoodig woord niet dikwijls voor, maar 't ware niet overbodig
geweest, tegen dat misbruik te waarschuwen, ook in bevestigende zinnen.
We stelden bij de beoordeeling voorop, dat het boek in de klasse met
de leerlingen gebruikt worde, zoo niet, dan zijn er eene menigte vragen
en opgaven in, die de leerling niet kan beantwoorden en uitwerken, zoo
de uitdrukkingen aan den bijbel en aan de mythologie ontleend, zoo de
vraag „Hoe kwam men in de taal tot het figuurlijk gebruik de(r)-volgende
uitdrukkingen ?" (bl. 81) waarbij o. a.: naar de kroon steken , iets van de
hand wijzen, een juweel van het zuiverste water enz.
Wij wijzen met nadruk op deze soort opgaven omdat het een soort
handwerk wordt, boekjes uittegeven met zeer moeielijke vragen of opgaven, zonder eenige aanwijzing of verklaring. Zoo ontstond de Bloemlezing van Kuypers, zoo de Toetssteen van Schelts van Kloost e r h u i s , zoo de heele stapel Opgaven , Examenopgaven en hoe ze verder
mogen heeten.
S t e 11 w a g e n heeft steeds met bijzondere voorliefde dergelijke opgaven
in de wereld gezonden en doet dit nu weer met de uitgave van het derde
stukje zijner Stijloefeningen. De schr. getuigt in het voorbericht:
„Dit derde stuk (bestemd voor hen, die reeds aan „eigen opstellen" zijn)
wil aangezien worden als de naar alle kanten zich richtende poging, om
door oefeningen in 't verstaan van woorden en uitdrukkingen, beelden
en gedachten den gebruiker te leeren begrijpen, wat hij hoort en leest,
te leeren meenen , wat hij zegt en schrijft. Want inderdaad bedoelen
mijne Stijloefeningen, van 't eerste boekje tot dit laatste stuk, naast al
't andere, niets zoo zeer als een strijd tegen „ijdele" woorden en leege
zinnen."
De bedoeling is zeer schoon en goed , ) maar zou men niet van iemand met
1 ) Gedachtenloos schreef ik omgangstaal (hgd. Umgangssprache) is 't inderdaad
noodzakelijk daarvoor de omschrijving > taal van het dagelijksch leven" te gebruiken?
En drukt dat nauwkeurig hetzelfde uit?
a) We bewonderen vooral, dat de schr. den leeraar wil aan 't werk zetten, om
de aanstaande staatsburgers „te leeren meenen , wat ze zeggen en schrijven" ; 't werpt
de karakterloosbeid wel in de hand , maar 't behoort bij de opleiding tot „staatkuneige" deugden, Te leeren zeggen wat ze meenen, dat behoort bij de „christelijke''.
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zulke bedoelingen mogen verwachten , die hij eerst geleerd had , zich min
der gezocht , minder verward, minder vermoeiend uittedrukken?
Dit derde deel bestaat uit éen goed en bruikbaar en éen vrij noodeloos
gedeelte.
Hoewel bij 't verschijnen van Steltwagens uitgave van de ,,Zeestraat" en
thans weder bij die van » Oogentroost" in dit tijdschr. is aangetoond , dat
de schr. zelf nog zeer veel te leeren heeft , voor hij als verklaarder van
Huigens kan optreden, vinden -we hier eenvoudig aan de leerlingen den
eisch gesteld , dat ze alle afwijkingen van taal en stijl zullen verklaren,
voorkomende in 16 fragmenten uit Huigens , zonder eenige toelichting opgegeven, evenals later die in 192 uit Hooft's Historiën.
Op dezelfde wijze worden stukken uit hedendaagsche schrijvers overdrukt
met een vraag er onder , waarop het antwoord meestal ver te zoeken is,
aangenomen , dat de fout of de vergissing , die de heer Stellwagen vermoedt , werkelijk eene fout of eene vergissing is , aangenomen ook , dat
de leerlingen boeken onder hun bereik hebben , waarin ze kunnen naslaan , wat constituenten zijn , wat het wil zeggen ,,anticipeeren op een
toestand , die aanwezig is," of physiocratische formules , koninklijk phariseïsme , ephemeristies , een boompje praecipitaat enz. De leerling heeft
wellicht in de geschiedenis-les van Calligula's paard (bl. 60) gehoord,
maar zal hij met eenige overtuiging kunnen antwoorden op de vraag:
„Wat bedoelt Busken Huët met den cursief gedrukten tusschenzin ? in de
regels:
Onafhankelijk als Michel Angelo , populair als Rafaël , veelzijdig als da
Vinci , voorspoedig als Titiaan , kaders als die van Tintoretto lustig invullend met kleuren als die van Veronese, heeft het zondagskind Rubens eene
zestigjarige loopbaan mogen vervullen, zoo genoeglijk en zoo schitterend,
als op aarde aan slechts enkele uitverkorenen ten deel valt.
CD. BUSKEN HUET , Litt. Fant. N. Reeks , lste deel,
Pieter Paulus Rubens , bladz. 88.
Wat moet men zeggen van de vraag op bl. 45 n Waarom zou het meegedeelde Thorbecke zoo getroffen hebben ? Mij dunkt , dat zij , bij wie moet
worden onderzoek gedaan of ze wel weten , wat een sine care is , moeielijk
geacht kunnen worden een tiental regels uit de . parlementaire jaarboeken
geknipt nauwkeurig te kunnen toelichten , en zoo op de hoogte van het
parlementarisme te zijn , dat zij het „waarom" gereed hebben , als Thorbecke zegt „het heeft mij getroffen" , nog daargelaten op Thorbecke de
uitdrukking „het heeft mij getroffen" in den krachtigsten zin bedoelde of
alleen in dien van „ik heb opgemerkt."
Men kan den leerling gedachteloos wat laten napraten, maar wat moeten
ze meebabbelen over een zevental onsterfelijke kunstenaars , van wier
werken ze allicht nooit iets gezien hebben en hebben ze dat wel , dan
nog maar hoogst zelden onder behoorlijk geleide , instaat en bereid hen
te doen begrijpen en gevoelen. Het is een zeer verkeerd beginsel aan te
nemen dat Huet en Potgieter en da Costa en zoovele anderen alles wat
ze schreven ook voor schooljongens hebben geschreven en dat eenige
vragen van zelf de zaak duidelijk zullen maken. Er behoort een zeer
ontvangrijk gemoed bij den leerling , een zeer groote mate van kennis,
beschaving en wereldwijsheid bij den docent toe, om inderdaad de arbeid
der grootste geesten onder de bevatting van kinderen of onontwikkelde
aankomende jongens te brengen.
Het schoone en inderdaad bijzonder verdienstelijke van dit boek begint
op bl. 108, daar vertoont zich de schr. als uitmuntend docent, daar ver-
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klaart hij op bevattelijke en verdienstelijke wijze woorden en uitdrukkingen
uit den voortijd bewaard.') Daar worden woorden als gegadigden, onbedingd dading, bij de gratie Gods en derg. flink behandeld , ter onderrichting van velen , die met zelf uitgevonden verklaringen voor den dag
komen. Waarom men een lasteraar en onruststichter stokebrand noemt,
is hier goed , in menig door ons teruggezonden artikel op allerdolste wijze
verklaard. Dat offerblok eig. bus of gesloten bus beteekent , hebben velen
nooit geweten.
Maar ook in het laatste gedeelte komen vele vragen voor, waarop de
leerling het antwoord moet schuldig blijven. Doelmatig wordt de leerling
er toe gebracht , te verklaren , wat „een rechtbank van eersten aanleg"
beteekent 2 ) en zoo zijn er vele goede opgaven ; maar bl. 152 vind ik drie
vragen, die ik nader wensch te bespreken; het zijn dergelijke vragen die
de jongelui van den goeden weg der studie af helpen.
Vooreerst :
5. De laatste dichtbundel van Jan van Beers heet Rijzende Blaren.
Gent , 188.) Is deze titel niet in weerspraak met den reeds gevorderden leeftijd des dichters ?
Die vraag kan alleen den lezer van den weg afbrengen; iets anders kan
ze niet uitwerken. De leerling weet dat rijzen in Zuidnederland ook vallen of dalen beteekent , of hij weet het niet. In geen van de twee gevallen heeft de vraag eenig nut. Onder een omhaal van woorden te vragen,
of dit „rijzen" ook opgaan, opstijgen" of iets dergelijks beteekent, heeft
in het geheel geen zin.
Nog veel erger is:
6. Pol de Mont heeft één zijner dichtbundels genoemd „Het boek
der Lydenschappen." Welke bedenking zou Querulus, de neef van
Hildebrand hiertegen hebben gehad , toen hij op 't hooren van dien
titel uitriep : „het boek van de WAT ?"
De ervaring leert , dat men alleen goede antwoorden kan verwachten
op korte en stellig bepaalde vragen. Hier is er sprake van , den leerling
op zijne wijze te laten uitmaken of lijdenschappen een goed woord is.
Wat een omhaal wordt daar bij te pas gebracht. Of de bundel van
Pol de Mont of van een ander was en of de dichter een of meer bundels
heeft geschreven , dat kan men bij eene andere gelegenheid behandelen,
of Querulus een neef van Hildebrand of van een ander is , komt er ook
niet op aan , en de heele geschiedenis van den verbaasden uitroep van
dien Querulus is voldoende om iemand geheel en al de kluts kwijt te doen
raken. De Schr. zit rustig op zijn kamer , hij leest op een titel het woord
Lijdenschappen en denkt dadelijk : „Dat was een woord voor Querulus,
wat zou die er wel van gezegd hebben ?" Maar dat de Schr. dien inval
1) Alweer ergert ons die gezochte, gemaakte stijl; Welk een afschuwelijk Euphuism
in den zin : J,Het is bulten kijf gewichtig te weten, waarom een boer boer heet en
land land , maar dit gewicht behoort niet gehangen te worden aan de balans van
de Kennis der Nederlandsche taal."
Ik gebruik daar 't woord Euphuism en de schr. zou wellicht de vraag laten drukken. Wat beteekent dat ? Maar wie L y 1 y's Euphues nooit gezien heeft , heeft er
toch geen recht begrip van • evenmin als de leerl. (bi 75) eenig nut heeft van de
verklaring van „tinnegieter" als hij H o lb e r g's kluchtspel nooit gelezen beeft.
Tusschen den tijd , dat ik dit schreef en dien , waarop ik de proef nalees , verscheen Taalstudie, waarin de beer S c h w i p p e r t den heer S t e 1 1 w a g e n op
eenige onnauwkeurigheden opmerkzaam maakt o. a. op S's verklaring van tinnegieter.
Pij hebben die verklaring vroeger ook al verbeterd.
2) B1. 141 r. 8 v. o. lees deze voor deren.
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krijgt , is geen motief om er zo o'n raar soort vraag over te stellen , maar
nog veel minder , om aan een van de vele bundels van Pol de Mont een
nieuwen titel te geven, want geen enkele bundel heet zoo. Een heet er
echter : » Loreley. Verstrooide bladzijden uit het boek der Lijdenschappen".
(Utrecht, J. L. Beyers, 1882. Prijs f 2,50.)
En wat nu te zeggen van eene vraag als:
8. Mr. P. Brooshooft heeft een blijspel geschreven, getiteld : Zijn
meisje komt uit ! Wat beteekent deze titel ? Verklaar uwe meening.
Wie dat heeft hooren verklaren , weet het ; wie het nooit hoorde , kan
het nergens vinden. Waartoe nu zoo'n domme vraag of liever twee
domme vragen , waarvan de eerste de tweede geheel overbodig maakt.
Wat de leerling door studie en naden[, en te weten kan komen , kan
hem kort en duidelijk worden afgevraagd , maar schadelijk voor de studie
is het zeer zeker , vragen te doen , voor welker beantwoording men niet
alleen over allerlei handboeken moet kunnen beschikken , maar waarvoor
men ook eene mate van algemeene kennis moet bezitten , die zeer zelden
voorkomt, bij leerlingen, voor wie dergelijke boekjes bestemd zijn en die
ook buiten alle verhouding zou staan tot de onwetendheid op menig ander
gebied, waarop de Schr. zich zijne leerlingen blijkens andere vragen denkt.
Ten bewijze nog een gedeelte eener opgaaf op bl. 155, daar wordt gevraagd in te vullen:
a. Een rechtsgeding , dat in staat van wijzen is .- ..
b. De misdadiger heeft gehandeld met voorbedachten rade = ...
c. Het beroep in cassatie is door de rechtbank verworpen =.- ...
d. De eischer is in zijn beroep door de rechtbank niet ontvankelijk
verklaard - ... .
e. Eén der getuigen is door den advocaat der tegenpartij gewraakt ^ . , .
ik ben zoo vrij te gelooven, dat menig hoofdonderwijzer niet zoo dadelijk zal opschrijven, wat de Schr. verlangt; maar is men zeker, dat de
leerling die niet voort kan goed geholpen wordt ? De opgaaf sub d bijv.
heeft alle kans van geheel verkeerd te worden uitgewerkt, men neme de
proef maar eens en raadplege dan een deskundige (dat is iemand anders,
dan een , die voor Examen Ned. zit te werken).
Het schadelijke van die vragen is, dat een leerling daaruit de meening
put, dat hij hier bijv. vooral ook rechtstermen moet kennen en dat hij in
zijn ijver om erdoor te komen" alles door elkaar woelt om ook daarvan
er nog eenige te bemachtigen.
Over Onze Taal kan ik zeer kort zijn. De methode van de heeren den
H e r t o g en L o h r is indertijd breedvoerig in dit tijdschrift besproken,
ze heeft een ongehoord succes en verdient dat ten volle. Dit nieuwe
deeltje , het vijfde, behandelt den zinsbouw en wel eerst de zinsdeelen in
den enkelvoudigen zin, daarna de onderscheiding der zinnen in hoofdzinnen en bijzinnen, vervolgens behandelen de Schrijvers de bijzinnen, te
beginnen met de bijvoeglijke zinnen. Dat deze het eerst behandeld worden , geschiedt , gelijk de Schr. terecht opmerken : le. omdat de leerlingen
ze het gemakkelijkst onderscheiden; 2e. omdat ze voor het zuiver schrijven
het belangrijkst zijn , daar zij met veranderlijke verbindingswoorden beginnen; 3e. omdat dan daarna de behandeling der onderwerps- en voorwerpszinnen , die ook met betr. vnwdn. aanvangen kunnen, niet afgebroken behoeft te worden.
Achtereenvolgens komen nu de onderwerpszinnen, de gezegdezinnen,
de voorwerpszinnen en de bijwoordelijke bepalingen en zinnen,
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Men ziet , de inhoudsopgave is eenvoudig genoeg en dat is het geheele
werkje zelf ook. * De 125 bladz. van dit werkje zijn niet gewijd aan de
gewone ontlederij, het is er den Schrijvers „om te doen geweest , te doen
uitkomen , dat het bouwen van zinnen hoofdzaak, de onderscheiding of
ontleding slechts middel is."
De Schr. hebben zich stipt aan hun programma gehouden. Ook voor
den meest onderwezen leerling is de eerste oefening niet te moeielijk,
elke opgave is volkomen voorbereid , raadseltjes worden niet opgegeven,
noodelooze moeielijkheden niet opgespoord of voorgelegd en de leesstof,
die bewerkt wordt , is als in de vier vorige stukjes aangename en onderhoudende lectuur. Het boek verdient de warmste aanbeveling.
Het is te wenschen, dat zij , die examen-opgaven in gereedheid te brengen hebben, die zullen inrichten naar het voorbeeld van dit boek, bijv.:
,,bl. 88, No. 156. Welke rededeelen zijn de gecursiveerde woorden in de
volgende zinnen :" en niet zooals men veelal leest : „ontleed de gecursiveerde woorden.` De mooie aanwijzingen : Gebruik in (goede, flinke, enz.)
zinnen , zijn hier ook weggelaten , de opgaven zijn er niet te minder om.
Ons Taalboek van d e R e g t is een heel eenvoudig, practisch , bruikbaar schoolboekje. Als de taalboeken genummerd waren naar den tijd
van verschijning , zou dit zeker een nummer krijgen van vier cijfers en
toch zien we op bl. 2, 3 en 4 het pijnlijk schouwspel aan, hoe de heer
Regt zich kromt en kronkelt om aan het luisterend Europa te betoogen,
waarom hij dat boekje heeft geschreven. Ik heb mijn schoenenkoopman
nooit gevraagd , waarom al die schoenen gemaakt worden , ik weet zelf
niet eens wie ze gemaakt heeft, maar als ze me bevallen koop ik ze en
trek ze aan en als ze me niet knellen dank in in gedachte den onbekenden weldoener. En zoo gaat 't ook met schoolboeken.
In the Chimes van Dickens wordt verhaald van een reusachtigen kerel,
die in een liefdadigheidsgesticht 's avonds gratis vuur en licht had , met
gebed, gezang en slappe thee, daarvoor moest hij echter werk leveren,
dat ten bate der inrichting verkocht werd , nl. eyelet-holing d. i. het maken
van koperen busjes in gaatjes , gelijk die welke voor rijgveters gebruikt
worden. Dit is oorzaak, dat hij aan de bestuurster vraagt , of ze vindt,
dat hij veel lijkt op een klein meisje.
Aan zulk een verband tusschen arbeid en arbeidsvermogen dacht ik, bij
't bedenken , welk een zieldoodend werk de heer Regt ondernam, alleen
gesteund door de hoop : „Mijn jongens zullen er wat aan hebben!" en dat
zullen ze. In eene groote school met weinig hulp kan eene heele klasse
een half uur met dit boekje aan 't werk worden gezet en * een practisch
man, die goed orde weet te houden, kan klassikaal de fouten laten verbeteren , daar zijn de opgaven op gemaakt. De methode is eenvoudig , de
leerlingen schrijven zoodra mogelijk geheele zinnen uit het boekje over en
hebben f of v , d of t in te vullen, meervoudsuitgangen of uitgangen van
werkw, aan te vullen enz.
In de Taaloefeningen van B o s bedoelt men hetzelfde , maar voor oudere
leerlingen , het begint met Helmers Heldendood van . Claessens, waaruit
de leerlingen de -onvolkomen en de volkomen klinkers moeten opzoeken
evenals de tweeklanken. (Een stuk uit 't verslag eener kamerzitting was
daar ook goed genoeg voor geweest). Kortom , om met van Lennep te
spreken , de heer Bos wil leerlingen , die met de klinkers weten om te
springen , ten minste 12 bldz. lang wordt er geklinkerd, sluitende met de
vraag : „Welke gerekte tweeklanken zijn er nog ?" De schr. zegt nu niet:
„Vul in met ij of ei 1" maar vraagt : „Waarom hier ij en daar ei ?" dus
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moeielijker dan de Regt. Ook enkele foutieve opstellen worden gegeven
en flinke zinnen verlangd , met zogen en zoogen , veren en veeren enz. Na
16 bl. spelling komen de buigingsvormen in behandeling en achtereenvolgens alle rededeelen. Naar aanleiding van kortere of langere fragmenten
worden vragen gedaan eu oefeningen opgegeven , alles voor tamelijk gevorderde leerlingen. De moeilijkste opgaven zijn geheel in den trant van
Steltwagen, maar minder gezocht en oordeelkundiger. Bos wenscht ook
dat „cursief gedrukte werkwoordelijke vormen" (bijv. hoop , leve , klonk,
hield) taalkundig ontleed worden.
De titel van het Practisch Taalboek legt een zonderling getuigenis af van
het taalgevoel des schrijvers : ,Practisch Taalboek. Een stel geleidelijke
taaloefeningen voor het zuiver schrijven onzer taal ten dienste van de
Hoogere Klassen eener lagere School of School met Uitgebreid Leerplan."
De lengte van den titel doorlaten vraag ik of een practisch taalboek iets
anders zal bevatten dan taaloefeningen en of zulke oefeningen bij iets
anders moeten dienst doen dan voor het zuiver schrijven van de taal. De
schr. is „Onderwijzer aan de Opleidingsschool te Haarlem."
Het boekje lijkt sprekend op dat van de Regt , 't kost evenveel maar is
veel dunner. Het eenige verschil is, dat Van Dam afzonderlijke oefeningen geeft over de vormen der werkwoorden met voorvoegsels.
B o s m a n's eerste stukje heeft niet alleen in den titel , maar ook in de
inrichting eenigszins 't karakter van eene concurrentie met Steltwagen,
iets anders kunnen we er niet van zeggen , dezelfde deugden , dezelfde
gebreken. Alleen heeft Bosman in den smaak van den hgd. taalgeleerde
Gelbe, maar op kleine schaal , de zinnen in algebraïsche formulen omzet,
wat naar mijne innige overtuiging niet als eene verbetering te beschouwen is,
Een volzin uit ,,Blauwhes" beginnende met : „Vergeleken met Parijs,
met Londen zelfs , is Amsterdam enz." ziet er dan aldus uit:
A

a

b.... 2
a...

1

2

B"

b
b

2

Een vers van Cats over de nuttigheid om 't ijzer te smeden als het heet
is, heeft op 't anatomisch kabinet als geraamte , dan dezen vorm:
1

"

a....
1....

2a
1

b....

,

A
2....

ba

in abstracto lijkt 't heel practisch, maar bij de toepassing valt 't tegen
men leze, wat d e n H e r t o g en L o h r over zinsontleding zeggen. Is
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't ter wille der geleerdheid , dan zien die exponenten , wortelteekens en
andere teekens bij Gelbe er wel zoo geleerd uit,
Ziedaar een heel lang praatje over schoolboeken.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, IIIe reeks, 12e Aflevering,
door Dr. A. K l u y v e r.
Een paar maanden geleden is er weer een nieuwe aflevering van het
Woordenboek verschenen. Op een der zijden van het omslag bericht de
Redactie, dat zij te gelijk met deze een tweede had hopen te geven, het
vervolg der A bevattende , maar dat zij door de ziekte van Prof. de Vries
genoodzaakt was geweest, dat plan op te geven. Daar Z.Hoogel. intusschen hersteld is , kan men de verschijning der bedoelde aflevering spoedig
te gemoet zien. Tevens bericht de Redactie , dat zij in staat is gesteld,
twee nieuwe medewerkers aan zich te verbinden , nl. de heeren Dr. A.
Beets en Dr. J. W. Muller. Aldus zijn de tegenwoordige leden der redactie
de HH.: M. De Vries, P. J. Cosijn , A. Kluyver , benevens de twee nieuwe
leden bovengenoemd. Zoo sterk is de redactie nog nooit geweest. Hopen
wij, dat een spoedige verschijning eener reeks van afleveringen daarvan
de vrucht moge zijn!
De laatste aflevering loopt van Geslepen tot Geveinsd.
Bijzonder fraaie, leerrijke artikelen zijn gespuis, geur, geuren, geurig, twee
artikelen , geval en gevangen. Voor ieder die de taal liefheeft, hij zij geen
taalkundige van beroep of wel , is er in al die artikelen veel merkwaardigs
te leeren. Verrast ziet men b.v. op, dat Eng. girl verwant is aan Ned.
geur - kuur.

Het artikel gevangenis geeft antwoord op de vraag, hoe het komt, dat
dit woord, dat vroeger gevanKenis luidde, thans uitsluitend met g geschreven wordt (evenals in het Duitsch gefiingnis); terwijl bij gevanxelijk, vroeger ook gevanuelijk, juist het omgekeerde heeft plaats gehad.
Van leeren gesproken, lees de omschrijving van geval, A 2) a), benevens aldaar A 2) b) x en fl, benevens A 3), en zeg mij , of gij geen lesje
gehad hebt in het definiëeren.
Gevaar, eerste artikel , A 2) , geeft echt Nederlandsche zinnen van Vondel, Hooft en Conscience, waarin gevaar = risico.
Bij Getiteld hebben wij een kleine leemte ontdekt. Aldaar ontbreekt:
b. Van zaken; van een boek, een dichtstuk. Voorb. In 1887 schreef
Hildebrand een werk, getiteld : Na vijftig jaar. Noodige en overbodige
opheldering van de Camera obscura. -- Hij 'droeg een gedicht voor, getiteld : De Blindgeborene, door A. v. d. Hoop Jrs. zn.
Insgelijks bij Getopt , tweede artikel. Daar ontbreekt:
b. In den tuinbouw ; van tuinboonen (ook lepboonen , groote boonen,
Duitsche boonen genaamd). Als de plant bloeit, wordt zij, vooral indien
zij welig is opgeschoten , van den top ontdaan , ten einde haar te zuiveren
van de zwarte bladluis , of ze voor dat ongedierte , zoo mogelijk, te vrij-

waren. Voorb. Zijn de boonen bij u getopt? — Getopte boonen dragen
veel meer dan ongetopte.
In kolom 1873, regel 17 , is een drukfout ingeslopen , de eerste, bij mijn
weten, in al de verschenen afleveringen. Aldaar staat : z), lees b).
J, V, BOXMEER.

321

Do volkomen kIInkar van sommigeo o wooü
In Noord en Zuid XI bl. 228 vlg. komt de Heer C. J. Vierhout
op tegen een paar regels uit § 341 mijner bewerking van Prof.
Cosijn's Spraakkunst, namelijk: „Heeft de stam eenen volkomen
klinker , die slechts in het meervoud bewaard is , maar in het enkelvoud onvolkomen geworden is , dan hebben de verkleinwoorden gewoonljk den volkomen klinker." Hij noemt dat eene onhoudbare
bewering." Toch wensch ik die vast te houden. Mij te verplaatsen in den gedachtengang van den Heer Vierhout valt mij moeilijk;
zeker echter is het, dat hij mijne woorden verkeerd heeft begrepen.
Wat toch wordt er in gezegd P 1. Er zijn woorden met eenen volkomen klinker in 't meervoud - en eenen onvolkomen in 't enkelvoud;
2. de volkomen klinker is die van den stam , dus de oorspronkeljjke ; 3. de verkleinwoorden hebben tegenwoordig gewoonlijk den
volkomen , d. i. oorspronkeljken klinker.
Ziedaar alles wat er te lezen staat. Veel beteekent het niet, maar
het dient ook slechts om onze gymnasiasten opmerkzaam te maken
op het verschil in klinker tusschen woorden in 't enkelvoud en de
daarbij behoorende verkleinwoorden , en verder om hun te leeren ,
dat zij door vaatje , treedje , slootje , enz. te schrijven veel meer in
overeenstemming met het gewone gebruik zullen zijn , dan wanneer
zij vatje , tredje , slotje, enz. schreven.
Laat ons zien , of er in die stelling iets is , dat ze onhoudbaar
zou kunnen maken. No. 1 kunnen wij , dunkt mij , wel zonder
nadere toelichting aannemen. No. 2 zou evenmin toelichting behoeven , indien de Heer Vierhout zich niet aan eene verwarring in
de terminologie had schuldig gemaakt, die hem misschien tot de
verkeerde opvatting mijner woorden heeft geleid. Hij maakt geen
onderscheid tusschen korte en onvolkomen klinkers , zooals toch in
ieder handboek over klankleer gedaan wordt. De a van vaten is
kort tegenover die van jaren , welke lang is , maar volkomen tegenover die van vat , welke onvolkomen is. De lange a nu is gedu rende de ontwikkeling van onze taal maar uiterst zelden onvolkomen geworden , de korte a daarentegen werd dat steeds bij ons,
wanneer zij in overouden tijd , reeds voor de vestiging van het Middelnederlandsch , door apocope van het stamvormend suffix en den
buigingsuitgang in eene gesloten lettergreep kwam te staan. Men
vgl. § 151 mijner Spraakkunst en Dr. Van Helten, Mnl. Spr. § 1.
Vandaar in het Middelned. eene onvolkomen a in den Nom. en Acc.
Sing van vat , maar eene volkomen a in den Gen. en Dat. Sing.,
vates (naets) , vate , en in het geheele meervoud. Gedurende het
middeleeuwsche tijdvak nu begon zich ook Genitief en Datief, wat
den klinker betreft, naar den Nom. te richten , en vandaar dat tegenwoordig • met enkele uitzonderingen —. kan worden aangenomen,
.Noord en Zuid , 11e Jaargang.
21
-

322
dat in zulke woorden het geheele enkelvoud eene onvolkomen, het
geheele meervoud eene volkomen a heeft. De onvolkomen a van
het enkelvoud is dus voortgekomen uit eene volkomen a van den
stam, die zich handhaafde in het meervoud. Hetzelfde geldt ook
van de e (of i) en de o (of u). De Accus. gode , waarvan de Heer
Vierhout spreekt, komt in 't mnl. inderdaad niet zelden voor, maar
is abnormaal , dus jonger ; en niets geeft ons het recht juist in dien
abnormalen vorm de verklaring van eenen vorm als godelyc , godin
en minnegoodje te zoeken , zooals de Heer Vierhout wil. De waarheid van stelling No. 3 kan alleen door bekendheid met het tegenwoordig spraakgebruik (gesteund door de gezaghebbende woordenlijst van De Vries en Te Winkel) worden uitgemaakt ; ik geloof
echter niet daarmee in strijd te zijn, . wanneer ik de verkleinwoorden
met volkomen klinker als de meest gebruikelijke , die met onvolkomen klinker als de zeldzamer voorkomende heb opgegeven.
Alzoo meen ik het recht te hebben , mijne uitspraak als eene
„waarheid", niet slechts als eene bewering" te mogen handhaven,
al zou dan ook, volgens den Heer Vierhout , vooral de vorm scheepje
de onhoudbaarheid er van bewijzen. Toch is het ook daarmee volmaakt in orde. De stam van schip heeft een' volkomen klinker,
die slechts (als volkomen namelijk) bewaard bleef in 't meervoud
schepen , maar in 't enkelvoud schip onvolkomen geworden is. Het
verkleinwoord scheepje nu heeft den volkomen klinker bewaard : im mers men zegt niet schip] e.
Het spreekt van zelf , dat de waarheid van mijnen regel niet vervalt , indien men daarnaast ook den door den Heer Vierhout gestelden regel zou willen aannemen : „Wanneer tegenover een grondwoord met onvolkomen vocaal een verkleinwoord met volkomen klinker staat , dan is dit aan den invloed der verbogen vormen toe te
schrijven."
Laat ons eens zien , wat er van dien regel is ! Het is eene
hypothese en kan als zoodanig waarde hebben , maar eene bewezen
waarheid is het nog niet. 't Is zelfs niet de eenige waarschijnlijke
hypothese , want mogelijk is ook nog 1° dat de verkleinwoorden
rechtstreeks van den woordstam zijn gevormd , 2° dat zij gevormd
zijn naar analogie van vroegere verkleinwoorden , die nu in onbruik
geraakt zijn , en 3° dat niet de verbogen vormen , maar alleen de
meervoudsvormen invloed gehad hebben. Deze drie hypothesen met
die van den Heer Vierhout als vierde kunnen zelfs alle vier waar
zijn : de eene voor het eene, de andere voor het andere woord ; de
eene voor eene oudere, de andere voor eene jongere periode in de
geschiedenis der taalontwikkeling.
In het oudste Germaansch treffen wij reeds verkleinwoorden aan.
De naam van den held der Kaninefaten , Brinio, is een verklein-

woord , evenals' die van den Gotischen Bijbelvertaler Vulfila. Be-
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halve de verkleiningsuitgangen io en lo vindt men in het Oud-Germaansch nog ko, to (uit tio , ohd. zo) , so (of sio) en ino. Vraagt
men nu : waarvan is Vulfila waarschijnlijk afgeleid ? dan zal niemand antwoorden : van den Nom. vulfs (een verbogen vorm, evengoed als de andere naamvallen) ; maar evenmin zal iemand willen
beweren , dat het woord ontstaan is onder den invloed van de andere naamvallen van vulfs. Er schiet _ niets over , dan te zeggen:
Vut fala is afgeleid van vulfa (stam van vulfs)
s) door achtervoeging
van la, De a van den stam werd daarbij i , evenals die van den
Genit. vulfis. Men mag aannemen , dat in denzelfden tijd , waarin
Vulfila leefde , ook onze voorouders een verkleinwoord maakten
van het woord , dat nu bij ons wolf luidt. Ware dat verkleinwoord
niet omgekomen in den strijd om het bestaan , dan zou het nu
wolvel luiden (vgl. droppel, mazel, knokkel, korrel, enz.). Het is
echter door wolfje verdrongen.
Passen wij nu hetzelfde eens toe op woorden , die tegenwoordig
Benen onvolkomen klipker in het enkelvoud en eersen volkomen in het
meervoud hebben , b.v. vat en schip. De stam daarvan is , zooals
ieder weet fato , skipo. De verkleinwoorden dus moeten fatolo
of fatilo , skipolo of skipilo zijn , later afgesleten tot vatel , schepel.
Daarnaast konden ook in den oudsten tijd reeds ontstaan fatoko of
f atiko , . skipoko of skipiko , of , met een dubbel suffix , fatikino ,
skipikino , die regelmatig tot vateken , schepeken , vervolgens tot
vaatleen , scheepken , eindelijk tot vaatke , scheepke afsleten. In het
oudste Nederlandsch konden dus woorden als vatel , vaatleen,
schepel en scheepken voorkomen , die regelmatig van den woordstam
waren afgeleid.
Vatel en schepel nu werden verdrongen door vaatje, scheepje.
Kortheidshalve laat ik den oorsprong van den uitgang je onbe
sproken (zie daarover echter mijne Gramm. figuren bl. 116 vlg.).
Hetzij men er den ouden uitgang io (later i of ie) in meent weer
te vinden , hetzij men je(n) ontstaan acht uit ken , in beide gevallen blijft het waar, dat vaatje en scheepje zeer• goed langs regelmatigen weg ontstaan kunnen zijn uit vormen, die rechtstreeks van
den woordstam van vat en schip waren afgeleid , en dus een' volkomen klinker kunnen hebben , omdat die woordstam een' volkomen
klinker had.
Verscheidene verkleinwoorden kunnen verder hun' volkomen klinker ontleend hebben aan andere verkleinwoorden met volkomen
klinker. Laat ons stellen, dat vatel reeds in den oudsten tijd van
den stam van vat was afgeleid, maar dat vateken in het geheel
niet bestond; dat daarentegen bladel en bladeken, radel en radeken
bestonden : dan kon va teken gevormd worden naar analogie van
bladeken en radeken en alleen met deze blijven bestaan, nadat
natel, bladel en radel in onbruik geraakt waren. Vaatje kon
,

,
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dan weer ontstaan of uit vaatleen óf naar analogie van vaatleen.
Om zekerheid te hebben of verkleinwoorden regelrecht van eenen
woordstam of eerst later naar analogie van andere verkleinwoorden
gevormd zijn , moest men de geschiedenis van ieder verkleinwoord
op zich zelf in bijzonderheden kunnen nagaan, en dan eerst zou
men den oorsprong van ieder op zich zelf kunnen uitmaken. Dat
echter is ons onmooglijk.. Wij kunnen het slechts voor enkele
doen , b.v. voor het woord minnegoodje. Het dagteekent van het
eind der middeleeuwen en is onder den invloed van de herleving
der classieke letteren ontstaan. Wij weten al zoo , dat het niet
regelrecht van eenen woordstam is afgeleid , en dus is het gevormd
naar analogie van reeds bestaande verkleinwoorden met volkomen
klinker, óf -- en hier komt de derde hypothese -- naar analogie
van die naamvallen van god , welke een' volkomen klinker doen
hoorera , dus van den (zenit. en Dat. Sing. en het geheele meervoud.
Deze hypothese echter is weer te splitsen in tweeën : de verkleinwoorden namen den volkomen klinker aan naar analogie le. van
alle naamvalsvormen met volkomen klinker , en 2e. van het meervoud, waarin de volkomen klinker voorkomt. De laatste verklaring
heeft steeds de meeste voorstanders gehad en zeker kan de andere
de ware niet zijn voor die verkleinwoorden , welke eerst -ontstaan
zijn, nadat, zooals tegenwoordig het geval is , in het geheele enkelvoud de klinker der grondwoorden onvolkomen was geworden.
Welke verkleinwoorden echter van zoo jonge dagteekening zijn ,
valt weer uiterst moeilijk uit te maken.
Eindelijk komt nog eene vijfde gissing in aanmerking : 't is die,
welke Prof. Cosijn in 1870 (Taal- en Letterbode II bl. 144 vlg.)
verkondigde en waarin de Heer Vierhout te onrechte tegenspraak
opmerkt. Prof. Cosijn bedoelde toen , dat de enkelvouden godje,
padje , lotje , enz. gevormd zouden zijn naar analogie van de enkelvouden god , pad , lot , enz. , en dat de meervouden goodjes, paadjes,
lootjes, enz. ontstaan zouden zijn naar analogie van de meervouden
goden , paden , loten. Later zouden dan de enkelvouden goodje ,
paadje , lootje , enz. weer gevormd zijn naar analogie van de meervouden goodjes, paadjes, lootjes, enz. Dat ook die gissing, althans
voor sommige woorden , eene mooglijke verklaring zou kunnen zijn,
valt niet te betwisten , zelfs niet voor het woord minnegoodje , dat
immers zeer goed zijnen volkomen klinker aan het meervoud minnegoodjes
es kan ontleend hebben. De Heer Vierhout beweert wel,
dat „van minnegoodje geen meervoud mooglijk is", maar men behoeft al zeer weinig gelezen te hebben , om te weten , dat het talrijke malen geschreven is , en dus inderdaad mooglijk, evengoed
als het meervoud amortjes. Men denke slechts aan zinnen als:

,,Al de minnegoodjes van Hooft's Zedeprinten zien er als dikke
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jongens uit", of „Rubens schilderde zijne madonna's dikwijls als
door eene schaar van minnegoodjes ten hemel geleid".
Toch geloof ik niet, dat de vroeger door Dr. Cosijn gegeven verklaring in vele gevallen juist zal zijn. Zij kan natuurlijk alleen
gelden van verkleinwoorden , die gevormd zijn , nadat de vocaal
van den eersten naamval enkelvoud reeds onvolkomen geworden
was ,* maar ook voor die nog slechts in een beperkt getal. Immers
reeds in het oudste Nederlandsch hebben de verkleinwoorden in het
enkelvoud even goed als in het meervoud meestal den volkomen
klinker , dikwijls zelfs op het eind van eene open lettergreep. Eerst
veel later kan men misschien op de gedachte gekomen zijn, het
enkelvoud van een verkleinwoord te vormen naar het enkelvoud
van het grondwoord en het meervoud naar het meervoud van
het grondwoord , maar zulk eene onderscheiding heeft te veel
gekunstelds om door de levende taal zelf aan de hand gedaan te
zijn. Wel daarentegen lag het in den aard der zaak , in lateren
tijd verkleinwoorden met onvolkomen klinker (zoowel in 't meer•
voud als in 't enkelvoud) te vormen van de grondwoorden , wier
klinker in 't enkelvoud onvolkomen was geworden. Zelfs is het
waarschijnlijk, dat woorden als dagje, padje, slotje, die nu reeds
in Groningen zeer gebruikelijk zijn , in den strijd om het bestaan
met daagje, paadje, slootje eindelijk de overwinning zullen behalen.
Vatten wij het bovengezegde kortelijk samen , dan kunnen wij in
chronologische volgorde de volgende mooglijke oorzaken opgeven
ter verklaring van den volkomen klinker bij verkleinwoorden die
behooren bij woorden , welke tegenwoordig een' onvolkomen klinker
in het enkelvoud hebben:
le. Sommige verkleinwoorden kunnen reeds in overouden tijd
rechtstreeks zijn afgeleid van den woordstam met volkomen klinker;
2e. Andere kunnen gevormd zijn naar analogie van reeds vroeger
gevormde verkleinwoorden met volkomen klinker;
3e. Andere kunnen met volkomen klinker gevormd zijn naar
analogie der in 't mnl. nog verbogen naamvallen der grondwoorden;
4e. Andere kunnen met volkomen klinker gevormd zijn naar
analogie van het meervoud der grondwoorden;
5e. Andere kunnen in het meervoud gevormd zijn naar analogie
van het meervoud der grondwoorden , dus met volkomen klinker;
en in het enkelvoud naar analogie van het enkelvoud , dus met
onvolkomen klinker , maar later den klinker van hun enkelvoud
vervangen hebben doer den klinker van hun meervoud.
Men ziet dus , de door den Heer Vierhout geformuleerde regel
kan alleen dan op den naam van regel aanspraak .maken , wanneer
de vier andere gissingen , die geopperd werden , alle als onhoudbaar
moesten worden 'afgewezen. Men stelle zich toch niet voor , dat
quaesties, als hier door den Heer Vierhout zijn te berde gebracht,
, 1
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zoo gemakkelijk en eenvoudig kunnen worden uitgemaakt. De
taalverschijnselen zijn soms zeer ingewikkeld , en onverstandig is
het, gelijksoortige feiten alleen uit gelijksoortige oorzaken te willen
verklaren. Zeer verschillende oorzaken hebben soms volkomen overeenstemmende gevolgen , vooral omdat de taal voortdurend naar
normaliseering streeft.
Daarom meende ik ook bij het bewerken eenex schoolgrammatica
mij te moeten bepalen tot het vaststellen van een feit en althans
dáár geene poging te mogen doen om de verschillende mooglijke
verklaringen van dat feit op te geven. Zulke gissingen kunnen
waarde hebben voor de mannen van het vak , niet voor leerlingen.
JAN TE WINKEL.
GRONINGEN , 28 Aug. 1888.

Bielidge %Marlingen bil b bilioïdlag tot
Sederlandsohe uïstotan van, Hooft.
IL
Ten gerieve van den lezer zullen wij het laatste gedeelte van
den tekst nog eens laten afdrukken.
Ook van schudden 4 4 en schalken 4 5 't verheffen immer 4 6 soo
)

)

)

haatelyk als hunne schelmeryen : terwijl zommige , aan bisdoomen

en priesterlyke hoogheit , andere aan wereltlyke ampten en eerera ,
als in roofgoedt 4 7 geraakt , alles dreeven en droeghen 4 8 draayende de regeringe op hunnen duim. Burgher tegens burgher,
maagh tegens maagh , opgehitst ; en dien 't aan vyant gebrak 4 9
van zyne vrienden verraaden Niet zoo onvruchtbaar een' tydt is
't nochtans 5 O van deughden geweest , oft zy heeft ook stichtelyke
exempelen 51 ) voortgebracht. Goedt en bloedt , van den eenera broeErntfeste 5 8 trouhartigheit aan
der by den anderen opgezet. 5 2
persoonen van verschillende gezintheit beweezen, Zamelpenningen 5 4
uit het diepst der borze gewilligh opgebracht , ter liefde van 't
landt en de vryheit. Brandt van yver tot godsvrucht ') en goede
werken. Verlaaten van huis en hof, om het voor best gekooren
verstandt. De doodt , en wat in aller pynen maght was , standvastelyk geleeden. Zeltzaame zachtzinnigheit in de hitte van 't vechten.
Meer dan mannelyke moedt door vertwyfeltheit gewet. Voordeel
oovergegeeven uit enkele goedthartigheit , en vyant gespaart , op
geen zoo goedt weêrom. 57 ) Kloekheit ") van raadt , staagh waakende achterzorgh 5 9 en voorzienigheit. 6 0 ) De splinterighste 6 1)
en keetelighste 6 zaaken door 't intoomen van hartstochten , met
taaye lydtsaamheit beleidt; 6 3 en in de stormen van den staat, op
't scharpste gezeilt, Der wyze , dat veele eeuwen herwaarts geen'
stoffe geleevert hebben , die ryker zy in allerley leeringen van 't
),

)

),

)

)

)

),

)

)
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beloop der wereldsehe dingen , oft wonderlyker , oft waarneemenswaarder , tot onderwys van Vorsten en volken. 64)
44) schudden.
schudde = fielt , schavuit , in welke bet. het ook ergens in Bre •
dero's Spaanschen Brabander voorkomt. Omtrent den oorsprong
van het woord verkeert men nog in het onzekere.
-

45) schalken.
schalk bet. vroeger dienstknecht , slaaf. Daar een slaaf als het
toonbeeld van een verachtelijk . wezen werd beschouwd , ging schalk
ook laag , veraehteljk mensch en vandaar bedrieger , schelm beteekenen. In deze laatste beteekenis komt het woord hier bij Hooft
voor. Gelijk er nu leugentjes om bestwil zijn , zoo worden ook
sommige bedriegerijtjes meer uit vergefelijke speelschheid , dan uit
laakbare slechtheid bedreven , en het woord schalk kon dan ook
zeer goed langzamerhand de meer gunstige bet. van guit, grappenmaker aannemen. Voor het met het subst. schalk samenhangende
bijv. naamw. vindt men bij goede schrijvers zoowel schalk als
schallcsch gebezigd.
46) immer.
immer luidde oorspronkelijk iemeer.
ie beteekende vroeger : op eenig tijdstip , onverschillig , of het
een onbepaald oogenblik in het verleden , dan wel een in de toekomst was. Zoo verzekert in den roman van Walewein Arthur
bij zijn koningskroon en bij de macht , die hij ie van God verkreeg , dat , indien een zijner ridders daartoe geen lust mocht gevoelen , hij zelf het wondervol schaakspel zal opsporen , dat zich

voor een wijle in zijn paleis vertoond heeft , maar plotseling weer
verdwenen is. (Roman van Walewein , vs. 89 en v.v.)
ie beteekent hier klaarblijkelijk op eenig tijdstip in het verleden.
Wilde men meer bepaald te kennen geven , dat met ie eenig
oogenblik in de toekomst bedoeld was , dan voegde men er ge\voonlijk meer achter. meer bet. verder : ik zal deze zware sigaren
niet meer rooken.
Temeer bet. dus op eenig oogenblik in de toekomst; iemeer nam
in later tijd ook de vormen immeer , immer , emmeer , emmer aan.
Met het ontkennende ne er voor , erkreeg men niemeer , nimmeer,

nimmer , nemmeer , nemmer.
Het woordje nemeer , dat oudtijds ook voorkwam, had een geheel
andere bet. dan nemmeer; . nemeer , als samengesteld uit ne en meer,
in de bovengenoemde bet. van verder , langer , beteekende niet langer , en komt in deze bet. o. a in regel 455 van den Ferguut voor:
Die dorpre en wilde nemmer (uit nemeer) beiden.
Deze zin wil dus eenvoudig zeggen : De „dorper" wilde niet langer
wachten.
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Langzamerhand begon men nu achter de bovengenoemde woordjes

emmer en remmer nog eens het woordje meer te voegen , hetzij,
omdat men verwarring met het zoo even vermelde nemeer in de
bet. van niet langer vreesde ; hetzij , omdat men meer behoefte
gevoelde de verwijzing naar de toekomst opzettelijk uit te drukken,
toen door de verzwakking van meer tot mer de bet. van het tweede
lid niet meer beseft werd. Aldus ontstonden de woorden timmermeer en nemmermeer.
oit beteekende oudtijds op eenig oogenblik , onverschillig , of het
een tijdstip in het verleden , dan wel een in de toekomst was. oit
had dus volkomen dezelfde bet. als ie. nooit is ooit met het ontkennende ne er voor , nooit kou dus ook zoowel op een verleden,
als op een toekomstig oogenblik betrekking hebben. Dit laatste is
ongetwijfeld het geval in de volgende regels uit den Roman van
Walewein , waarin een ontmoeting beschreven wordt , die de held
van het verhaal met een gedrocht heeft , :
Tserpent ne lach niet langhe stille:
Het stont op so het eerst mochte,
Ende stoot upten here Waleweyne.
Tserpent was groot , ende hi was cleyne:
Het quam bernende als een vier , —
Hen (d. i. het ne) sach nie (d. i. nooit) man so lelyc dier.
Alst Walewein sach , wart hi vervaert ,
Ende hi vergat sijn goede swaert,
Want (d. i. want 't) hem uter hant ontgleet :
Dat was hem sident (d. i. sedert) herde leet.
Hine wiste noyt hoe hijt (d. i. hij 't) verloos.
(Walewein , 438-449.)
Wilde men meer bepaald te kennen geven , dat met noyt een
tijdstip in het verleden bedoeld werd , dan voegde men er gewoonlijk het woordje eer , d. i. vroeger , achter , :
Hine (d. i. hij ne) was noyt eer so blide
Als hi was op dien tide.
(Fergunt , 1703-1704).
Hine gecreech noyt eere
Op geene wile so grote noot.
(Ferguut , 3456-3457.)
Toen nu echter immer en nimmer uitsluitend ter aanwijzing van
een onbepaald oogenblik in de toekomst gebezigd werden , kregen
ooit en nooit , ook zonder dat dit door eenig achtergevoegd woord
uitdrukkelijk te kennen werd gegeven , de bet. van op eenig tijdstip in het verleden ; en zoo is het tot heden gebleven.
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immer beteekent dan op eenig oogenblik in de toekomst.
Wat nu op eenig oogenblik in de toekomst geschiedt , moge op
een onbepaalden tijd plaats grijpen , het gebeurt in elk geval stellig,
zeer zeker. immer nam dan ook langzamerhand de laatstgenoemde beteekenis aan , gelijk in de plaats , die wij hier bespreken, het geval is.
Hooft wil dus zeggen , dat het verheffen van schoeljes en , bedriegers plaats vond , hetgeen , volgens hem , zeer stellig nog wel
zoo hatelijk is , als hun schelmerijen dit zijn.
47) in roofgoedt.
in beteekent hier aan. Soms gebruikt Hooft in , waar wij over
zouden bezi. o lezen we op bl. 19 van Verwijs' boekje:
. ... den Prins van Gavere gewaar , ziet daar,
Wordende......,
zeid' hij , den grooten ketter: zoo luide, dat Egmondt het verstaan
kon ; en zich daarin ontzette ; daarin bet. hier daarover. Soms
gebruikt Hooft in voor met. Zoo zegt hij in opzet voor met opzet.
48) dreeven en droeghen.
drijven = bedrijven.
iets draghen = iets op de schouders hebben .--. met iets belast zijn,
en vandaar iets volvoeren.
49) gebral.

gebreken = ontbreken. Vergel. het subst. gebrek. Iemand heeft
dus gebrek, wanneer hem iets ontbreekt; gebreken was een onpersoonlijk werkw. , dat een datief regeerde. In den zin : dien 't aan
vijant gebrak", staat dien dus in den 3den naamval. Wij zouden
in dit geval ween zeggen.
50.) Nochtans.
nochtans luidde oorspronkelijk nogdan , waarin nog zooveel als
bovendien beteekende. Gelijk met sommige samenstellingen , zooals
omtrent , nabij e. a. , tegenwoordig nog het geval is, werd oudtijds
de hoofdbeteekenis van nogdan door het eerste lid der samenstelling
uitgedrukt. nogdan beteekende dus hetzelfde als dan nog , dan
diende slechts om de beteekenis van nog eenigszins te versterken;
nogdan , of , zooals het woord gewoonlijk luidde ten gevolge van de
verscherping van de d van dan door invloed van den scherp uitgesproken slotmedeklinker van nog , nochtan beteekende dus zooveel
als bovendien. Uit een enkel voorbeeld moge dit blijken. In den
Reinaard beklaagt Brune, de beer, zich bij den leeuw over het vele
leed , dat hij en zijn huisgezin van den vos hebben ondervonden,
en na enkele van diens schelmsche streken opgesomd te hebben,
vervolgt hij:
Nochtan honedi mi sint.
(Van den vos Reinaerde, vs. 78).
honedi = honede hi; honede = bedroog.
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Brune wil dus zeggen : „dan bedroog hij mij sedert . nog", of
kortweg, „bovendien bedroog hij mij sedert."
Indien iemand eenige bladzijden gelezen en bovendien wat gerekend heeft, dan zal het rekenen wel niet tijdens, maar na het
lezen geschied zijn. De werking , die na bovendien vermeld wordt,
is dus veeltijds later geschied , dan een onmiddellijk te voren genoemde werking en dit gaf aanleiding , dat onze middeleeuwsche
voorouders het woord nochtan langzamerhand ook in de beteekenis
van later , verder , voortaan , in het vervolg , gingen gebruiken.
In het welbekende dierenepos , dat zijn lotgevallen vermeldt, meent
Reinaard, de felle roode, dat hij Brune, zijn ergsten vijand, door
zijn listen en lagen een smadelijken dood berokkend heeft , en niet
zonder eenige zelfvoldoening zegt hij :
fiets (het es) mi wel ghevaren:
Die mi te hove meest soude daren (d. i. deren) ,
Dien hebbic doot in desen daghe;
waarop hij met een gevoel van gerustheid over hetgeen de toekomst
hem baren zal , vervolgt:

Nochtan wanic (d. i. waan ik) sonder claghe
Ende sonder wanconst (d. i. vijandschap) bliven:
Ie mach te rechte bliscap driven !
(Rein. 903--908).
Nochtan beteekent hier klaarblijkelijk voortaan, verder, in het vervolg.
Daar hetgeen later geschiedt dikwijls lijnrecht in strijd is met
hetgeen men uit vroeger vermelde feiten zou opmaken, zoo was de
gedachte , volgende op nogdan - voortaan soms in tegenspraak
met hetgeen men uit den voorafgaanden zin zou afleiden , en nogdan
kreeg dientengevolge in dergelijke zinnen de kracht van een beperkend tegenstellend voegwoord. Als zoodanig slechts komt het
woord in de tegenwoordige taal nog voor. Het is opmerkelijk , dat
het veel gebruikte beperkend tegenstellend voegwoord echter vroeger
ook voortaan , later beteekent heeft. In die beteekenis komt het
o. a. voor in den eersten regel van den slotzang van Vondel's
Geuse-Vesper:
Spiegelt, spiegelt u dan echter,
Wie ghij zijt;
Vreest den worm , die dezen Rechter
't Hart af bijt.
echter is ontstaan uit e f ter (Verg. gracht n. gra f t) , en dit uit
after. Verg. Eng. after = later. Hier en daar hoort men in de
volkstaal echter nog wel eens in de beteekenis van in het vervolg,
voortaan gebruiken. Zoo hoort men in de omstreken van Enkhuizen vaak : „gij moet dit nu echter niet meer doen", voor : „gij
moet dit nu in het vervolg niet meer doen".
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Dat de s van nochtans de gewone bijw. s is, behoeft_ haast geen
vermelding.
Wat de spelling van het woord aangaat , hebben wij de keuze
tusschen de schrijfwijze nochtans en nogtans. Daar de g van het
eerste lid van het woord wegens den verscherpenden invloed , dien
zij op de d van dan uitgeoefend heeft , klaarblijkelijk scherp uitgesproken wordt, is de spelling nochtans in overeenstemming met
de beschaafde uitspraak. De schrijfwijze nogtans heeft voor, dat zij
met de afleiding van het woord rekening houdt. De verwijzing
naar den oorspronkelijken vorm en daarmee naar de oorspronkelijke
beteekenis van het woord heeft echter wegens het sterke verloop,
dat zijn beteekenis ondergaan heeft , voor den leek al zeer
weinig waarde en daar nu een afwijking van den Regel der Beschaafde Uitspraak, welke regel ons voorschrijft een woord te
schrijven, zooals het uitgesproken -wordt, alleen wegens zeer dringende redenen mag plaats grijpen, moet aan de spelling nochtans
de voorkeur gegeven worden.

51) exempelen.
Uit dit woord kan blijken, dat zij , die beweren , dat Hooft nooit
een vreemd woord gebruikte, zich te sterk uitdrukken. Zoo nu en
dan ontsnapt er wel deugdelijk een aan zijn pen. Op bl. 28 van
de Episodes vinden we b.v. het vreemde woord majestraaten.

52) opgezet.
opzetten = op het spel zetten, wagen.
Naar mine meening beteekent van hier door en bij zooveel als
ter wille van , ten behoeve van , en de zin zou dan aldus weergegeven kunnen worden : Goed en bloed werd door den eenen broeder
ten behoeve van den anderen op het spel gezet.
Dat van werkelijk door kan beteekenen , blijkt uit den zin , dien
wij zoo even besproken hebben : en dien 't aan vijant gebrak , van
zijn vrienden verraaden.
53) erntfeste.
Verwys teekent bij dit woord aan : erntfest , een woord van hgd.
oorsprong, gebruikt , inzonderheid als titel van achtbare en eerbiedwaardige mannen. Eigenlijk : standvastig in eer , constans honore,
in den zin van edel , achtbaar. Zie Grimm , D. Wtb. III , 59
op Ehrenfest.

54) zamelpenningen.
zamelpenningen zijn spaarpenningen. In opbrengen beteekent op
zooveel als naar boven; opbrengen is hier dus naar boven brengen.
Verg. een raam opschuiven; iets optrekken , enz.
Hooft drukt hier op zeer schilderachtige wijze uit, dat de Hollanders hun laatste spaarpenningen voor de vrijheid van hun land
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veil hadden. Trouwens , Hooft streeft overal naar aanschouwelijkheid
van voorstelling. Zijn spreken is in waarheid schilderen. De lezers
van Verwys' Episodes weten , met hoeveel levendigheid Hooft den
slag bij Jemmingen beschrijft, en dikwijls weet hij door het verrassend gebruik van een enkel woord in hooge mate de aanschouwelijkheid van zijn stijl te bevorderen. Zob zegt hij op bl. 21 van
Verwys' Episodes niet, dat Egmond, Hoorne en andere Heeren aan
tafel zaten , maar , ter teekening van de gebogen houding , die zij al
etende aannamen, schrijft hij. liever, dat zij over tafel zaten.
Uit den zin , dien wij hier bespreken , en uit hetgeen er verder
in den tekst volgt , kan voorts blijken , dat Hooft de eigenaardige
grootheid van het tijdperk , dat hij beschrijven gaat , gevoelt ; en
uit zijn ingenomenheid met zijn onderwerp valt dan ook de zorg
te verklaren , die hij aan zijn werk besteed heeft. Hij is getroffen
door de majesteit van de feiten die hij te boek zal stellen , en hij
gevoelt zich zedelijk verplicht , om al zijn gaven aan te wonden,
ten einde deze grootsche gebeurtenissen naar den eisch voor te
stellen. De liefde tot zijn land en zijn volk verleidt hem er echter
nooit toe , in de grootste fout te vervallen , die een geschiedschrijver
kan begaan : nergens is hij partijdig. Op bl. 17 van Verwys'
boekje laat hij , wat er goeds is in het Spaansche volkskarakter,
ten volle recht wedervaren , en als hij den tocht beschrijft , dien
Alva met zijn troepen van Spanje door Italië en Duitschland naar
Nederland volbracht , prijst hij den landvoogd wegens de ,,ongekreukte" krijgstucht , welke ' deze bij die gelegenheid wist te handhaven , en Hooft voelde zich verplicht Alva dit woord van lof niet
te onthouden , „want", voegt hij er bij , „wat hem naa komt , verstaan wij hem naa te geven". (Zie Verwys' Episodes, bi. 17).
Duidelijk blijkt Rooft's onpartijdigheid uit hetgeen we op bl. 91
van de Episodes lezen : „Liet het gemoedt mij toe , eenighe merkaarde waarheit te verzwijghen , geirne zond' ik een' wreedtheit
verbij gaan , die den aart mijner landsluyden onteert : hoewel zij,
als gesprooten uit den ooverheeten haat teeghens den Spanjaardt,
ten deele tot bewijs zijner mishandelingen dienen kan." En niet
alleen de wreedheden der Hollanders durft hij laken , duidelijk
laat hij uitkomen , dat menige daad van moed door de Hollanders
niet in edele liefde tot de vrijheid , maar in dolle dronkenmans opgewondenheid is verricht. Zoo lezen we op bi. 77 : „Een van den
bet. hoop bij drank dan bij zinnen , lijmt zich aan deeze woorden;
en ,NI agh' er , zeid' hij , een paar vaanen biers af , 'k gaa een stuk
schuts van den wal aansteeken , en barn onder de (n.l. Spaansche)
scheepen. Van Kuyk gaf hem twee daalers ; en hij , daar op, vuur."
Op bl. 89 lezen we : „'T krijgsvolk met den Hopman bleef buyten
vernachten. Maar de burghers , met den dagh op ; rotzen t'zaamen
(d. i. loopen te hoop) ; hebbende d'een den anderen toghtigh (d. i.
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vurig) gemaakt met den brandewijn , smijten de poort open , en
laatera hem in."
Over het geheel echter heeft Hooft geen woorden genoeg tot lof
voor die mannen, niet van pronk, maar kloek van moede", zooals hij
een hunner ergens zoo keurig omschrijft (Verwys, bl. 86), en hij drukt
er zelfs zijn leedwezen over uit, „dat bij mangel van juiste aanteekening , de heughenis gespilt is van verscheide doorluchtighe daaden
door donkere (d. i. onbekend, lat. homo obscurus ; Verwijs) persoonen
bedreeven" (Verwijs , bl. 83) , zoodat, hij helaas niet in staat is, alle
daden van dat kloeke geslacht te vereeuwigen.
Zijn streven naar een ware en onpartijdige voorstelling der gebeurtenissen brengt hem er toe , over de berichten , die hem geworden zijn , zekere critiek uit te oefenen. Soms bestaat deze eenvoudig
hierin , dat hij opmerkt , dat eenig bericht hem weinig geloofwaardig voorkomt. Zoo zegt hij , na vermeld te hebben , dat Alva te
Dietenhove in de Zuidelijke Nederlanden was aangekomen , : „Dat
hij gehoopt hebbe aldaar , van al de treffelijkste Heeren , zelfs van
den Prinse van Oranje ontmoet te worden , en hen , bij die gelegenheid teffens in handen te krij ghen , kan in mij niet komen , .... ,
hoe wel men der vindt , die zich ook dit hebben ingebeeldt." Bij
de behandeling van den dood van Filips' zoon Karel geeft hij een
uitvoerig overzicht van al wat omtrent deze duistere gebeurtenis
geschreven , gezegd en gefluisterd is en ten slotte deelt hij dan zijn
eigen meening omtrent deze treurige zaak mede. (Zie Verwys'
Episodes , bl. 51-60). Zoo nu en dan , wanneer hij een weinig
bekende bijzonderheid bericht , noemt hij zelfs zijn zegsman. Na
verhaald te hebben , dat den ter dood veroordeelden door gloeiende
„ijzerkees" het spreken op den brandstapel belet werd , zegt hij:
Arnout van Erp , een man van onbesprooken , oprechtigheit , en
vaader van Christina vrouwe van ooverweeghende (d. i. bovenmatige)
deugd , en vernuft , die hij aan mij , in eersten huwelijke besteed
heeft , plagh ons te verhaalen , hoe hij , aanschouwende het martelen
van eenighen alzoo gemuylbandt , hoorde , dat van twee Monnikken,
onder 't volk staande , d'een teeghens den anderen zeide : hoort,
hoe zingen ze , zouden ze ook dansen." (Zie Verwys , bl. 42). Uit
deze plaats , het zij terloops opgemerkt , kan tevens blijken , dat
Hooft de voortreffelijke eigenschappen van geest en gemoed zijner
eerste gade met waardeering bleef herdenken , ook nadat hij de indrukwekkende schoonheid van zijn tweede vrouw in verliefde verzen
gehuldigd had.

55) godsvrucht.
Het werkw. vruchten heeft in de taal der middeleeuwen en in die
der zeventiende eeuw de beteekenis van vreezen. In den Reinaert
lezen we (vs. 3017-2020):
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Doe sprac hi : „Coninc , mi es leet ,
Dat ghi so verre met mi gaet:
Ie vruch te , het mach u veesen quaet!
In Vondel's Palamedes zegt de hoofdpersoon van het treurspel in
zijn lange alleenspraak in het eerste bedrijf onder meer:
Hier bij en rust het niet : men smijtme voor de scheenen ,
Dat ick de koningen van Sparten en Myceenen
Met al de vorsten , toen men lande op 's vyants kust,
Wou smooren in hun bloed , uit godtvergheten lust,
Naerdien ick , voor den slagh en 't bloedig oorloghsteecken ,
Beval de gantsche vloot terstont in zee te steecken ,
En zelf te schepe ging. 't Geleeck wat , wist men niet
Dat Agamemnon , 't hooft , dit zelf belaste en riedt ,
Die , toen wij 't wijeken der verleghe krjjgslien vruchten
Hun allen troost en hoop beneemen wou van vlughten ,
Elk moedighen tot slaen , wanneer de doodt hen . doe
Aenloopen op het spits , of 't zwalpen van de zee.

Godsvrucht beteekent dus . niets anders dan : vreeze Gods.
56) verstandt.
Het werkw. verstaan beteekende vroeger onder meer ook denken,

meenen , gelijk o. a. blijken kan uit den reeds meermalen door ons
aangehaalden zin : „want wat hem naa komt , verstaan wij hem
naa te geven". (Verwijs , bl. 17).
Het met dit werkw. samenhangende subst. verstand beteekende
natuurlijk gedachte , meening. In deze bet. komt het woord hier
bij Hooft voor.
Dit subst. verstand werd ook als een collectief opgevat en be
teekende dan meer bepaald : leerstellingen , leerbegrippen , of
weg : leer. Zoo spreekt Hooft in zijn Historiën herhaaldelijk van
Calvijns verstandt , en bedoelt daarmêe dan : de leer van Calvijn.
Genoemde uitdrukking komt b.v. voor in N. H. 118 , 4 : En de
koning konde d'Augsburgsche belijdenis , alleen , oft daar beneeven
't verstandt van Calvijn toelaaten,"
Wij zullen over de andere beteekenissen van verstaan en verstand
te dezer plaatse niet verder uitweiden.
,

57) weerom.
weerom = vergelding.
58) kloekheit.
Het bijv. naamw. kloek beteekende vroeger zoowel gezond , sterk,
als wis , verstandig. In het volgend puntdicht speelt Huygens op
niet onaardige wijze met de beide beteekenissen van dit woord:
Dirck eet en drinct hem rond,
En siet noyt in een boeck ;
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Hij is lcloeck en gesond,

Maar niet gesond en kloeck.
Het subst. kloekheid kon dus zoowel sterkte , kracht , als wijsheid
beteekenen. Hier heeft het woord natuurlijk de bet. van wijsheid.
kloek in de bet. van sterk gebruikt Hooft ook in de zegswijze
zich kloek maken , waar wij liever zich sterk maken zouden bezigen.
Genoemde uitdrukking komt o. a. voor op bl. 45 van Verwijs'
Episodes : maar Alva, zich kloek maakende, dit voordeel zijns vijands,
in 't zijne , te keeren , vertrok in 't aanbreeken des anderen daags,
van Reide ; enz.

59) achterzorg.
Bij de bespreking van het woord nochtans (zie no. 50) is ons
gebleken , dat echter of achter vroeger later beteekende. In achterzorg heeft achter deze bet. van later. achterzorg is dus niets
anders dan zorg , voor hetgeen later , voor hetgeen in de toekomst
gebeuren zal.

60) voorzienigheit.
Het w.w. voorzien beteekent o.m. vooruitzien. , Iemand is dus
voorzienig , wanneer hij met eenige juistheid vooruit kan zien , wat
er later gebeuren zal ; wanneer hij , gelijk wij dit gewoonlijk zeggen ,
een blik in de toekomst weet te slaan.
voorzienigheit bet. dus het vooruitzien in de toekomst.
De woorden achterzorg en voorzienigheid drukken dus volstrekt
niet dezelfde begrippen uit ; hetgeen het best kan blijken uit de
opmerking , dat iemand , die zich alleen door achterzorg onderscheidt , zonder daaraan de noodige voorzienigheid te paren , het
daarmee^ nog. niet zeer ver zal brengen , want wat baat het iemand,
of hij al geneigd is , voor de dingen , die komen zullen , te zorgen,
als hij aan die eigenschap niet tevens de gave paart van met eenige
zekerheid te kunnen gissen , wat de toekomst in haar schoot verborgen houdt?
Verwys geeft dit voorzienigheid door voorbehoedzaamheid weer
en vat het woord dus als een synoniem van achterzorg op ; naar
onze meening echter ten onrechte.
Het woord voorzienigheid als benaming van het Opperwezen
hangt niet met het werkes. voorzien = fr. prévoir , maar met het
w.w. voorzien = fr. pourvoir samen. voorzienigheid zal dan oorspronkelijk een abstract subst. geweest zijn, beteekenende het voorzien
van sommige zaken en later zal het * dan de meer concreete beteekenis
gekregen hebben van goddelijk wezen , dat ons van alle dingen
S

voorziet.
61) splinterighste.
splinterig beteekent volgens zijn vorming hebbende splinters, Het
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woord zal dus het eerst gezegd zijn van een stuk hout , dat vol
splinters zat. Zulk een „splinterig" stuk hout moet met de uiterste
voorzichtigheid aangepakt worden; wie dit niet doet, loopt gevaar,
zich te bezeeren aan de fijne , scherpe uitsteeksels , die te gevaarlijker zijn , naarmate ze wegens hun kleinte minder in het oog
vallen.
Figuurlijk opgevat , kon het woord dus gebezigd worden tea
opzichte van een of andere quaestie , bij welker oplossing men op
vele fijne , verborgen moeielijkheden stuit.
Ten slotte nog een voorbeeld , waarin splinterig in de zoo even
omschreven beteekenis voorkomt : Zijn Genaade , ooverweeghende
't stuk met den voorsteller en twee anderen , speurde 't zelve zeer
splinterigh en vertoonde (d. i. toonde aan) dat (d. i. dat 't)
haaperen zouw.
,

62) keetelighste.
ketelen of kittelen beteekent prikkelen.
Een „ketelige" zaak was dus een quaestie , geschikt om te
prikkelen : geschikt om de driften , de hartstochten der menigte
op te wekken.
Een „splinterige" zaak is dus niet volkomen hetzelfde als een
„ketelige" zaak. Een „splinterige" quaestie levert bij de oplossing
vele fijne , dikwijls niet verwachte moeielijkheden op ; een „ketelige"
quaestie kan op zich zelf hoogst eenvoudig zijn, maar de oplossing
in een of anderen zin brengt hier licht de hartstochten van andersdenkenden in beweging. -- „Splinterighe" zaken zullen dus het
best door „kloekheit van raadt" opgelost kunnen worden ; „ketelighe"
quaesties zullen vooral door „'t intoomen van hartstochten" tot
een goed eind gebracht moeten worden ; terwijl bij beide soort
vraagstukken „taaye lijdtsaamheit" gebiedend gevorderd wordt.
Verwys teekent bij de woorden splinterigh en keeteligh aan:
„splinterigh , moeilijk , zwaar om te tasten. Zoo in het fr. une
question épineuse."
„keeteligh , moeilijk , netelig. Van ketelen , kittelen , vanwaar
kitteloorig doch , zooals Huydec. Pr. I , 459 aanmerkt , op deze
plaats op een bijzondere wijze gebruikt."
Verwys beschouwt beide woorden dus als synoniemen ; onzes
inziens echter ten onrechte. Over het algemeen is Hooft te karig
met zijn woorden om er twee te gebruiken , als een reeds volkomen
juist zijn meening weergeeft , en waar bij hem dan ook twee of
meer woorden tautologisch schijnen verbonden te zijn , daar onderzoeke men steeds , of deze woorden werkelijk wel dezelfde beteekenis
hebben en in veel gevallen zal men dan bevinden , dat er tusschen
deze woorden inderdaad een fijn en opmerkenswaardig verschil in
;

beteekenis bestaat, Zoo spaarzaam zelfs is Hooft met zijn woorden,
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dat hij er dikwijls een weglaat , dat werkelijk uitgedrukt had
moeten worden en dit maakt , dat zijn stijl niet alleen hier en
daar iets stroefs en gewrongene verkrijgt , maar dat enkele zijner
zinnen bepaald foutief geconstrueerd zijn , gelijk b.v. blijken kan
uit . de volgende voorbeelden:
D' ander (d.i. Alva) , kort af , zeide , dat ze (n.l. genade voor
Egmond) gheen' plaats had , en 't recht zijn gang te gaan (Verwys , bl. 31).
Thans , uit haar kaamer scheidende , mord' hij dat men hem
gehoopt , en zulk een' bruidt ontstreeken had : gelijk dan de waarheit , en eerst voor hem na haar gestaan was (Verwys , bl. 51 en 52).
Maar de Ryk was aan bevel gebonden; met Lumey geen schertsen
(Verwys , bl. 82).
Van Kuyk gaf hem twee daalers (d.i. daalders) ; en hij , daar op ,•
vuur (Verwys , bl. 78).
Het was wel geschaapen ter deughd , goedertier , njjver , vernuftigh , vermaart in konsten en wetenschappen , afkeerigh van
trots- en dubbelheit (Verwys , bl. 6).
63) beleidt.
beleiden = besturen. Verg. N. H. 1044: „Om de zaken des lands
te helpen beleiden."
64) Der wijze , dat enz..... van Vorsten en volken.
Hooft zegt in dezen volzin , dat uit zijn geschiedverhaal wereldwijsheid en leering voor vorsten. en volken te putten is. Hij had
zelfs kunnen zeggen , dat hij zelf uit de medegedeelde feiten menige
nuttige les getrokken heeft (Verwys bl. 40 , reg. 22 e.v. ; Verwys
bl. 82 reg. 15 e.v. en bi. 83 ; enz.). De opmerkingen , die Hooft
aldus maakt , doen hem kennen als een warmen vriend van het
volk en vooral als iemand , die , vrij van alle vooroordeelen , met
scherpen blik „'t beloop der wereldsche dingen" naspeurt. Dat
Hooft het volk een goed hart toedraagt , is ons reeds in no. 53
gebleken , en in dit opzicht toont hij een waardige zoon te zijn
van dien burgervader Hooft , wiens liefde tot het volk door
Vondel in zijn Roskam op zoo gloedvolle wijze gehuldigd is. Hooft
heeft voorts den moed , datgene , wat hij omtrent „'t beloop der
wereldsche dingen" „waargenomen" heeft , neer te schrijven , zelfs
al zou dit de onaangenaamste gevolgen voor hem kunnen hebben.
Zoo heeft hij (zie bl. 26 van de Episodes) de voor zijn tijd bijna
onbegrijpelijke vermetelheid , Gods bestier aan een scherpe , afkeurende critiek te onderwerpen. We lezen toch ster aangeduider
plaatse : Voorwaar , hoe ik dit en gelijk beloop dieper in zie,
hoe ik min gronds in de oordeelen Gods vind ; en de tuimelende
ongestaadigheit der menschelijke zaakgin in allerley handel mij meer
voor de ooghen komt." Vooral de kalmte en de beslistheid , waar
Noord en Zuid, lie Jaargang.
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mede Hooft deze koene waarheden uit , zijn voor hem kenmerkend.
Hooft is geen hartstochtelijke figuur als Vondel , nooit zal hij
zich overschreeuwen ; maar waar het noodig is , weet hij niettemin
zijn meening met warmte en kracht uit te spreken. (Vergel. voorts
Jonckbloet's Geschiedenis der Nederl. Letterkunde , derde deel,
bl. 345 e.v. , waar een minder gunstig oordeel over Hooft's karakter
wordt geveld).
J. C. KUMMER.

Kro n g00
xv.
Verkrachting door verkorting.
We zijn er tweemaal getuige van geweest. Eens in het Schoolblad van 31 Juli 1888. Er was sprake van de lei te vervangen
door papier. En nu luidt het :
1. Opgaven van f 24 in Engeland , en f 3" ten onzent, per leerling in het jaar , loopen genoeg uit elkaar , om geen van beide
geheel te vertrouwen.
En in een handschrift las ik:
2. De plank was te smal, om er beide te gelijk over te gaan.
Tweemaal dezelfde fout. Toch is de overtreden taalregel zoo eenvoudig , dat men van de veertienjarige candidaten naar eene der
rijksbeurzen aan de Bossche kweekschool dezer dagen grondige bekendheid er mede verondersteld heeft. Getuige het feit , dat men
dien candidaten niet alleen opgaf:
2. Maak van het gecursiveerde volledige zinnen:
Door het raam k kende , zag ik het kind met eene pop spelen.
Nog maar twintig jaar oud , stond hij reeds aan het hoofd eener
fabriek.
Alvorens binnen te komen, moet gij even kloppen.
maar ook de daaraan onmiddellijk voorafgaande , o. i. veel zwaarder
taak:
1. Indien de volgende zinnen niet goed zijn , zeg , waarom , )
en verbeter ze:
Over de brug gaande , viel mijn hoed in het water.
Gesloten zijnde, gelieve men hiernaast aan te bellen.
Ten overvloede verwijs ik voor het bovenstaande tweetal zinnen
uit Schoolblad en handschrift naar D. de Groot, Nederlandsche
Spraakkunst, 7e druk , § 34 , 4. Uit de daar gegeven voorbeelden
blijkt, dat verkorte bijwoordelijke bijzinnen het onderwerp gemeen
moeten hebben met den hoofdzin. Waar dat niet het geval is , is
') Wij cursiveeren.
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de verkorting ongeoorloofd. De fout in zin 1 is dus , dat Opgaven,
het onderwerp van den hoofdzin , tevens , ofschoon in een ander
pakje gestoken , (geen van beide) het lijdend voorwerp is van den
bijzin , waarvan het 0*nderwerp men in het geheel niet is uitgedrukt.
Als men den blijkbaar haastig op papier geworpen zin verbetert,
blijkt het, dat men in den hoofdzin ook nog een kleine wijziging
moet aanbrengen, aldus:
1. Opgaven van f 24 in Engeland , en f 3 ten onzent , per leerling in het jaar , loopen zoover uit elkaar , dat men geen van beide
geheel kan vertrouwen.
En nu zin 2..
Het onderwerp van den hoofdzin komt in den bijzin onder de
gedaante er over voor als bijwoordelijke bepaling, terwijl er geheel
in strijd met onze taalgewoonten , een nieuw onderwerp beide ingeschoven is. Daar plank onmogelijk het onderwerp kan zijn van
overgaan, was zinsverkorting ongeoorloofd. Blijkbaar had de schrijver zijne gedachte in dezen vorm moeten gieten:
2. De plank was te smal, dan dat beide er te gelijk over konden gaan.
Of wel:
De plank was zoo smal, dat beide er onmogelijk te gelijk over
konden gaan.
Bij onze klassieken een paar voorbeelden zoekend , om dit kleine
verhandelingetje een • passend en kle
mmend slot te geven, is het toeval mi bijzonder gunstiq..... zoo had ik bijna geschreven, toen
ik , door een bijzondere bestiering , zou ik haast geneigd zijn te
zeggen, opmerkte, dat ik daar juist denzelfden flater zou begaan,
dien ik in anderen afkeurde. Immers : het onderwerp van den
hoofdzin: Is het toeval mij bijzonder gunstig, is niet tevens het
onderwerp van de beide daaraan voorafgaande verkorte bjjwoordelijke zinnen. Ik laat dan ook dien foutieven volzin alleen staan als
een waarschuwend voorbeeld voor mijzelf en anderen : „wie staat,
zie toe , dat hij niet en valle !"
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Waar was ik gebleven ? Bij onze klassieken een paar voorbeelden
zoekend , om dit kleine verhandelingetje een passend en klemmend
slot te geven , ben ik niet ongelukkig geweest. Ik sla toevallig op:
M. en L. Leopold , Oud en Nieuw , Tweede bundel,
en lees daar , blz. 65 , bovenaan:
„Mij bevindende in een voorkamertje aan een venster met een
„horretje bedekt , om de aangenaamheid van een helderen maneschijn
„te genieten , zag ik , zonder gezien te worden , mijne naaste buur,vrij ster , een zoet , geschikt meisje van achttien of negentienjaren,
„op hare stoep staan met een stoofje onder haar voorschoot, waar-

„schij nlij k om haar moeder op te wachten."
achten." .... .
J. van Effen , Kobus en Agnietje.
22*
.....
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Even ontleden, dan ziet ge, wat aardige vondst dat inderdaad is.
1. Mij bevindende in een voorkamertje aan een venster, verkorte
bijwoordelijke bijzin van den hoofdzin 4 , en volledig luidende : Terwijl ik mij in een voorkamertje aan een venster bevond; onderwerp ik.
2. Met een horretje bedekt.

3. Om de aangenaamheid van een helderen maneschjn te genieten , verkorte bijwoordelijke bijzin van den hoofdzin 4 , en volledig
luidende : Opdat ik de aangenaamheid van een helderen maneschj n
genieten kon; onderwerp ik.
4. Zag ik mijne 'naaste buurvr ster , een zoet , geschikt meisje
van achttien of negentien jaren , op hare stoep staan met een stoofje
onder haar voorschoot , hoofdzin ; onderwerp ik.
5. Zonder gezien - te worden , verkorte bijwoordelijke bijzin, als
bepaling van den hoofdzin 4 , en volledig luidende : Terwijl ik niet
gezien werd ; onderwerp ik.
Tot zoover een klaar en helder bewijs , dat een welgeschapen
samengestelde zin verscheidene verkorte bijwoordelijke bijzinnen kan
bevatten , die alle het onderwerp met den hoofdzin gemeen hebben.
Maar wij zijn nog niet aan het eind. Daar volgt nog:
6. Waarschijnlijk om hare moeder op te wachten. Dat lijkt
ook wel een verkorte bijwoordelijke bijzin te zijn. En waarlijk, het
is zoo. Mijn .... zoet meisje van achttien jaren stond op hare
stoep , waarschijnlijk om hare moeder op te wachten , of volledigheidshalve opdat zij hare moeder opwachtte ; onderwerp zij.
't Is nu maar de vraag , of dat zij ook het onderwerp is van
den hoofdzin. Oogenschjjnlijk niet. Ik zag mijne buurvrijster op
hare stoep staan is de hoofdzin , (hier voor ons gemak ontdaan van
eenige bepalingen , die niets ter zake doen) , waarbij zich aansluit
om hare moeder op te wachten , of opdat zij hare moeder opwachtte,
in welken laatsten bijzin het onderwerp zij wel degelijk denzelfden
persoon voorstelt , die als LIJDEND VOORWERP fungeert in den hoofdzin (buurvrijster). En toch wordt hier slechts schijnbaar de stelling
omvergeblazen als een kaartenhuis. Laat ons nogmaals den hoofdzin bezien. Die heeft twee werkwoorden : zag en staan. Derhalve
bevat hij twee gedachten , derhalve twee zinnen. De hoofdzin is
inderdaad Bene twee-eenheid. Hij bestaat uit twee deelen , nu ja,
wel niet „gloênde aaneengemeed", zooals bij vondel ,
-

„En vastgeschakeld en verbonden

» In lief en leed ,"
maar vergroeid , ineengestrengeld , zooals ge in een bosch wel eens
twee natuurkinderen ontmoet hebt, die u deden denken aan de
Siameesche tweelingen. Of wat zegt: „lk zag mijne buurvrijster
op hare stoep staan anders dan: Ik zag mijne buurvrjster, hoofdzin, terwijl zij op hare stoep stond , bijwoordelijke bijzin?
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Deze bijwoordelijke bijzin nu is tegelijkertijd hoofdzin met betrekking tot den van hem weer afhankelijken zin : Opdat zij hare
moeder opwachtte. En is alzoo bewezen , ook door zin 6 , afhankelijk van zin
7. Op hare stoep staan , wat te bewijzen was, namelijk:
IN EEN VERKORTEN BIJWOORDELIJSEN BIJZIN IS HET ONDERWERP DER
GEDACHTEN ALTIJD HETZELFDE , ALS DAT VAN DEN HOOFDZIN.

XVII.

Moeten en moeten is twee.
Wie denken mocht, dat wieden een prettig werkje is, vergist zich
zeer. Maar het is een hoognoodige arbeid. Zoo ook het wieden
op den taalakker. En al levert nu ons Tijdschrift menig schoofje
distels , gegaard door de bekwame hand van Mr. C. Bake , ik
geloof toch , dat die heer , hoe werkzaam en handig en deskundig
ook, dat werk alleen niet afkan. Ik zie nog zooveel onkruid Welig
tieren, dat ik roeping gevoel , den heer B. een handje te helpen.
Ditmaal zal het een foutief gebruik van een samentrekking gelden.
Bekend is het , dat - samentrekking niet mag plaats hebben , wanneer het gemeenschappelijk zindeel in twee beteekenissen voorkomt.
Zie De Groot , Ned. Spraakk. § 36.
In het Handschrift (Zie boven XV) las ik den volgenden zin:
Men moet in zijn jeugd leeren , of onwetend blijven. De gemeenschappelijke zindeelen zijn men moet. Maar beteekent moet in den
tweeden zin hetzelfde als in den eersten ? Neen , er is tweeërlei
moeten. Moeten beteekent:
a. gedwongen of genoodzaakt tot iets zijn , hetzij door den wil
van anderen, of door een krachtig plichtbesef. Bijv. Mijn broertje
moet naar school gaan. De soldaat moet vechten. Ik moet mij
schamen. De zieke moet de voorschriften van den arts volgen.
b. Moeten komt voor in de zoogenaamde noodwendige zinnen,
waarin de spreker , op grond van den onderlingen samenhang der
dingen , dus der noodwendigheid," zijn oordeel uitspreekt. B.v. Gij
moet u door den val wel erg bezeerd hebben. Klaartje moet nu
al wel weten , hoe men ijzer gloeiend smeedt." (Heye).
Het is gemakkelijk in te zien , dat moet in het eerste lid van den
gewraakten zin de beteekenis , omschreven onder a , in het tweede
lid die van b heeft. ^ Om die reden is zinssamentrekking hier ongeoorloofd , en had men moeten schrijven :
Men moet in zijn jeugd leerera , of men zal onwetend blijven.
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XVIII.

Nog een bosje ongerechtigheden.
Wij leeren onze jongens ontzettend veel spraakkunst,
en er is waarschijnlijk geen land ter wereld , waar in
hooge en lage kringen , officiëel en niet officiëel, zulk
een slordigheid in taal, stijl en woordenkeus heerscht,
als in ons buitengewoon geleerd Nederland.
Noord en Zuid , XI. 182.

Zelfs in de hoogste kringen. Daartoe reken ik De Gids. Zoo
iemand het Noblesse oblige in zijn vaandel moest schrijven, dan is het
wel de deken onzer tijdschriften, aan de spitse der beschaving tredend.
Nu meen ik in mijn eenvoud , dat groote gaven de kleine insluiten ; dat een hooggeleerde , zijn schrandere ontdekkingen op
taalgebied openbarend , geenszins met voorname minachting de artikelen van ons taalwetboekje mag overtreden. Men vraagt bewijzen?
No. 1.
Doch daarnaast kan de schepping van oorspronkelijke woorden
ongestoord zijn gang gaan , zoo dikwijls zich de noodzakelijkheid
hiertoe doet gevoelen. De Gids , Juli 1887, blz. 153.
No. 2.
Jongere formatie, die zijn ontstaan aan de vrije scheppende kracht
Aldaar, 154.
in de taal te danken heeft.
No. 3.
Merkwaardig is het ook, dat juist vele van deze woorden, die
ten opzichte van de vergelijking met andere vormen de bovenge- ,
noemde moeilijkheden opleverden , naast zich woordenvormen (lees:
woordvormen) hebben, waarin de klankwet wel tot zijn recht komt.
Aldaar, 155.
No. 4.
Tegen de meening, dat dezelfde klank in gelijke vormen, of zelfs
in hetzelfde woord door den mensch in verschillende richting willekeurig veranderd kan worden , werd door Engelien de stelling 3
gesteld (,) dat de klankwetten zonder uitzondering werken; eene
stelling , die zone waarde had als tegenstelling.
Aldaar, 159 , noot 2).
Ik heb natuurlijk in bovenstaand viertal zinnen het voornaamwoord zin, en in den laatsten zin het lidwoord eene met zijne
toonlooze e gecursiveerd. Die toonlooze e vind ik nog bijna het
merkwaardigste van alles. Hoe ! de schrijver voelt , dat stelling
vrouwelijk is , (in het vuur der werkdrift kon zoo iets immers ont)

1) Stelling gesteld ? Nu ja, men stelt eene stelling toch ? Dat doet zelfs
de metselaar, Al moeten we toegeven , dat zijne stelling , die trouwens
maar hulpstelling is, evenmin op sierlijkheid mag bogen als die van dezen
bekwamen , maar slordigen steller.
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gaan?) en laat daar „desalniettemin en evenwel nochtans" het mannelijke zijn onmiddellijk op -volgen.
Wellicht is er eenige grond tot verontschuldiging aan te voeren
voor het foutieve gebruik van zin in zin 1 en 3. De uitdrukkingen zijn gang gaan toch en tot zijn recht komen zijn wellicht bij
sommigen staande uitdrukkingen geworden , die men in haar geheel
opneemt uit den beeldenschat , en in haar geheel verplaatst, waar
men ze hebben wil. Ze staan dan in hetzelfde gelid als : Heb ik
van zijn leven ! Al zijn dagen ! We bennen met z'n achten, (Beets)
en dergelijke. Toch meen ik , dat zij , die het wèl meehen met
hunne moedertaal , zulk een taalversteening niet in de hand moeten
werken. Als de stroom niet meer te keeren is , het zij ! Dwaasheid , er tegen op te willen roeien. Wie zal geweesu met D willen
schrijven , of ziselijk in plaats van iJselij k , al weten we nu eenmaal , dat de etymologie de zi eischt ? Is het verstandig , nog
langer anders dan lijdelijk weerstand te bieden aan het hardnekkig
voortwoekerende van at?
Maar zoolang in het taalbewustzijn van den minst ontwikkelde
het gevoel leeft , dat hem doet spreken van zijn pijp , en haar (zijn
moeders) bijbel -- al is het dan ook vaak in den verzwakten vorm
er of der in plaats van haar zoolang mogen hoog- en minder
hooggeleerden niet lijdelijk toezien , dat de taal der vaderen verminkt wordt.
-

Ook de woordenkeus laat menigmaal te wenschen over. Of wat
dunkt u van het woord geroepen in onderstaanden zin:
„Uitvoerig stond hij bij dit onderwerp (de schoolkwestie) stil , en
„bestreed hij het bestaan (lees : het recht van bestaan) der staats, school , zooals deze nu was. Onrechtvaardig noemde hij het , dat
„een ieder geroepen was , die school mede te helpen in stand houden.
N. R. C., 16 Mei 1888, II, A.
Wie geroepen is , voelt in zich de aandrift tot datgene , wat hij
gaat bepleiten of doen; men voelt roeping voor het ambt zijner
keuze; de predikant voelt roeping, (of niet) om aan het verlangen
der gemeente , die hem beroepen heeft , te voldoen. Ik gevoel roeping , den heer B. bij het wieden op den taalakker een handje te
helpen. (Zie boven XVII.) Dat nu vele tienduizenden zich tegenwoordig niet geroepen gevoelen, om de Openbare School mee te
helpen in stand houden , is , „wien 't lief zij ofte leed ," van algemeene bekendheid. De hooggeplaatste spreker boven bedoeld , die
zich geroepen gevoelde , om het „klavier der volksconsciëntie" mee
te bespelen , had dan ook moeten zeggen , dat hij het onrechtvaardig vond , dat ieder verplicht was , de staatsschool mee te helpen
in stand houden. In zake meesterschap der taal heeft hij de waar-
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held bewezen van het oude , dat immer nieuw blijft : Velen zijn

geroepen en weinigen uitverkoren. 1 )
,

Van examen-commissiën zou men mogen verwachten , dat zij
althans bij benadering , de grenzen der onfeilbaarheid in zake de
moedertaal gevonden hadden. Hoeverre het daar nog af is , moge
al weer blijken.
In April 1888 werd in de elf provinciën aan de candidaten voor
de akte van onderwijzer , art. 56, a, der Wet van 17 Augustus
1878 het volgende stuk opgegeven:
Verklaar een van de volgende woorden , en gebruik die in een
zin z66 , dat de beteekenis duidelijk uitkomt.
(Volgen een zes- of achttal woorden.)
Alzoo wordt den candidaat verzocht , die één woord , door hem
verklaard , in een zin te gebruiken.
En dit geschiedde , een half jaar nadat de examinatoren voor
Nederlandsche taal in eene der elf commissiën boven bedoeld onderling verdeeld waren over de gewichtige (!) vraag, of men alleen
voornaamwoord of bijwoord of nog anders noemen moest in onderstaande dichtregelen :
WINTERROOS.
Versliept gij 't zoet der lentedagen,
Traag roosje , dat ge nu nog waakt ?
Uw zusters toefde in hof en hagen
Een rust , die gij alleen niet smaakt.
Wij geven deze beide feiten zonder commentaar.
Ook op den taalakker van het Haagsche Binnenhof zouden allicht,
voor wien 't lustte , eenige disteltjes te garen zijn. Die akker is
om zijne gastvrijheid vermaard. Voor ditmaal genoeg. Alleen tot
slot, dewijl lachen immers zoo . gezond is , eene herinnering aan den
tijd , toen Nederland gezegend werd met zijne eerste brief kaarten.
De jongeren zullen 't niet weten , de ouderen zijn 't allicht vergeten,
dat men onder aan de voorzijde de mededeeling aan het publiek
las , dat men de briefkaart met inkt , potlood of anderszins mocht
beschrijven.
Is het vreemd, dat Uilenspiegel van die dagen tot de Regeering
de vraag richtte : waar anderszins te koop was?
J. V. BOXMEER.

1) Voorgestelde wijziging, die ik intusschen gaarne » voor beter" opgeef:
Velen voelen zich geroepen, en weinigen zijn uitverkoren.
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Loea,bezen-

,

heeft misschien de g tot ch verscherpt onder invloed der n,
die er oorspronkelijk onmiddellijk opvolgde , (zoo wij althans op
't gotische langnjan mogen afgaan) en in aard , als halfvocaal,
overeenkomt met de 1 in bochel naast buigen , richel naast rij (van
rige; regel is Latijn , evenals tegel , waaruit echter tichel op dezelfde
wijze ontstaan is) enz. ; en bij andere consonanten zien wij dien
invloed der n zelve in beeltenis , lafenis , begrafenis , die ook,
evenals loochenen , de toonlooze e kunnen uitwerpen en m. i. oorspronkelijk misten. Vergelijk ook nog de uitspraak wa lche l k ,
moochelijk, die men dikwijls en niet alleen van onbeschaafden hoort.
DR. W. ZUIDEMA,.

Sch. Op de vraag ; moet ik s of sch schrijven P kan men gewoonlijk 't best antwoord krijgen door 't luisteren naar de uitspraak
der Friezen met hun minsk frosk fisk enz. enz. ; of , zoo het
woord in 't Friesch niet voorkomt , naar de beschaafde uitspraak
(Buhnensprache) der Duitschers , wier -Luchs b.v. bewijst , dat het
in Vriesland niet bekende roofdier los en niet losch moet heeten,
evenals Ochse , fr. oxe = os en Fuchs , fr. fox — vos.
Daarentegen bruisen, fr. bruwzen; ruischen wordt zóó geschreven
wegens Hoogd. rauschen , hoewel men voor de spelling met s roezemoezen en (bron. roeze (drukte , geraas) zou kunnen aanvoeren;
op de spelling druischen is men teruggekomen uit (m. i. zeer
gegronder) twijfel aan de verwantschap met G1-ot. driusan , dat
anders de s zou bewijzen. Dat overigens ook de uit sch ontstane
s met z kan wisselen bewijst vleezig naast vleescheljk.. De s der
bijwoorden , ook van die , welke naast bijv. nmw. op sch staan,
heeft hier niet me ê t3 maken , maar is de s van den tweeden
naamval, waarin zoo vele woorden en uitdrukkingen bijwoordelijk
zijn geworden, b. v. daags , blootshoofds, enz. ; in de oudere taal
waren er nog veel meer en door de analogie kreeg deze s de kracht,
bijwoorden te vormen, soms uit reeds bestaande, dus geheel onnoodig, zoo dagelijks uit dagelijlc; voor zoo ver hieruit weder
bjjv. nmw. ontstaan zijn, schrijft men deze met seh, als dageljjksch,
ter onderscheiding en om de gelijkvormigheid met andere bijv. nmw.,
die inderdaad den afleidingsuitgang sch hebben. Bij deze laatsten
doet men dan ook (om dit nog op te merken) verkeerd de ch weg
te laten , wanneer ze dienst doen als bijw.
,

,

DR. W. ZUmEMA.
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Toen ik dezer dagen kennis maakte met het nieuwe werk van
den heer Koenen , „Sprokkelingen", en met onverdeelde belangstelling menig hoofdstuk las , werd mijne aandacht tot twee- ,
driemaal toe getrokken door het gebruik van het woord opdiepen.
Reeds op blz. 2 zegt de heer Koenen : Dat verleden der menschelijke taal wordt thans met ijver en talent opgediept.
Waar een man als de heer K. , zoo kieskeurig in 't gebruik van
woorden en uitdrukkingen , in een werk , dat hoofdzakelijk ten doel
heeft , den leerling te leiden in het juiste gebruik der taal , zulk
een woord , naar 't schijnt , zelfs met eenige voorliefde gebruikt,
ligt de vraag voor de hand , of opdiepen taalkundig juist gevormd
is. Het begrip diep dunkt mij in strijd met dat van op .- omhoog:
men kan wel spreken van uitdiepen , ophoogen , uitbreiden , doch
opdiepen bestaat uit twee onvereenigbare begrippen en verdient
dus afkeuring , Analoog gevormde samenstellingen zal men ook
vergeefs zoeken : niemand zal toch het gebruik willen verdedigen
van neerhoogen, uitkrimpen en dergelijke. Bnuuo.
NASCHRIFT.
De schrijver heeft bij opdiepen blijkbaar alleen aan diepen, dieper
maken gedacht en niet aan de vele andere beteekenissen, die dit
woord in verschillende samenstellingen kan hebben. Men zie V a n
Dale i.v.
Het woord opdiepen met de beteekenis door den heer Koene n
daaraan gegeven , is echt karakteristiek Nederlandsch , het is aan
de zeevaart ontleend en moet op eene lijn geplaatst worden met
opduiken waarbij men aan een duikerklok of beter nog aan een
helmduiker te denken heeft.
Opdiepen beteekent dàn : met moeite uit de 'diepte ophalen.
„Ik zal dat wel ergens opdiepen" = Ik zal dat wel ergens te
weten komen. --- Zooveel kan ik niet opdiepen .- zooveel kan ik
ook met den meest ingespannen arbeid niet verdienen. — Diept dat
nog al wat op ? - Levert dat nog al wat voordeel op?
Analogie met neerhoogen of uitkrimpen is er niet : opdiepen is
uit -de-diepte-op-halen maar bij neerhoogen is geen sprake van uitde-hoogte-neer-trekken daar hooggin in samenst. alleen beteekent: toteene-hoogte-maken en i n krimpen 't tegenovergestelde is van u i t zetten een subst. krimpte is er niet, diep en hoog zijn adj. maar
krimp is dat niet.
Opdiepen is gaan verouderen en er is mede gebeurd , wat zoo
vaak met verouderde woorden voorvalt , het is in waarde verminderd en plat geworden.
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Niets natuurlijker. De oudere woorden en vormen blijven het
langst in de achterbuurten leven , onder menschen , die over weinig
woorden beschikken en weinig lezen. Dewijl de oudere woorden
dus onder een ander deel der bevolking niet meer gehoord worden,
houdt dat deel deze woorden spoedig voor plat. Zoo hoort men
bij v. amper voor bijna zeker nergens in aanzienlijke familiën , maar
het wordt toch nog veel gebruikt ; zoo klinken de woorden vier
duiten , schelling , s too ter en derg. ons plat toe , hoewel de woorden
eenmaal, de Benige waren. Thans gebruiken oude Amsterdammers
onder de kleine burgerij deze woorden nog , voor 21 cent of halve
stuiver , 12 L cent en 30 cent of 6 stuiver.
Zoo ging het met opdiepen zoo met opduiken.
Het laatste werd zelfs verbasterd tot den spotvorm opduikelen,
wat letterlijk geen zin heeft.
Maar juist ten gevolge der degradatie , der vermindering van
waardigheid van het woord opdiepen heb ik een bezwaar tegen het
gebruik , dat de heer K. o e n e n van dat woord maakt. In den
zoo deftigen zin : „Dat verleden der menschelijke taal wordt thans
met over en talent opgediept" is opgediept te plat en ware het beter
geweest het te vervangen door opgespoord, nagespoord, opgedolven e. a.
Terwijl de „levende taal", naar het schijnt , zoo ijverig wordt
bestudeerd en in bijzonderheden waargenomen , moest toch ook
vooral acht worden gegeven op het feit , dat we tegen ons gelijken,
tegen onze meerderen en tegen onze minderen uit een geheel verschillenden woordenvoorraad putten. Men moge dien karaktertrek
als de grootste moeielijkheid van het Javaansch vermelden , wij
Nederlanders hebben in onze taal hetzelfde. Of het wenschelijk of
mogelijk is daarin verandering te brengen , daarover is men het
niet eens. Zeker is het, dat er tegenwoordig eene zekere slordigheid schijnt te heerschen , niet alleen in dag- en weekbladen van
gering gehalte , waar ook in ernstige bladen en tijdschriften en dat
de slordigheid zich vooral doet kennen uit eene verkeerde woordenkeus , waarbij .zondagsche en daagsche" woorden door elkander
voorkomen.
Goede schrijvers lezen en goede sprekers hooren is nog niet voldoende , ook de beschaafde conversatie-taal moet bestudeerd worden.
De taal onzer tooneelstukken gaat niet vooruit , die moest ons, gelijk
in Frankrijk het geval is , als in een getrouwen spiegel het beeld
der beschaafde spreektaal vertoonen en dus de lectuur der romanschrijvers aanvullen. Bij ons kan dit alleen met groote omzichtig»
heid geschieden. d.B.
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In de eerste aflevering van den loopenden jaargang van Noord
en Zuid komt eene rijke verzameling opgaven voor over Ned. Taal
met daaraan toegevoegde beschouwingen door Smada. Ook is eene
enkele opgave uitgewerkt. De schrijver noemt het eene proeve
van bewerking ; met het oog hierop zij 't mij geoorloofd een paar
bedenkingen te opperen tegen hetgeen Smada op enkele plaatsen
in zijne proeve zegt en mijne zienswijze in dezen naarnaast te
plaatsen.
Op blz. 5 (afl. 1) wordt van het woord waar gezegd , dat het
in den zin
Zoekt vogelkijn, waar bleef uw lied?
eerre hoedanigheid van ' de werking blijven te kennen geeft , n.l. de
plaats, waar het blijven geschiedt. Is het noemen of aanwijzen
van eene plaats , waar eerre, werking geschiedt , wel hetgeen men
Bene hoedanigheid der werking noemt ? M. i. neen ; want dan zou
men , om consequent te blijven , ook van de bijv. nw. , die eene
betrekking van plaats of tijd uitdrukken , bijv. het hooge noorden,
de huidige burgemeester , moeten zeggen , dat zij eene hoedanigheid
uitdrukken. En dat zal men toch niet.
Op dezelfde blz. wordt het woordje geen in den zin
Ik zie geen knopje blozen
volgens het Woordenboek" onbepaald voornw. genoemd; de schrijver
bedoelt zeker ontkennend voornw.
Om verder te bewijzen, dat blozen hier de naam is eereer werking, zegt de schijver, dat men er eene bepaling bij kan voegen. Bijv.
Ik zie geen knopje in December blozen.
In den zin : „Het blozen van den knaap kwam mij verdacht voor",
wil de schrijver blozen als eene zelfst.heid opgevat hebben. Kan
men er dan hier geene bepaling bij plaatsen?
Vervolgens noemt de schrijver „blozen" het naamwoordeljk
gezegde van geen knopje." Over de ontleding van dergelijke
zinnen is al heel wat gehaspeld. M. i. zijn hierbij twee wegen te
bewandelen : bf men keere aan de hand der historische taalstudie
terug tot oudere vormen en constructiën , zelfs tot het Latijn , zooals
van Helten, bf men plaatse zich op het standpunt van den tegenwoordigen tijd en vrage zich alleen af, welke beteekenis nu het
gezond verstand , vrij van alle gezochtheid en haarklooverij , aan
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den zin of de uitdrukking hecht. Voor de lagere school niet alleen ,
maar ook zelfs voor de middelbare over het algemeen , zal de laatste
weg ongetwijfeld de ware zijn. Dezen weg inslaande , stel ik den zin
Ik zie geen knopje blozen
op ééne lijn met
Ik zie geen knopje blozende,
en vat ik „geen knopje blozen" als voorwerp van „zie", terwijl
blozen = blozende als bepaling van gesteldheid van knopje gedurende
de werking dienst doet. (Zie Terwey § 16).
Den naam naamwoordeljk gezegde zou ik hier vermijden:
1 0 . omdat het verwarrend moet werken op jeugdige hersenen , dat
een voorwerp een •gezegde bij zich heeft ; 2°. omdat de uitdrukking
doet denken aan eene tegenstelling werkwoordeljk gezegde , in
zinnen als : De koning is machtig", waarin is werkw. gez. en
machtig naamw. gez.
In den zin
En gij , mijn hemel , eens zoo blauw,
Wat schuilt ge u weg in neevlig grauw ?
wordt van wat gezegd , dat het ongeveer dezelfde beteekenis heeft
als waarom , waartoe en op grond daarvan wordt het een vragend
bijwoord • genoemd. Volgens den schrijver moeten we echter hetzelfde wat ontmoeten in deze zinnen : Wat loopt die jongen er
toch raar gekleed bij ! Wat eet die man veel!
De beteekenis van waarom of waartoe vind ik er in 't geheel
niet in , hetgeen ook bezwaarlijk kan , daar het geene vragende
zinnen zijn. Wat staat hier ongeveer gelijk met hoe; het vraagt
volstrekt niet naar eene reden , doch het wijst den graad van de
hoedanigheid raar gekleed en van de hoeveelheid veel aan, en als
zoodanig is het biwoord van graad. De beteekenis is: Wat, hoe
raar gekleed loopt die jongen er toch bij ! Wat , hoe veel eet
die man!
Onnoodig hierbij te voegen , dat het bovenstaande geenszins ten
doel heeft iets te kort te doen aan den verdiensteljken arbeid van
S m a d a. Mijne opmerkingen zijn het beste bewijs , dat hij belangstelling heeft gewekt. BRUNO.

aso
MIEbruWe a t buiïovo AdjekWeTeuffi
S i e g e n b e e k veroordeelde den titel Godgeleerde Bijdragen
zoowel als den anderen Natuurkundig Handboek omdat deze adj.
eigenschappen van menschen en niet van zaken aanduiden. Het
gebruik , dat met alle theorie spot , stoorde zich aan dit gestrenge
vonnis niet , maar liet beide woorden in deze beteekenis voortbestaan.
Daaraan is niets te doen.
Natuurkundige vraagstukken, scheikundige vraagstukken, stoochiometrische vraagstukken zijn algemeen gebruikte uitdrukkingen geworden voor de langere en duidelijkere : vraagstukken ter toepassing
van het geleerde bij het onderwijs in natuurkunde , scheikunde ,
stoechiometrie (leer van de verhouding der chemische verbindingen).
De tyran gebruik begaat natuurlijk wel eens onrechtvaardigheden
en zoo is ook in deze drie voorbeelden inderdaad niet alleen tegen de
logica der taal, maar ook (wat veel erger is) tegen de duidelijkheid
gezondigd. Immers in den volzin:
Het ontstaan van den hagel is een natuurkundig vraagstuk en de
toestand van de kern der aarde is een scheikundig vraagstuk;
beteekenen de beide adj . weer heel wat anders ; er is namelijk sprake
van vraagstukken , met welker (nog niet gevonden) oplossing de
(ernstigste beoefenaars der) natuur- en (der) scheikunde zich bezig
houden.
Dit eene voorbeeld is voldoende om te bewijzen, dat waarschuwing
tegen misbruik niet onnoodig is , hier , waar het adj. de plaats van
den genitief vervangt. Hoever dat misbruik reeds is doorgedrongen
bewijzen uitdrukkingen als Fransche Brieven, Engelsche Leestafel,
Duitsche Correspondentie, waarmede onze couranten en tijdschriften
artikelen aanwijzen, die in de Nederlandsche taal worden afgedrukt
en bijzonderheden uit Frankrijk , Engeland en Duitschland mededeelen , onverschillig of deze artikelen hier te lande of in den
vreemde , en oorspronkelijk in het Nederlandsch of in eene vreemde
taal zijn geschreven. Dit gebruik is meer dan tweehonderd jaar
oud , althans de Oprechte Haarlemmer gewaagde reeds in hare eerste
nummers van Fransche Post , Engelsche Post enz.
Zelfs de oppervlakkige lezer zal begrijpen , dat Fransche les,
voor les in het Fransch niet is , wat het zegt. In 't Fransch zegt
men terecht lecon de francais en niet lecon francaise.
Juist opgevat zou eene Fransche les beteekenen : eene les op
Fransche wijze d.i. naar de w ijze , als in Frankrijk gebruikelijk is
gegeven. Daarom is 't zeer juist gezien , te spreken van een
Russisch bad , wel te onderscheiden van een Turksch bad , omdat
men daarmede een bad bedoelt op Russische of Turksche wijze
ingericht.
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Het is inderdaad noodzakelijk , ernstig te waarschuwen tegen het
gebruik van adjectieven, vooral van adjectieven gevormd van eigennamen, ter vervanging van genitieven van substantieven.
Een koninklijke salonwagen kan een schatrijk man laten maken,
maar het armzaligste spoorwegrij tuig kan de coupé des (eens) Konings
zijn. Zoo noemt men de jacht op groot wild met alle recht een
koninklijk vermaak, d.i. een vermaak, een Koning waardig, maar
de oorlog is herhaaldelijk het spel der Koningen genoemd en een
Koninklijk spel kan het moeielijk genoemd worden.
Verkeerd is het dus bij de beschrijving van een hoffeest te gewagen van de Vorsteljlce stoet, het Koninklijke gezelschap (vgl.
de Koninklijke stallen) ; of over ouders en kinderen sprekende
melding te maken van de vaderljke vermaningen , de moederlijke
zegen.
0, erf op aard dien moederlijken zegen.
ter Haar, Aan een spelend kind
of elders van broederlijke raadgevingen.
Men begrijpt, dat daarmede heel wat anders gezegd is dan met
de stoet der Vorsten, het gezelschap (de stallen) van den Koning,
de vermaningen des vaders, de zegening der moeder, de raadgevingen des broeders.
Te veel gebruikt om meer in onbruik te geraken , maar daarom
niettemin foutief is de ministerieele verantwoordelijkheid, waarmede
niet bedoeld wordt eene bijzondere soort van verantwoordelijkheid,
maar eenvoudig de verantwoordelijkheid van den Minister; onverdedigbaar is tevens de Koninklijke goedkeuring (bijv. van de Statuten
eener Naaml. Vennootsch.) verleend bij Koninklijk besluit van den
enz. wat moest luiden : bij besluit des Konings of bij 's . Konings
besluit. Men spreekt (hoewel ten onrechte) van een Koninklijk
jacht , maar nooit van het Koninklijk ramtorenschip , wel van
Zijner) M(ajesteits) ramtorenschip , welke laatste uitdrukking grammaticaal verdedigbaar is , overigens zij opgemerkt, dat de Staat
die schepen betaalt en dat men de Staatsschuld nooit vervangt
door Z. M. schuld.
Het is vooral het woord Koninklijk , dat zeer misbruikt wordt:
we hebben bijv. eene Koninklijke Vereeniging : „Het Nederlandsch
Tooneel" ; eene „Koninklijke Nederlandsche Beiersch Bierbrouwerij"
waardoor het mogelijk is , dat een tapper in de Spiegelstraat te
Amsterdam zich er op beroemt „Koninklijk Nederlandsch Beiersch
Bier" te verkoopen.
Bij eenig nadenken zal het onze lezers duidelijk *orden, dat
eene professorale redevoering heel wat anders, is dan eene redevoering van een professor, dat daarentegen spectatoriale geschriften
werkelijk den titel voeren , dien ze verdienen.

352
Zoo ook gaat de aardigheid niet op , dat militaire tucht eerre
bijzondere soort tucht zou zijn , als men bedenkt, dat men dit adj.
verkeerdelijk gebruikt en dat de bedoeling was , te zeggen : „De
tucht van den militair."
We laten de hertogel ke bosschen en de keizerlijke landgoederen
voor wat ze zijn , maar vragen nog even de aandacht voor de
wekel jksche ontvangst , waarmede bedoeld wordt ,.de ontvangst van
de (deze) week" wel te onderscheiden van de wekelijksche ontvangsten" d.i. de gemiddeld, wekelijks ontvangen bedragen.
Men vergelijke bijv de uitdrukking : de jaart ksche ontvangst
van den vorst met de jaarljksche ontvangst van den winkelier.
In het eerste geval wordt bedoeld de wijze , waarop de koning
jaarlijks d. i. bij zijn jaarlijksch bezoek, ontvangen wordt , in het
laatste het bedrag , dat de winkelier jaarlijks d. i. gedurende den
geheelen loop van het jaar ontvangt dus wat door hem ontvangen
wordt.
De woorden jaar lij ksch of jaarlijks
ks worden hier dus in twee zeer
verschillende beteekenissen gebruikt.
Is een dergelijk gebruik niet altijd te vermijden , het is hoogst
wenschelijk , dat de beoefenaar der taal nauwkeurig dit verschil in
beteekenis van een zelfde woord opmerke ; geen beter handboek der
taal , dan een werk van een romanschrijver of geschiedschrijver,
gewoon groote zorg aan taal en stijl te besteden. Maar zal het
werk in die richting nuttig zijn , dan moet de lezer zich ook aanwennen , nauwlettend toetezieri op elke afwijking van de gebruikelijke vormen., op elke wijziging in beteekenis naar 't gebruik of
't gewijzigd gebruik.
Niemand kan beletten , dat onjuiste uitdrukkingen in de taal
sluipen en door duizende onnadenkenden gebruikt, weldra in gebruik
blijven ; maar voor hem , die prijs stelt op zuiverheid van taal , is
het wenschelij k , dat hij zich van dergelijke uitdrukkingen onthoude
en er anderen tegen waarschuwe. Daar , waar dubbelzinnigheid
zou kunnen ontstaan , is waarschuwing volstrekt noodzakelijk , ook
al schijnt het gebruik de uitdrukking te wettigen.
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sen, paar woorde Verk— aarie
Rime riche.
Op het examen M. 0. Nederlandsche Taal. en Letterkunde werd
aan een der candidaten gevraagd : „Wat verstaat gij onder rime
riche ?" De examinandus dacht een oogenblik na en haalde toen
eenige verzen aan uit het stukje, getiteld : Uitvaart, van Bilderdijk :
Doch wat 's dit mij,
Die bandenvrij ,
In 't uitzicht blij
Dat ik balij ..... .
Zijn Eng'lenrij
Verordent Hij ...... enz. ,
in de meening, dat een zoo dikwerf terugkeerende rijmklank wel
den naam van rime riche zou dragen.
De welwillende examinator (Prof. Verdam) keurde echter zin
antwoord af.
Toen waagde de candidaat de gissing , dat in een gedicht, waarin
alle lettergrepen die er in voorkomen , rijmen, bijv. in het stukje
van Huygens:
Vrinden
In den
Haag
Klaag, enz.
of in andere produkten uit den rederijkerstijd , waarin op het gebied van het rijm halsbrekende toeren verricht werden , het rijm
den naam van rime riche mocht dragen.
Ook dat antwoord werd afgekeurd.
Nogmaals waagde de candidaat eene gissing.
Hij wees op het voorbeeld , van Bodenstedt , bij v., het rijm over
twee woorden te verdeelgin , zooals in
Wer die Wahrheit denkt , der muss
Schon das Pferd beim Ziigel haben;
Wer die Wahrheit liebt , der muls
Schon den Fuss im Bilgel haben;
Wer die, Wahrheit aagt, der muls
Statt der Arme Fliigel haben.
Und doch sagt Mirza Schaffy
Wer da Bigt soll Prügel haben.
Maar de examinandus vermocht het niet te raden. Dewijl echter
zijne gissingen niet zoo monstrueus gewaagd waren , en hij althans
eenige belezenheid toonde en liet blijken, dat hij daarbij den uiter-

„Noord en Zuid, IZe Jaargang.
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lijken vorm van het gelezene niet verwaarloosde , scheen de gemaakte
poedel hem niet te schaden , althans hij slaagde.
Daar het te veronderstellen is , dat hij , in het bezit van zijn
diploma zijnde , eerst recht is gaan studeeren , zal hij wel spoedig
achter de waarheid gekomen zijn.
Voor hen, die ze in geen „handboek" mochten vinden, volge hier
de verklaring.
Onder rime riche verstaat men het overdreven statige , het gespierde , zoogenaamd , der verzen , in den zin van niet-zoet-klinkendheid ; de beheersching van de stof door den vorm in de poezie,
huppelende metra zonder zin, zangerig rythmus zonder gedachte,
trippelende cadans zonder inhoud.
Wil men voorbeelden , men kan ze bij de schrijvers der achttiende eeuw , maar vooral bij onze hedendaagsche dichters , van de
zoogenaamde nieuwe ri^htinj , bij menigte vinden. Daar zijn een
massa produkten bij , waaruit blijkt, dat den schrijver absoluut niets
op 't hart lag , dat er af moest, dat hij schreef om maar te schrijven,
zonder zich te bekommeren om het feit , dat er behalve uitgevers,
ook nog andere lieden bestaan , lezers genaamd , die recht hebben
op belooning voor de aangewende moeite en de gemaakte kosten.
In Molière's Misanthrope komt (I, 2,) een sonnet voor , door
Oronte aanvaardigd , en dat , bij de eerste opvoering van het stuk
(4 Juni 1666) aanleiding gaf tot eene vermakelijke scène onder de
toeschouwers. Iemand , die deze opvoering bijwoonde, schreef daaromtrent : Le Sonnet n'est pas méchant , selon la manière d'écrire
d'aujourd'hui; et ceux qui cherchent ce qu'on appelle pointes ou
chutes , plutost que le bon sens , le trouveront sans doute bon.
J'en vis mesme , qui crièrent que le Sonnet estoit bon , avant que
le Misanthrope en Eist la eritique, et demeurèrent ensuite tous confus."
Alceste , de Misanthroop , haalt het oude liedjen aan:
Si le Roy m'avoit donné
Paris sa grand' Ville,
Et qu'il me falát quitter
L'amour de ma Mie :
Je dirois au Roy Henry
Reprenez voetre Paris
Jaime mieux ma Mie , au gué
d'aime mieux ma Mie.
en laat er dan op volgen :
La rime n'est pas riche , et le stile en est vieux.
Mais ne voyez-vous pas que cela naut bien mieux
Que ces colifichets dont le bon sens murmure ,
Et que la passion parle lá toute pure ?
Dáár vooral komt het op aan , de dichter moet inderdaad iets te
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vertellen hebben , de lezer moet iets te begrijpen vinden, de hartstocht moet spreken, het gezond verstand moet niet morren ; anders
raakt de poëzie in minachting , en- dat is ze , helaas , bij ons geraakt , en dat heeft het rime riche gedaan.

Wapenkoning.
In vroeger tijd hechtte men aan het woord koning niet altijd den
zin van souverein of gekroond hoofd. Het beteekende in 't algemeen het hoofd , de aanvoerder , de voornaamste , de eerste , de
chef. Zoo sprak men van den koning der boogschutters, den koning
der meistreelen , den koning van het kramersgilde , enz. In de
rederijkerskamers nam de voorzitter zelfs den titel van keizer aan.
Tot op den huldigen dag is de naam wapenkoning behouden gebleven voor den eerste onder de wapen- of banierdragers ofherauten.

Grisette.
Dit woord , thans wellicht een steen des aanstoots voor den al te
„eersamen" opvoeder , had vroeger doodeenvoudig de beteekenis van
vrouw of meisje uit de volksklasse. Deze hadden namelijk de gewoonte zich op gewone dagen in het grijs te kleeden en slechts op
zon- en hooge feestdagen in het zwart of wit te verschijnen. Zoo
verlangt Sganarelle in de École des Marie nadrukkelijk, dat zijne
vrouw op werkdagen slechts in 't grijs gekleed ga , en alleen op
de „grands jours" in 't zwart.
„ Tot de tanden gewapend."

Die uitdrukking beteekent in letterlijken zin : in de beide handen
een pistool en tusschen de tanden een dolk , of : in de rechterhand
een degen , in de linker een pistool en een ponjaard tusschen de
tanden.
Livrei.

Onder livrei verstaan wij de kenmerkende kleeding der bedienden.
De naam heeft zijn ontstaan te danken aan de omstandigheid , dat
hun die kleeding wordt geleverd , (livré) , en is in zwang gekomen
aan het Fransche hof , waar die levering van staatswege plaats had.

Sycopliant.
Dit woord treft men meermalen aan in den zin van verklikker,
aanbrenger , bijv. bij La Fontaine in : Le loup devenu berger:
ruillot le sycophante approche doucement .... .

Het beteekent letterlijk vijgenverklikker.
De Atheners hadden een vijgenboom aan Minerva gewijd , en,
23*
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toen zij bespeurden, dat er van dien boom vruchten gestolen werden,
twee slechte wetten gemaakt om dat misbruik tegen te gaan. De
eerste bedreigde de overtreders met de doodstraf , de tweede kende
eene belooning in geld toe aan hem , die den schuldige aanwees.
Daar niemand natuurlijk zulke dure vijgen wilde eten , roofden
sommige schurken deze vruchten om daarna anderen, die zij in het
verderf wilden storten , aan te klagen. Menigeen werd daardoor
gedood ofschoon hij een eerlijk man , menigeen beloond , ofschoon
hij een schoelje was , en eindelijk werden de wetten afgeschaft,
maar de naam is bewaard gebleven voor den boosaardigen en
huichelenden lasteraar.
Minuut en Grosse.

In grosse overschrijven beteekent letterlijk met groote letters acten
afschrijven (ten einde den staat niet het verschuldigde zegelrecht
te onthouden ; — er bestaat zelfs een voorschrift van zooveel regels
per pagina en zóöveel letters of lettergrepen gemiddeld per regel ) —
die de notarissen of andere openbare personen voor zich zelf mot
kleinere letters geschreven , als (minute) behouden.
J. H. SUURBACH.

Usenea.
In G. A. Bredero's Nederduytsche Rijmen komt een brief in ongebonden rede voor , zonder dagteekening , gericht aan de Amsterdamsche rederijkerskamer In liefde bloeiende , en waarvan de aanhef luidt als volgt:
„Na dien ick , Eerwaardighe Mede-borghers , hebbe verwerckt ,
dat eenighe van uwe Camer-broeders over eenighe Jaren doende
waren de Neder-landtsche spraack te verrijcken en te eyghenen, die
door het inne•breecken der uytheemscher taelen heel ver-armt en
verbastert scheen , so dat wy ons eggen moeders-tael , die doch na
't seggen van Becanes een tael•moeder is , selfs haar eyghentschap
niet en wisten , noch haar Rijckdom niet en kenden , maar huysmorsten en lorsten , met behulp der vreemder tonghen."
Bij het door mij onderlijnde woord eyghenen wordt , in de laatste
uitgave der Nederduytsche hymen (De Werken van G. A. Bredero,
volledige uitgave naar de beste oude drukken bezorgd en opgehelderd , tiende stuk , 1887) , het volgende aangeteekend :
tot hun eigendom te maken."
„te eyghenen
—

1 ) Deze bepaling is 25 regels per bladzijde en van 11 tot 13 lettergrepen
per regel ; ze wordt echter alleen aan het Ministerie streng gehandhaafd;

in andere gevallen wordt er wel van afgeweken.

RED.
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Eene aandachtige lezing van bovenstaanden tekst is , dunkt mij,
voldoende om te bewijzen , dat de geleerde bewerker dezer uitgave,
Dr. Jan te Winkel , zich in de verklaring van het ' bedoelde woord
heeft vergist.
Eigenen beteekent hier eigen maken , d. w. z. zooveel als zuiveren , louteren , nl. van vreemde of , basterdwoorden. De Nederland.
sche taal, zegt Bredero, scheen verarmd en verbasterd door het indringen van vreemde (meest Latijnsche en Fransche) woorden. Door
de bemoeiingen van zekere leden der Amsterdamsche Oude Kamer
(L. Spieghel , Roemer Visscher , Gedeon Fallet) werd zij verrijkt
en geëigend. Zoo gelijk verrijkt tegen verarmd , zoo staat geëigend
tegenover verbasterd. Eigen woorden waren voor de taalzuiveraars
het tegenovergestelde van uitheemsche woorden , dus : echt Duitsche,
oorspronkelijke woorden , niet van andere, zuidelijke talen ontleend.
Zoo draagt het eerste hoofdstuk der bekende Twe-spraack van de
.Nederduitsche Letterkunst (Leiden , 1584) voor titel : Van d'eyghen
grondwoorden end' uytheemsehe termen.
Men gelieve op te merken , dat Bredero een paar regels verder,
nog eens spreekt over de ,,eyghentschap" en den „Rijckdom" onzer
taal. L+yghentschap, dat wil hier zeggen: oorspronkelijkheid, zui•
verheid , vermogen om uit eigen schoot woorden te scheppen en te
vormen , zonder die bij anderen te moeten borgen.

In Bredero's „Spel op 't oud Liedt Bet dagei uyt den Oosten"
komen de twee volgende regels voor:
Ghy weent wel , dochter , ja , soo doet de Cocodril
Wanneer hy menschen vanght of yemandt heeft te wil.
Of het woord Cocodril nog elders in dezen vorm wordt aangetroffen , is mij niet bekend ; evenmin of . er nog andere voorbeelden
zijn van de zonderlinge letterverspringing, die dit woord aanbiedt.
Voor de aardigheid meen ik hier te mogen aanstippen, dat dezelfde vervorming van het Grieksche krokodeilos voorkomt in het
Italiaansche coccodrillo.
A ntwerpen. ARTHUR CORNETTE.

Iet slot vat Ha

rin

Niettegenstaande er in dezen jaargang van N. en Z. al menig
woord over de slotverzen van Hagar geschreven is , blijft de vraag,
wat de dichter daarmee bedoeld kan hebben , voor mij nog steeds
onopgelost. De moeilijkheid schuilt in vs. 323: „Gij ook -- gij
gaaft in 't eind den God des hemels eer !" De een der H.H. uit-
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leggers heeft hierbij gedacht aan een visioen des dichters , aan een
toekomstig zwichten van de Halve Maan voor 't kruis : eene voorstelling , die zeker wel in 't kader van Da Costa's beschouwingen
past. Maar is zij • ook te rijmen met de woorden , die de dichter
hier ter plaatse bezigt ? „In 't eind" kan zeker op de verre toekomst zien , maar hoe is dan de verleden tijd „gaaft" te verklaren?
Een conjunctief-vorm kan het niet zijn : aan eene voorwaarde , een
wensch of iets derg. valt hier niet te denken. Daarom hebben de
andere H.H. ontleders en opmerkers aan Hagars terugkeer na haar
eerste vlucht gedacht. In zooverre zij - des .theeren bevel gehoorzaamde , gaf zij „den God des hemels eer", en er is ook overigens
reden genoeg om. aan te nemen , dat Da Costa aan Genesis XVI
dacht , toen hij een "laatsten blik" op „de moeder Ismaëls" sloeg.
Immers herinnert vs. 324 Hij kwam , hij sprak tot U. De hoogten vielen neer" aan dat hoofdstuk , wanneer men aanneemt , dat
de laatste der aangehaalde woorden beteekenen : de bergen , die
Hagar waande , dat er tusschen haar en Abrams huis gekomen
waren , verdwenen zij werd weer in genade aangenomen. Nog
leidt tot die veronderstelling vs. 329 „0 God des levens ! Gij zaagt
neder ook op mij", vergeleken met Gen. XVI , vs. 13 „Want zij
zeide : Heb ik ook hier gezien Dien , die mij aanziet ?" Intusschen
is ook op deze zienswijze genoeg aan te merken ; want hoe kan de
dichter , wanneer hij werkelijk aan Hagars eerste vlucht denkt,

spreken van „in 't eind" ? Men gaat ter verklaring van die woorden onwillekeurig naar de laatste berichten zoeken , die het boek
Genesis omtrent Hagar geeft. Deze zijn te vinden in hoofdst. 21,
vs. 21 , waar gezegd wordt , dat Ismaëls moeder , toen hij volwassen was , hem „eene vrouw uit Egypteland" bezorgde. Wel wordt
in hoofdst. 25 nog melding gemaakt van Ismaëls dood en van zijne
nakomelingschap , maar aangaande Hagars verderen levensloop wordt
verder niets meegedeeld. Dit onderzoek leidt dus tot niets.
Uit het hier aangevoerde zal wel Tederen onbevoordeelde gebleken
zijn , dat de beide verklaringen , die men tot dusver van den onverstaanbaren versregel gegeven heeft , onbevredigend zijn : de eene,
omdat de dichter in den verleden tijd spreekt , de andere om de
woorden in 't eind. Wie geeft eene derde verklaring , die de schijnbare tegenstrijdigheid opheft ?
L. S. T.
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Nog - Nurk- Eurboh - gong.
In van Dale's Woordenboek der Nederl. Taal vinden wij op
bladz. 925 opgeteekend „NURK m.(en) , knorrig mensch ; grompot."
Een daarvan afgeleid adjectief luidt NIIRKACHTIG of NURKSCH d. i.
vol kuren of grillen. Een andere vorm van dit nurk is NORK (zie
v. Dale bladz. 923) 1 ) geheel met dezelfde beteekenis. Dit laatste
woord kende Kiliaan 2 ) ook reeds zooals blijkt uit NORCK. j. ORCK
welk laatste woord hij vertaalt met praefractus , cervicosus , dus
onbuigzaam , koppig. Daarnaast teekent hij ook op : ORCKACHTIGH,
praefractus , cervicosus , re fractarius , contumax , durus. Bij
Binnart (Biglotton amplificatum sive Diction.- Teutonico- Latinum
novum , Amsterdam 1688) lezen wij NORCK NORCKACHTIGH (met
de uit Kiliaan overgeschreven beteekenissen); NORCK pervicacer ,
pertinaciter NORCKSIGHEYDT contumacia , pervicacia. In de 17de
eeuw was dit woord blijkens de plaatsen , die men kan vinden bij
Oudemans IV , 640 , genoegzaam bekend. Daar leest men NURCK
NURC , NURK. Vitter , dwarskop , hatelijke bediller , norsch mensch.
Wat mach ick hier noch leggen en breecken men hooft met
Is. Vos , Robbert Leverworst , 1679 , bl. 7.
die nurck.
;

Te rechte , na mij dunckt , te rechte moet hij treuren,
Die geen vermaeck en neemt , wanneer 't hem magh gebeuren;
Te rechte lij t hij pijn , die , naer een soet versoeck ,
Gaet , als een rechte nurck , staen pruylen in den hoeck.
Cats , door Dr. v. Vl. I , 280 , a.
Het valt om desen tijt dat tweederhande lieden
Haer dienst , haer volle gunst , haer trouwe komen bieden ;
Een is' er voor beleeft aen alle kant vermaert ,
Een ander voor een nurck van ongetoomden aert.
Ibid. bl. 452 , a.
Een van dit woord afgeleid adjectief luidt NUKCKIGH , dat ook
in de 17de eeuw gebruikt werd , en norsch , vitachtig , wrevelig ,
bedilzuchtig , uitluimig beteekende. De bij Oudemans opgeteekende
plaats luidt : Heeft een Boet wijf eén nurckigh bits Man , sy moet
dan alle lijn schoon ,hemden onder haer Bed- stroo verbergen. A.
Van de Venne , Belachende Werelt , bl. 83,
Van het znw. nork werd een adjectief afgeleid door achtervoeging
van sch. Dit zou dus norksch moeten luiden , dat evenwel door
') Vgl. burger naast borger ; murmureeren en morren ; hurcken en homken Kiliaan) ; enz.
2 ) Etymologicum, teutonicae linguae sive Dictionarum teutonico
num.... Cornelii Kiliani.

lati-
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syncope van de k , norsch is geworden. Men vergelijke voor dit
zeer gewone verschijnsel het middelnederlandsche kermesse voor
kerkmesse (kermis) , Rose • 12484 ') ; pinstercdaeh voor pinik.sterdaeh , Stoke X , 204 ; welt t voor welctij t , Sp. J3 , 9 , 8 ; Mor.
4589 ; enz. en in de 17de eeuw bij Huygens , mart voor markt,
Hofwijck 1838 2 ) ; en in de tegenwoordige taal kerspel voor kerkspel ; Fransch voor Franksch ; enz. (zie De Grammatische Figuren
in het Nederlandsch , door Dr. J. te Winkel).
Dit bijv.nw. norsch komt onder den vorm norts reeds voor in
den middelnederlandschen Roman van Heinric en Margriete van
Limborch VI, 1100 3).
Hi seide norts 4) : „ die steke was hart,
Dat es di vore dine doet ;
In de 17de eeuw treffen wij nors aan bij Vondel in , de Leeuwendalers vs. 221 (Nederl. Klassieken I , uitgave Verdam).
De vrijsters ziet hij garen
En lachtze minlij ck toe , die anders van bedaren
Noch vrientschap weet , en grimt gestadigh even nors.
Prof. Verdam teekent hierbij aan „Nors , oorsprong onbekend.
Kil. beweert , dat het van noorsch afkomt (dus als de Noren)."
Dat Kiliaan aan dit woord nors gedacht heeft, is op te maken uit
zijn artikel noordsch, dat hij aldus vertaalt : Septentrionalis , borealis;
feroculus fastosus , iracundus ; bellus , bellulus , welke cursief
gedrukte woorden ongeveer beteekenen : grimmig , boosaarcdig ,
kwaad als een monster. Over het algemeen dacht men in de 17de
,

') Voor de verkortingen van boeken vergelijke men de bronnenlijst van
het Middelnederlandsch Woordenboek , uitgegeven door wijlen Dr. E
Verwijs en Dr. J. Verdam.
1 ) Ik citeer de uitstekende uitgave van den grondigen Huygens kenner
H. J. Eymael (te Culemborg , bij Blom en Olivierse 1888). Voor ieder,
die de werken van den pittigen Huygens wil bestudeeren , zijn de leerrijke aanteekeningen aan deze uitgave toegevoegd , onmisbaar.
3 ) Roman van Heinric en Margriete van Limhorch, gedicht door Heinric
van Aken , uitgegeven [naar een H. S. van de Mtsch. d. Ned. Letterk.]
met woordenlijst door L. Ph. C. van den Bergh. Leyden l846—l847,
2 dln. 8°. Alles, wat aangaande dezen roman is geschreven , kan men
vinden in de onlangs verschenen Bibliographie der Middelnederlandsche
Taal en Letterkunde door Louis D. Petit , bl. 69 en vlgg. Dit zeer verdienstelijke werk is bekroond met de Gouden Medaille van wege de

Koninklijke Vlaamsche Academie.
De ts beschouw ik als eene voorstelling van de scherpe s , evenals in
het mnl tsout, naast sout (fr solde), en in tsonap (moeras) = mhd. sumpf.
Ook bij Cats treft men deze spelling aan (Oudemans i. v.). De mogelijkheid bestaat , dat Cats gedacht heeft aan noordsch, doch dit is moeilijk te
bewijzen. Zie over ts - s, van Helten, Middelnederl. Spraakk. I, X06,
1,)
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en 18de eeuw , dat het woord met de Noren in verband moest
gebracht worden , zooals bijv. blijkt uit Norsse Noormannen.
(Vondel , zie Weiland i. v. norsch) en bij Vos in zijn Aran en Titus
(editie 1726 , dl. II , bl. 12) :
De gotvergeeten Gott' : de sarrende Sarmaatt':
En d' overvin ge Vinn' , besch ors t met harnasplaat:
Al t' zaam ten krijg gerust , met d' ongeruste Russen:
En 't norsche noorsche volk , heb ik de vlam doen blussen
Van Godt Gravidus toorts , de Wraak verdelgt haar speer.
Ook van Dale denkt aan de Noren. Immers hij zegt : norsch, bn. bijw.
(— er , meest --) , [eig. noorsch] . Het gezag echter van Kiliaan,
waar 't geldt de afleiding van een woord is niet zeer groot. Zeer
dikwijls gaat hij alleen af op eenige overeenkomst in klank , en
dat zal hij in dit geval ook wel gedaan hebben. Ook zijne vertalingen zijn niet altijd te vertrouwen zooals bijv. blijkt uit het
artikel DUYVEN-MELCKER , columbarius : allector columbarum : qui
glit et curat columbas , dicitur duyven-melcker q. d. mulgens (!)
columbas ') dus iemand , die duiven melkt (!) (in den tegenwoordigen, zin).
Naar 't mij voorkomt moeten we nors geheel anders verklaren
dan Kil. Zelf heeft hij ons reeds den weg gewezen door te zeggen
norck J. orck. Dit laatste woord nu beteekent volgens hem bellua
marina erudelis ; dentibus truculenta', balenae in festa. Dus een
zeemonster. Ik meen dit woord terug te vinden in het Angelsaksische orcnê 2 ) en in het Noorsche orkn ) , welke beide woorden
eveneens zeemonster beteekenen. Een persoon , die dezelfde eigenschappen bezat als zulk een monster , iemand , die dus boosaardig,
grimmig, bits , koppig was , kon men zeer goed den naam geven
van een ork. Vergelijk ons woord monster = wreedaard.
1) Men herinnere °zich , dat melken vroeger heteekende houden. Eene
koe melken beteekende , eene melkkoe houden. Daarna wajdt het ook toegepast op been , duiven , hanen en konijnen (n. 1. in West-Vlaanderen).
Wij hebben hier nog van over een huisjesmelker (zie Dr. A. Kluyver,
Proeve eereer critiek op het woordenboek van Kiliaan , bl. 76). Bij Vondel
in zijne Leeuwendalers vs. 908 komt het znw. melcker voor in den zin van
een veeboer. Ook bij v. Dale staat het woord duivenmelker als opkweeker
van —, handelaar in duiven; ook beteekent het : hij , die op onrechtvaardige wijze zich duiven bezorgt, ze INPALMT. Deze beteekenis vindt men
nog terug in het W-Vlaamsche centen , knikkers melken, ze afwinnen en
zóo zullen we ook het woord huisjesmelker moeten verklaren als iemand,
die zooveel kleine huizen koopt als hij kan , om van de huur te leven (met
het bijbegrip van meedoogenloosheid). Men zie vooral hierover het Tijdschritt voor Nederl. Taal & Letterkunde 1I1 bl. 206, 207, en d e B o, WestVlaamsch Idiotikon, (Brugge, 1873) bl. 682.
2) Dit woord komt voor in Beówulf, vs. 112.
3 ) Jonsson , Oldnordsk Ordbog, bl. 769.
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Werkelijk komt dit woord ORK in die beteekenis voor (vgl. Kil.
praefractus, cervicosus). Oudemans V, bl. 472. zegt:
ORK ORCK. .Kwade, weerbarstige, koppige kerel. Vieze ') orken
en luiden van veel te naauwe gewisse. De Brune, Wetsteen 4 ° . ed.
1665 , bl. 101. Niemand , geloof ik, zal mij berispen , over 't geen,
daer toe zij ons schijnt te zullen vervoeren , ten zij eenige vieze
orken , die enz. Ibid. bl. 102.
Van Hasselt op Kiliaan citeert een spreekwoord , dat bij Tuynman staat opgeteekend n.l. 't is een ork , en bij Harrebomée 2 ) II,
bl. 153 vinden we i. v. ork : steekt u de ork ?". Het woord was
dus genoegzaam bekend. Naast ork , gaf Kil. ook reeds nork , dus
met eene n er voor. Iu Bilderdijks Geslachtlijst II, 14, staat ook
het woord nork opgeteekend. Hij voegt hier aan toe : Nork of
Nurk , voor urk of ork , als narm voor arm. Ik geloof, dat Bilderdijk juist gezien heeft en dat we hier met hetzelfde versciijnsel
te doen hebben , dat den vorm narm naast dien van arm heeft doen
ontstaan. Reeds in de middeleeuwen en later in de 16de en 17de
eeuw werd naast den gewonen vorm van het lidwoord en het bijvoegelijk naamwoord , in den eersten naamval van het mannelijk
ook wel de accusatiefvorm gebruikt , voornamelijk om den hiaat te
vermijden voor woorden , die met eenen klinker of eene h begonnen 3).
Zoo vindt men in de 14de eeuw in den bovengenoemden Roman v.
Limborch, IV, 1282, als onderwerp in den zin, enen egelentier.
Vooral treft men dit verschijnsel zeer dikwijls aan bij Vondel 4 ) en
bij Huygens. Bij dezen vindt men o. a. in nominativo: den oyevaer
(Voorhout, 291); den avont (Voorhout, 49, 523); den onervaren
reyser (Voorhout, 749) ; den oorbaer (Daghwerck, 504) ; den helm
(Zedeprenten : Een rijcke vrijster, 25); enz. Deze n van den nominatiefvorm is aan het volgende woord gevoegd en éen geheel daarmede geworden. Zoo treffen wij reeds in 't middelnederlandsch
aan : nattmael (Matth. 137) ; narm (Vr. e. M. 9, 305); naem (Clerc,
99) ; neghelentier (Lansl. 51) ; necht (R. v. Leiden, 249) ; neren
(Rose, 8833) koor attmael, arm, aem, eghelentier, echt en eren
(vloer) b). Voorbeelden uit de 17de eeuw vindt men in de woorden:
naam, naars, narm, negel, nelboog, niest, niespenboom, room, norenbaer, voor aam, aars, egel, elleboog, eest (droogplaats van graan),
oom, en voor het Javaansche orang baroe (nieuweling). Op deze
ORCK,

') Vies beteekent hier kieskeurig, vgl. bij Huygens , Een Boer, vs. 13
(Ned. Klass. III, bl. 103, uitgave Verdam) : noyt vies of kies van eten. In
deze beteekenis is het woord een synoniem van het 17de eeuwsche curieus
( Warenar vs. 427 , Ned. Klass. VIII, editie Verdam bl. 36).
3) P. J. Harrebome , Spreekwoordenboek der Nederlandsche taal, 3 dln.
Utrecht, 1858.
1 ) Zie Grammatische Figuren , bl. 45-47.
4) Zie v. Helten , Vondels Taal II, 152.
a) Zie v. Helten , Middelnederlandsche Spraakkunst, 1, bl. X05,
-
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zelfde wijze kan ook het woord nork ontstaan zijn uit den ork. ') Een
soortgelijk verschijnsel neemt men ook in 't Fransch waar. Zoo is
lierre ontstaan uit Pierre (latijn bedera) ; lendemain uit l'endemain;
loriot uit l'oriot; luette uit l'uette; lors uit fors; Lille uit l'Isle
(Rijsel d. i. ter IJsele); landier uit Pandier (miat. andena).
Ik moet nog ten slotte wijzen op een woord , dat nog dikwijls
wordt gebruikt om een klein ventje aan te duiden n. 1. ukkie of hukkie.
Het zou mij niet bevreemden, zoo dat woord stond voor urkie (vgl. ors
en van den os op den ezel ; patrijs en fr. perdix ; fr. pèche en lat.
Persicum malum). Urkie, urkje, heeft dan eene goede beteekenis.
Omgekeerd heeft het mnl. belewitte eerst de beteekenis gehad van
goede genius en vervolgens die van toovverheks , tooverkol; zeemeermin. Een bezwaar zou nog zijn, dat men moeilijk een klein kind,
den naam kan geven van een groot dier , doch men vergelijke het
mnl. dwerch, dat eerst monster, gedrocht, wanstaltig wezen, ja zelfs
reus kon beteekenen , en later een klein wezen aanduidde. Zoo
leest men Torec 1664: si volchden die sporen van den dwerch
(vgl. 1654: Een wonder vreesselije ende groet) ; vs. 1738: Ende
ginc daer die dwerch lach . . . . , ende die rese bleef daer doet. Daarentegen Clerc 9: Puppijn die cdworch (zie het Mnl. Wdb. II, kol.
498). Ook zal men niet meer gedacht hebben aan de oorspronklijke beteekenis van het woord, zooals reeds blijkt uit het spreekwoord bij Tuynman, waar ork niets anders is dan een kwelgeest.
In het Engelsch noemt men een kind ook wel schertsend urchin,
egel. Bilderdijk 2 ) neemt aan, dat het woord hark of urk (scheld
naam voor een klein of lelijk kind") aan dit eng. urchin 3 zou zijn
ontleend , hetgeen mij minder aannemelijk voorkomt. In 't kort
saamgevat komt het bovenstaande dus hier op neer, dat ons woord
nork, (nurk) wellicht ontstaan is uit ork (urk) met eene emphatische
n en eerst zeemonster en vervolgens een grimmig, bits, knorrig, ontevreden mensch beteekent. 1 ) Het hiervan afgeleide adj. moest luiden
norksch , dat echter door syncope van de k, tot norsch is geworden
(vgl. ook voor de beteekenis , hondsch van hond).
Amsterdam , Oct. '88, F. A. STOETT.
-

-

)

') Of het bij Kluge opgegeven werkw. nergeln , n6rgeln met ons werkw.
nurken samenhangt, durf ik niet beslissen. Kan het wellicht ook in verband staan met fr. narquer (d'un verbe supposé naricare derivé de naris,
narine) , froncer Ie nez, se moquer, montrer du dédain ? Kluge zegt: im
Baier. bedeutet das ztw. „undeutlich sprechen" (namentlich aus der Kehle
oder durch die Nase) ; en Weigand verklaart het woord als : quálend oder
doch belástigend, auch mkelnd Misvergnugen , Unwillen worüber anhaltend in Worten und Tonen aussern , mit fortdauernder Behistigung reden
bitten , klagen , zánkisch thun. De beteekenissen in 't fr. en 't duitsch
komen dus vrijwel overeen. Men vergelijke ook onze uitdrukking „den neus
voor iets ophalen."
1 ) Geslachtlijst, I, 201, i. v. hiurk.
3 ) Dit woord beantwoordt aan 't fr. hérisson, lat. ericius.
°) Men vergelijke in Beets' Camera Obscura, Een onaangenaam mensch
in den Haarlemmerhout.
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Eens dd van Taal
Vervolg en slot der aanteekeningen bij eene woordenlijst uit
wazenaar's Vlaamsche jongen.
bl. 238. Geen voet mochten ze in de zalen zetten , waar die slonsen verzameld waren ; veile deerns ; eene slons is nned. = vuile of slordige vrouw , zonder.
zij wisten deze te bereiken bij keiling door de dienstmeid; keilen
beteekent nned. met een plat steentje schuins over de oppervlakte
van het water werpen. In dezen zin (zijdelings , langs een omweg) is
't onbekend, ook in Zned. is het woord bij zeer velen onbekend.
239.• Aan bleekzuchtigen gaven ze Lourdeswater te drinken, in stee van
medicijnen , of deze daarmee opgelengd. Dat is wijd en zijd gekend
geweest ; in plaats van medicijnen of deze daarmee aangelengd.
Dat wist men wijd en zijd. Gekend is part. van kennen en heeft
dus niets met bekendheid te maken.
staande het lof , tijdens de namiddag godsdienstoefening ; 't woord
lof is hier ook gebruikelijk , staande komt in deze beteekenis alleen
in den volstrekt ongrammaticalen officieelen stijl voor.
240. Dat volstond om convent en pastorie tegen hem op te ruien. Dat
was voldoende om klooster en pastorie tegen hem op te zetten.
Opruien is oproer stoken, de menigte tot oproerige beweging
aanzetten.
240. In den dienst van Dr. Treuzelaar lag ter verpleging eene vrouw,
die , van een trap slibberend , een harer schouderbladen gebrijzeld
had. Die braak was verzorgd ; = glijdende , slibberen is onbekend,
glibberen kent men , maar alleen in de bet. glijden over eene natte,
vette of modderige (slijkerige) oppervlakte ; gebroken of gekneusd,
wel kent men nned. verbrijzelen , maar alleen in de beteekenis van
geheel en al aan stukken gebroken. Die breuk was verbonden.
en eene wonde ontdekt , die zonder dralen had moeten vermaakt
worden = verbonden , verzorgd.
242. Constant onderduims bij den onderpastoor wanbedrijven aandichtte = in het geheim (onder de hand), achterbaks , in 't geheim
nl. achter den rug der anderen (valschelijk) ; bij den onderpastoor
van wanbedrijven beschuldigde.
246. Gij zijt zeker de laatste onder ons , aan wien men zulke verraderlijke kaaksmeet zou geven ! = zulken verradelijken kaakslag zou
geven , slag
't gezicht. Smijten = slaan is nned. verouderd.
247. Doch , ik ga mij niet laten sollen door bedriegblijke hoop.= Doch,
ik zaal mij niet laten bedotten door bedriegelijke hoop ; ik zal mij
niet vleien ; niet laten sussen met ... .
248. Nu was hij niet het voorwerp eener eigenlijke afstelling = nu was
hij eigenlijk niet afgezet; afstelling is nned. onbekend ; wel kent
men 't woord aanstelling (tot een ambt) daartegenover staat ontslag; het zij al of niet op eigen verzoek , het zij al of niet eervol;
afzetten is het gevolg van het besluit eener vergadering , gegrond
op welbewezen beschuldiging.
En daartoe was een enkwest noodig = (enquête) onderzoek.
..
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De funktie der hospitiernannen is geen bezoldigde._... De betrekking
der leden van het bestuur der godshuizen is niet bezoldigd.
bl. 249. Onder eede mocht Constant houden staan. = Onder eede mocht
Constant beweren (volhouden) ; de uitdrukking in nned. onbekend;
alleen kent men : » Ik houd staande" voor Ik beweer , verklaar,
verzeker., betuig ; ik blijf er bij , houd vol enz.
252. Vliermans had geene andere verwering dan zijne pen , doch die
plooide op de hardheid van den verdrukker hare punt om .- geen
ander middel van verdediging , maar die vermocht niets op de
hardvochtigheid van den verdrukker. De pen kan stomp worden,
verstompen, breken; maar plooien kunnen alleen zachte stoffen,
als zijde , satijn en derg. figuurlijk spreekt men van een plooibaar
gemoed. Men denke hier echter aan eene ganzepen.
253. een held van domme goedsheugigheid; — goedsheugigheid is in nned.
onbekend. Fr. bonhommie.
256. prikkels van het nagesmacht genot = prikkels van het genot, waarnaar gesmacht wordt , waarnaar Trien smacht. Een werkw. nasmachten kennen we niet.
258. de moederspraak = moedertaal. — 1)e spraak is de gesproken taal.
259. of ik te veel troeteling over heb voor de wellicht te verneutelde
teelt mijns harten = goedkeuring , koestering. Het werkw. vertroetelen gebruiken we wel , maar troetelen niet , evenmin als verneutelen, dat met Fr. rabougri, chetif overeenkomt.
260. Hij schroomde van onder het getal gezet te worden, dergenen ...
Hij vreesde geschaard te worden onder het getal dergenen .... .
schroom is nned. verlegenheid , gebrek aan zelfvertrouwen. Eigenaardig is de toevoeging van het woord van , onder den invloed
van het fr. waarin de nominatieve infinitief met het voorzetsel
de als voorwerp bij vele werkwoorden voorkomt.
261. die orgelpunten , die een • onbeschaamde oproep zijn tot ,,Bravo;"
die orgelpunten (points d'orgue), die eene onbeschaamde opwekking zijn tot » Bravo !" Met point d'orgue bedoelt de Schr. hier
het uitsterven van den toon des redenaars en , ... de daarop volgende stilte , waarvan de spreker verwacht , dat het publiek gebruik zal maken om toetejuichen. Oproep is nned. onbekend, wèl
kent men oproeping , heel wat anders dan uitnoodiging, wat hier
bedoeld wordt.
Het gunstvaardig Vlaamsche publiek ; anal. met dienstvaardig, zeer
juist gevormd ; wij zouden goedwillig of welwillend zeggen : 't publiek vaardig om een gunst te bewijzen , een gunstbewijs te verleenen.
268. de wielende wereldstroom = de draaiende , woelende , onrustige
wereldstroom, wielen komt nned. niet meer voor.
273, Welke dwaze onbetamelijkheid (hoor ik laken) = hoor ik ,,lakend
zeggen". De fout ligt in 't gebruik van een werkw , waarmede
men niet kan aangeven welke woorden gezegd of geschreven zijn.
Vgl. de afkeurenswaardige uitdrukkingen : „Dat is mooi!" lachte
Frits. -- „Hoe ongelukkig !" snikte het meisje. — Men leze : zeide
F. lachend ; zeide h. m. snikkend.
Wat eene lichtvink, die zoo schaamteloos de eischen harer kunne
onder de voeten trappelt :..: Welk eene lichtekooi, die zoo schaamteloos de eischen harer kunne met voeten treedt. Een lichtvink
zou een vogel moeten zijn , die licht gaf of in het licht leefde ; is
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wat sterk (het komt het naast aan 't bedoelde woord)
dan zou lichtzinnige , eenigszins den zin vertolken. Trappelen
doen bijv. paarden (van ongeduld) ook kleine hinderen (van boosheid of spijt).
jzer der gelofte , „wolfijzers en schietgeweren", zegt de
bl. 274. het wolfijzer
Vlaming zoo als wij „voetangels en klemmen" , de voetangel der gelofte. een wolfijzer is ook een knip om musschen te vangen. De bedoeling is : de klemmende en niet te ontgane drang der gelofte.
275. de dochter werd in de opene moederarmen omvademd = de dochter
werd door de moeder met open armen ontvangen (omvat), „opene
armen" zou aan armen vol wonden doen denken , maar ook dan
is open meer gebruikelijk. Omvademen beteekent nned. omsluiten
bij zeer groote afmetingen , gewoonlijk in figuurlijken zin.
277. de golvende vlechten hadden zoo traagzaam gegroeid ; traagzaam
hier langzaam ; traag is bekend , traagzaam ontaalk. gevormd.
Als oude vorm komt het bij H o f d ij k voor in : De zoon eens
dorpers , waar een lijfeigene n traagsaam dier" genoemd wordt.
278. Het woord , dat ze zoo graag van zijne lippen geslurpt zou hebben
opgevangen ; slurpen doet men vochten , als men die onzindelijk
en met geraas al zuigend tot zich neemt.
Wat ijskoude bibbering doorliep haar de leden .- rilling ; bibberen
behoort tot de allereenvoudigste spreektaal ; bibbering is nned.
niet bekend.
279. de begoocheling verbrijzelen - de begoocheling wegnemen , doen
wijken ; verbrijzelen geldt alleen van harde breekbare voorwerpen.
Men leest wel „De betoovering verbreken` waar gedacht wordt
aan den kring , den band des toovenaars.
279. De natuur legde haren balsem op den verzworen boezem ; en de
arme schipbreukelinge des levens dreef nu op het reddingvlot des
tijds de spoedige ebbe der jaren- af -.. nned. letterlijk : door zweren
misvormd ; hier is de bedoeling :- „verouderd , verstorven hart," de
snel afloopende reeks der jaren ; spoedig is nned. alleen bijwoord.
Eene weggeloopen non wordt slecht gezien op den buiten = Eene
weggeloopen non ziet men buiten niet gaarne ; heeft buiten d. i.
op het platte land , een slechten naam.
Ik heb u niet een verwijtsel te doen , verwijt ; de uitgang set heeft
veelal de kracht om te verkleinen of minachting- uit te drukken;
bij begripsnamen (abstracta) komt deze uitgang weinig voor.
282. Uw portret , een tastbare gedenkenis van u i Uw portret, een zichtbare gedachtenis van U ; . gedenkenis in nned. onbekend.
283. Zijn harte brak van liefdeloos medelijden .- - Hij gevoelde wel medelijden , doch geen liefde. Het denkbeeld van wreedheid is hier
blijkbaar uitgesloten en toch beteekent nned. liefdeloos, inderdaad
hardvochtig , onmeedoogend , wreed.
Zij was grootmoedig genoeg , om ook de bijzonderheden te kunvolgen , aanhooren. Van luisteren kennen we
nen naluisteren
geen afleidingen dan afluisteren (van zaken) en beluisteren (van
personen). Men kan wèl naar iets (of iemand) luisteren.
slachtofferande — slachtoffer, offer; ook offerande of offerhande
komt voor , maar nooit in samenstelling, dàn heet het slachtoffer,
zoenoffer , dankoffer , spijsoffer enz. enz.
284. rechthartige samenstemming - oprechte , innige eenstemmigheid.
hare vruchtlooze liefde , die zij gaaf en onbesmeurd meenam in
lichtekooi
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haar graf = hare teleurgestelde liefde , die zij rein en onbevlekt
meenam in haar graf ; vruchtelooze pogingen kan men aanwenden,
maar in andere beteekenis komt het woord niet voor ; gaaf staat
tegenover onbeschadigd en wordt nooit van menschen of menschelijke aandoeningen gebezigd ; onbesmeurd is onbekend , besmeerd
(d. i in goeden stijl bevlekt) beteekent : zeer vuil van vet-, olie-,
moddervlekken.
bl. 285. levensgulzige wortels verdorren in oneigen grond = levenslustige
wortels verdorren in vreemden (voor haar ongeschikten) grond.

Hiermede eindigen we deze voor jaren begonnen aanteekeningen.
We herhalen , wat we dikwijls zeiden : het uitbreiden van ons taalgebied is voor Noord- en Zuidnederland dringend noodzákelijk en
gemakkelijk genoeg , als men maar goedvindt in beide landen kennis
te nemen van hetgeen in beide landen wordt geschreven. Reeds
zien we veel grooter eenheid in de taal dan twintig , neen dan tien
jaar geleden , maar Zuidnederland wijzigt , Noordnederland wijzigt
niet. Wij , Noordnederlanders , zouden wèl doen , het een en ander
aan het oude goud in den taalschat der Zuidnederlanders te ontleenen ; Zuidnederland zoeke zich ver en verder te houden van de
letterlijke vertaling van het Fransch , van welke taal men tevens
dikwijls den zinsbouw navolgt.

Kr c^ o Vato ^ an
geschreven bij de lezing van de werken van G. A. Bredero ,
uitgave van Gebr.

BINGER ,

te Amsterdam , 1885.

Schrijver dezes heeft met veel aandacht bovengenoemde uitgave
gelezen. Hij heeft de aanteekeningen zorgvuldig geraadpleegd, en
haast zich op den voorgrond te stellen , dat er geen enkel deeltje
is , waarin niet zeer veel goede noten voorkomen , die inderdaad
licht werpen op zoo menige donkere plaats in den tekst.
Maar toch zijn voor hem niet alle moeilijkheden uit den weg

geruimd; evenmin door den toelichtenden arbeid der H.H. commentatoren, als door het Woordenboek op de Gedichten van G. Azn.
Bredero, door A. C. Oudemans Sr.
Ook heeft het Schrijver soms toegeschenen , dat commentator hier
en daar heeft misgetast, of zich de taak al te gemakkelijk heeft
gemaakt. Een en ander is de aanleiding tot het schrijven van dit
opstel geweest. (Verg. mijn beoordeeling van Moortje in Noord en
Zuid Xe jaarg. 40 en vlg.).
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EERSTE STUK.

Rodd'rick ende Alphonsus.
Met aanteekening van

DR. R. A. KOLLEWIJN.

Mijn eerste vraagteeken staat bij vs. 116 , en geldt plechtig. Dit
Woord komt hier in ongewonen zin voor. Is hier woordspeling
met pleghen?
Vs. 248 staat verneerdert , lees vermeerdert.
Verheughen uit hetzelfde vers zal wel , evenals verhooghen (vs. 704),
verheffen beteekenen, Zie de aant. alhier.
Vs. 295. Des sapigh lustigh nat is waarschijnlijk een drukfout
voor de sapigh lustigh nat, indien n.l. is aan te nemen, dat nat
vroeger vrouwelijk was.
Vs. 377. In de aanteekening op dit vers is blijkbaar een schrijf.
geslopen. Zooals 't behoort moet wezen : niet zooals 't behoort.
Vs. 422. Maar = wel. Verg.
Vs. 451 waar hetzelfde woord beteekent : wat zeg je er van?
440. Dit vers bevat waarschijnlijk een onkiesche zinspeling in
Muffrouw en dunne Bedreten. In 869 en elders bezigt Bredero den
vorm Mevrouw, soms ook min vrouw.
455. Wat beteekent dras-broeck ? Oudemans meent het te verklaren door de toelichting schimpnaam; maar dat schijnsel is blijkbaar een kaarsje op klaarlichten dag. Wij zouden willen weten,
waar drasbroeck vandaan kwam.
478. Alle seyt zal waarschijnlijk al eseyt moeten wezen. Maar met die
verbetering laat het vers toch nog aan duidelijkheid te wenschen over.
530. De komma achter Siet hier moet wegvallen.
732. Wat beteekent : Vermits het draaght op hem ?
1872. Wat beteekent : mijn struyk ?
1893. Dr. Kollewjjn vertaalt slie f , door dom, lomp schepsel,
terwijl Oudemans beweert: Slief = ons : Sliep uit ! Wie heeft gelijk?
2043. Ontaackt wordt verklaard ontneemt. Natuurlijk. Maar
was een eenvoudige verwijzing naar Eng. to take (ontaackt staat
voor onttaakt) niet beter op haar plaats geweest?
2180-2181. De opvatting , waarvan de aanteekeningen bij deze
verzen blijk geven, kan mij niet voldoen. Volgens Dr. Kollewijn
vreest Elysabeth , door den van haar versmaden Alphonsus uit
handen van den Indiaan schen roover Orondatus verlost , dat Alphonsus haar niets zal kunnen verwijten , dat zij met een eerlijk
hart zou kunnen loochenen. Wij meenen , dat Elysabeths vrees
dieper gaat. Blijkens vs. 2176 en '77 ducht zij , dat Alphonse zich
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wreken en hare eer rooven zal. Maar, zoo laat zij er, vs. 2178
op volgen, mocht ik daarvoor al bewaard worden, dan legt toch de
redding door Alphonsus mij een schuld jegens hem op de schouders,
zoo zwaar, dat ik hem naar recht en eer niets zal kunnen weigeren
van al wat hik mij vragen zal. Ook vs. 2182 en '83 bevestigen ,
m.i. deze opvatting. Schijnbaar ben ik ontzet uit een groot gevaar,
zoo heet het daar. Maar inderdaad is mijn toestand , nu ik Alph.
uit dankbaarheid zal moeten huwen , wel beschouwd , veel hachelijker.
Dat dit denkbeeld , Alphonsus uit dankbaarheid te zullen moeten
huwen , haar beknelt , blijkt ten overvloede nog duidelijk uit vers
2258--2261, waar Elysabeth met zooveel woorden zegt, dat Ah
phonsus door zijn kloeke heldendaad meer aanspraak heeft op hare
liefde dan haar minnaar Rodderick. Ware 't niet , dat zij door een
eed aan dezen verbonden was , zoo beweert ze hier , dan zou ze
Alphonsus moeten huwen.
Ons dunkens beteekent dus te voren legghen , 2180 , niet verwij ten , maar verzoeken ; en 2181, ontsegghen van niet ontkennen,
loochenen, maar weigeren.
Dit leidt ons vanzelf tot het tweede punt, waar ik vermeen, met
Dr. Kollewijn in opvatting te moeten verschillen.
Vs. 2283 verklaart K. belegt door levenswijze, gedrag. Hoe
Z.H.Gel. met die verklaring vs. 2276-- 2289 opvat, is mij niet
duidelijk. M. i. beteekent b eley t hier beheer , bestuur , of wel bezit
(van de goederen van Elysabeth).
Hem huwen kan noch mag ze, daar ze Rodderick haar eed van
trouw heeft gezworen. Maar ze doet een beroep op het gezond
verstand van Alphonsus , 2276. Hij moet zijn minnesmart matigen,
dan wil ze hem bonen voor den haar bewezen dienst. Ze wil hem
haar goederen schenken , behalve die , welke zij haar „echten man"
beloofd heeft. Het is klaar , dat . met die uitgezonderde goederen
haar persoon ; bedoeld wordt. Dat aanzienlijk geldelijk verlies wil
ze zich gaarne getroosten , als het bezit harer goederen het geluk
van Alphonsus maar verhoogen kan. Tot haar teleurstelling ziet ze
evenwel , 2288 , dat Alphonsus niet te paaien is met haar gunstig
aanbod, dat hij meer verlangt dan haar vermogen.
2260. Ick doe = ik zie.
2346. Wat beteekent opschicken ?
2376. Waarschijnlijk beteekent stout bestaan hier met stouten moed,
en is het een uitdrukking grammaticaal analoog met vastberaden.
Vergis ik mij , dan zal licht mij in dezen welkom zijn.
2435. Wat is ghebonghen?
2541. Dinghe, en
2656. Dinghen , beide = Ned. Znw. ding. Deze beide plaatsen
mogen ten bewijze strekken , dat mijne gissing , geopperd Noord en
Zuid Xe jaarg. 411, bij vs. 1312 van het Moortje, juist was.
Noord en Zuid , 11e Jaargang.
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Vergelijk nog Griane vs. 239. Aldaar vs. 1486. , staat daarentegen
dingh voor mv. dinghen.
2585. Hier loopt de lezer gevaar ,ghewalt voor ons geweld aan
te zien, terwijl het staat voor ghewout , verwant met Duitsch walten
.— Ned. regeeren , en macht beteekent.
Ten slotte raden wij jeugdige lezers aan vs. 2661-2676 in hedendaagsch proza over te brengen. Dat is tegelijkertijd een nutte
oefening in het lezen en stellen.

TWEEDE STUK.

Griane.
Met aanteekeningen van Dr. G. KALFF.
Wat aanstonds mijn aandacht trekt , is de uitspraak der ue. In
den Inhoud , regel 6 , vinden we stuert = steurt . _ Ned. stoort.
Vers 2 : spuel op = speul op ; 4, 18 : duese — deuze ; 16, 17 : heur
heur; 20: kuenen ; keunen _- Ned. kunnen; 21: Tuenis `..
Teunis; 40: gij muecht = gij meueht; 279, 280: jeuchdt, meucht;
8051: vueren — veuren = Ned. voren; 806: verstoeren = versteuren;
809: schreum t naast natuure; 810: bestuuren ; 811: muer = muur;
1957: stuurloos; 2119: kuureieus; 2171: puuren; 2617, 2618:
buurt schuurt.
Hieruit blijkt, dat ue geregeld als Ned. eu klinkt; en dat Ned.
volkomen u steeds door uu wordt voorgesteld. Alleen schijnen
daarmee de 'voorbeelden in vs. 279 , 280 , 809 en 811 in strijd te
zin, benevens dat in vs. 2119 , voor zoover de laatste lettergreep
aangaat.
,

-

Vers 1. Wat beteekent seij ? Waarschijnlijk zie.
Verg. Oudemans i. v. Sij.
Vers 19. Wat is quaes ten ?
215. Die sij te vroegh mij korten.
Wat beteekent die regel ? Waarschijnlijk moet men hier lezen:
sij die .... voor : die sij. Voorbeelden van dergelijke woordorde
vindt men te over in den Statenbijbel. En dan zal het heele vers
beteekenen : zij , die al te voorbarig waren om te beschuldigen.
269. Of had icx mij gelaten , beteekent : of had ik mij zoodanig
aangesteld (had ik mij stom gehouden). Verg. het Woordenb. der
Ned. taal i. v. Gelaten, 2e artikel, III, 2) b), kolom 1051. Schijnbaar heeft men hier evenwel met een genitief-bepaling te doen,
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daar iex = ic's — ie des. „Men vindt dien genitiefvorm (maar alleen
„van het voornw. in den vorm s) in de geschriften der 16e en 17e
„eeuw niet zelden , waar men een accusatief zou verwachten. De
„zaak is gemakkelijk te verklaren. Bij de ontkenning was die
„genitief gewoon. Men zeide : ic en hebs niet gedaan , en wel om„dat niet eigenlijk een zelfst. vnw. was , niet aan Fr. pas , maar
„aan rien beantwoordende. Men zei dus eigenlik: ik heb er niets
„van gedaan , d. i , ik heb het in 't geheel niet gedaan. De ge„woonte nu , om in ontkennende zinnen bij niet dien genitief s te
„gebruiken , gaf aanleiding , dat men later , toen men de verklaring
„van die s niet meer begreep , dienz elfden vorm van het voornw.
„ook in andere, niet ontkennende zinnen begon te bezigen. Eerst
„in den loop der 17e eeuw is dat voor goed in onbruik geraakt."
(Dr. M. de Vries). Zoo zegt het volk in N.-Brabant nog: ik hebs
gedronken , voor : ik heb het gedronken.
288. Hoort deynings plassen zoet , nabootsende de Zee ; d. i.
hoort (zie 287 : nu weydt zich 't schuwe vee) hoe het vee in de
weide het gras afscheert , en daarbij een muziek maakt , in den
stillen nacht niet ongelijk aan het zoete plassen van de golfjes der
zee, waarvan het een nabootsing schijnt te wezen.
346. Mijn leven (ick voorwaar) in geener wijs begheeren. Lees:
Mijn leven ick (voorwaar) i. g. w. begheeren.
542. Wat beteekent dit vers ? Van vs. 540 tot 548 een aandoenlijk duet tusschen de gelieven Florendus en Griane , die, ziende dat
„de dageraat haar roode kaken vertoont ," het oorbaar achten te
scheiden , eer zij „in een schandaal gheraken." Daar valt eensklaps
de „voetster" Lerinde in met haar „Mijn Heer ick houw." Ik kan
zelfs niet gissen naar de bedoéling.
565. Wat is „de Heydensche Soldaan van trotsche Babilonien ?"
Is het de Sultan?
644. Den ander" = elkander. Zie ook 802.
914. Oudemans teekent hierbij aan : „Verontwaarden (Sich) —
„Zich verstoren , boos worden, of, zachter opgevat, kwalijk nemen,
„ten kwade duiden." — Vermoedelijk is van dit sich (lees : hem)
verontwaarden ons substantief verontwaardiging afgeleid.
1022-1025. De bedoeling is deze:
Ofschoon de kortzichtige. mensch waant, dat bij doet wat hij in zijn
hooge wijsheid besloten heeft, ten slotte komt het toch (maar al te vaak)
aan het licht, dat zijn wil aan een hoogere wijsheid onderworpen is.
Hetzelfde wordt -- „slechts met eenigszins andere woorden" --p
herhaald vs. 1030-1033.
1031. Lees : „Het komt bedrogen uit , heel anders dan men gewaand had (alert = ons wordt).
1034. Lees : Die van 't gheluck ghetroetelt is, dien gaat het als
een vi s ch , die ... .
24*
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1036. De kauw = het kauwen , dus het proeven , smaken.
1095. Vrient-hout, d. i. hout — gunstig, jegens vrienden (of j.
den vriend). Aangaande dit hout = gunstig zie men Huydecoper's
Stoke I 367:
Der edelinghen somme een deel
Warens hem hout al gheheel
en de aanteekening aldaar.
1151. Woed, stam van ons denominief woeden. Verg. vs. 1463, 1784.
1186. GrV* ser , gelijkbeteekenend met Ofr. grisart , waarvan ons
grijsaard, welks beteekenis in den loop der tijden aanmerkelijk is
verzacht.
1279. Bekoort beteekent hier verleid , aangespoord , geprikkeld,
aangezet. Verg. de bede uit het Gebed des Heeren volgens de
vertaling bij de R.. Katholieken in gebruik : En leid ons niet in bekoring , waar de Staten-overzetting verzoeking heeft.
1300. Bij .Mallemerocken zet Dr. Kalff een vraagteeken. Ik waag
de gissing , dat we hier met een herhaling te doen hebben van het
in hetzelfde vers genoemde Mallemoer. Ik zou het geheel aldus
willen lezen:
„Hoe is het hier , mallemoers nicht ? Ei , ziet , deze mallemoers
„rokken , (dwaze meiden) , deze zotskappen durven mij voor 't mal
„houden !"
Kan het volgende rijmwoord jocken hier ook van invloed geweest
zijn?
1320. Dit vs. is schier onverstaanbaar, ook is het veel te lang.
Waarschijnlijk foutief. Ik stel voor dit en volgende verzen deze
lezing voor :
„En wat ? En waarom zou ik niet (haar getrouwde man zijn) ?
„Och ! Hoe bijster vrijde Lodder haar , en onze Dirk Dierten , en
„blauwe Jaap , en jonge Jan Slodder , en Gerritje Goorgat , en Har„men Glatmuijl , en kittighe Piedt; en Klorus , en Joris , en Gorus
„en Florus , waarom zouden die haar ook niet gevrijd hebben ? Maar
„noodra ze mij zag, liet zij al die lieve jongens fluiten."
Oudemans schijnt lodder uit 1320 als gemeenen naam op te vatten. Toegegeven , dat het fleemer , vleier , beteekent , kan dan die
gemeene naam hier niet kracht van eigennaam gekregen hebben ?
Zoo iets komt vaak ' voor. Een vrouw , die fleemt , wordt een fleem
genoemd. Heet ze Mina , en bezit zij de eigenschap „fleem" in
hooge mate, dan noemt men haar Mina Fleem. Een smerige Dientje
heet in het Nederbetuwsch Dientje Smèèr , e. m. d. Ook vs. 1321
biedt in Jan Slodder een dergelijk voorbeeld.
Voor soch = och , 1320 , verg. Moortje vss. 656 , 2617 , 2915,
waar noch = och. Zie Noord en Zuid X , 410.
1331. Wat beteekent : Al isse schoon van overmorghen?
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1341. Wat beteekent: Guts wolven ? Kan wolven hier staan. voor
wonden , en het geheel = Gods wonden?
1357. Wat is Mijn hiel"?
1405. Iek sal u als mijn ziel (ist mog'lijck) hooger houwen.
Lees : Iek sal u als mijn ziel (ist mog'lijek hooger) houwen.
1418. Gants Hemel hoogh , lees : gants hemelhoogh.
1437. De faam vernieler tijdt , lees : De faamvernieler, Tijdt.
1521. Dr. Kalff verklaart rijdt trilt , en laat dan volgen:
„Deze uitdrukking hangt samen met het volksgeloof omtrent het
„bereden worden (bezeten zijn) door een boozen geest." Ik waag
het, de gissing daarnaast te stellen, of rijdt hier niet samenhangt
met Nederbet. reiere — bibberen als iemand die de koorts heeft
(van het oude rede — koorts.) Zie Huydecoper's Stoke , II 147,
13 v. o. en aldaar 571.
1634. Min-eedich. Waarschijnlijk was voor Bredero de beteekenis
van meín in meineed onbekend , en heeft hij zich zoodoende laten
verlokken tot de woordspeling min-eedich.
1682. Schoont = schoonheid.
1683. Wat beteekent luyster-gladt?
1684. Wat doet mijn waarde vrouw belghen? — Wat belght
mijn waarde vrouw ? Dergelijke zinsbouw komt meermalen bij
Brederode voor. Men verg. vs. 50 , 1692 , 1784.
1752. Aant. wijlen — wien , drukfout ; lees : wijlen -- wielen.
1869 , 1870. Dat haar gheliefte zij voor al mijn moeyten swaar
te gunnen , e. v. Dat is : dat het haar believe , mij voor al mijn
groote moeite te gunnen ... .
1929. Afschaffen. Dr. Kalff teekent hier , en zeer terecht , bij
aan : afschaffen — ten einde brengen. Dit is een van de vele verdienstelijke noten in dit Tweede Stuk. — Wij meenen nog naar
aanleiding van dit woord te moeten verwijzen naar het schoone artikel i. v. in het groote Woordenboek. Ik vrees nog altijd, dat in
zake den hoogst verdienstelijken arbeid van Prof. De Vries en zijn
geleerde vrienden bij velen onbekend onbemind" maakt, en blijf
meenen , dat liefhebbers onzer taal alle gelegenheden moeten aangrijpen , om op den onuitputtelijken rijkdom van deze Schatkameren
des Nederlandschen volks te wijzen.
1947. Dees dooden draacht van hier uyt dese dranghen hoop.
Hier komt dranghen hoop overeen met ons drom.
1953. De vruechde die mijn siel ontfinghen in het houwen.
Terwijl men bij Vondel , (zie Vondel's Taal, Vormleer § 56 en
Add.) althans in zijn oudere periode , en bij alle schrijvers der 17e
eeuw , die meer van de Volkstaal gebruik maakten , een zeer veelvuldig gebruik aantreft van den uitgang en in den ten en Sen pers.
enk. en den 2en pers. van het zwakke imperf. , als ik ruylden , ick
laefden , laden iok , ghy hoorden , beweeghden , veeghden , drenek-
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ten , hij branden , speenden , schuylden , vindt men hier een voor.
beeld van denzelfden uitgang in den Sen pers. enk. van het imperf.
van een sterk werkwoord.
1976. Beschicktet dat ghy zelfs haast reys-vaardigh muecht
wesen.
Dit beschicktet = beschikt het ° beschik het.
1977. Ontschult is hier de stam van het denominatief verontschuldigen (Verg. de aant. van Dr. Kalff) Ontschult doen is derhalve:
zich vrij pleiten van de op iemand geladen beschuldiging. 'Verg. vs.
1982 , waar onschuld = afwezigheid van schuld , schuldeloosheid.
2286. ' Een rechte rechter recht rechtvaardelyck vertoeft , d. i.
een echt rechtvaardig rechter draalt zooals billijk is , (met het vonnis
te vellen , totdat hij heilig overtuigd is , wie de schuld heeft.)
2385. Aant. Spoet doen — voorspoed geven. Lees : Goeden
spoet doen — voorspoed g.
2641. Wat is mochelicke - maal?
2761. Wat is beseffen ? Ik vermoed , dat het een schrijffout is
voor seffen. Tegenwoordig zegt men seffens (Zie v. Dale). Kan het
ook zijn , dat er een oudere vorm seffen geweest is , die later de
bijwoordelijke s heeft aangenomen ? (Verg. neven , nevens.) Er gaan
vijf werkwoorden vooraf , alle met het prefix be aanvangend : dit
maakt de schrijffout te meer waarschijnlijk. De heele volzin (vss.
2759-2761)
2761) zou dan beteekenen : „Het gepeupel (is 't niet zonderling ?) is aanstonds gereed om anderen te bebabbelen , te beschim.
„pen , te smalen , en te beliegen."
Een zonderlingen indruk maakt het , dat de vermelding der „Errata
in het Tweede Stuk" op de binnenzijde van het omslag zelve twee
errata bevat. I. Regel 1 staat : ,,Bl. 103 reg. 4 v. b. „De lezing
„van A is goed. , Men leze dus : Don deuchts verdiende loon ; oon
„(Hd. ohne) -- zonder."
Welnu van dat alles is op blz. 103 jota noch tittel te vinden.
II. Regel 6 staat : „Vs. 1407" lees : „Vs. 1417."
Op dezelfde binnenzijde van het omslag staat eenige regels lager
te lezen , dat de errata aan het slot van ieder deel bijeengevoegd
zullen worden." Die belofte wordt omslag Derde Stuk herhaald. Bij
volgende stukken is er intusschen geen sprake meer noch van vervulling der gedane belofte , noch van eenige aanwijzing van errata.
Of mogelijk zijn er geen errata meer ? Dat zullen wij zien.
J. v. BOSMEER.
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Kl en l ek-, c SSm
In deii laatsten tijd is het dengenen , die zich op de studie der Nederlandsche taal- en letterkunde toeleggen, steeds gemakkelijker gemaakt, in
het bezit te komen van de volledige werken eens schrijvers. Niet alleen
dat Tollens , de Genestet , ter Haar , Beets e. v. a. tot matigen prijs werden
uitgegeven, maar ook Bredero en Vondel, schrijvers tot dusverre bijna niet
tot redelijken prijs te koop, werden in goede uitgaven verkrijgbaar gesteld
en gelijk dat behoort, met de noodzakelijkste verklaring van woorden aan
den voet der bladzijde.
Voor het oogenblik hebben we drie dezer uitgaven te vermelden. Het
eerst noemen wij De Werken van G. A. Bredero (Amst. Gebr. Binger)
waarvan elf stukken het licht zagen en dat dus de voltooiing nadert. Deze
uitgave zal f 7.50 a f 8 kosten, voorzeker zeer weinig als men nagaat, dat
de oude drukken , al zijn de exemplaren niet mooi, toch dien prijs gelden.
Hier zijn de mannen van erkende bekwaamheid op dit gebied prof. ten
Brink, prof. Moltzer,, Dr. G. Kalf, Dr. R. A. Kollewijn , J. H. W. Unger en
Dr. Jan te Winkel, aan den arbeid gegaan om deze uitgaaf ,naar de beste
oude drukken te bezorgen." Bovendien zijn er inleidingen aan toegevoegd
en zijn de moeielijkste woorden verklaard. Men wane echter niet, dat
letterlijk alle moeieljkheden zijn weggenomen ; men heeft met een studieboek , niet met een schoolboek te doen en de bewerkers hebben gemeend,
eene zekere mate van kennis bij de lezers te mogen onderstellen '). Wat
den geest der stukken aangaat , die leert men best uit de Inleidingen verstaan en men kan tot recht verstand daarbij niet missen het standaard-werk
van prof. Dr. J a n t e n B r i n k Gerbrand Adriaensz Bredero. HistorischAesthetische Studie van het Hollandsche Blijspel der 17e eeuw. (2e geheel
omgewerkte druk te Leiden bij A. W. Sijthoff). De eerste druk verscheen
in 1858, werd opgedragen aan Mr. Jacob van Lennep en was als antwoord
op eene prijsvraag van de Groningsche Faculteit der Bespiegelende Wijsbegeerte en Fraaie Letteren met goud bekroond. Toen dat boek verscheen
mocht er hier en daar in den lande een waarachtig bewonderaar van
Bredero leven , mochten zelfs de Groningsche Hoogleeraren wagen, openlijk
daarvoor uit te komen, tot voor weinige jaren had men met echt-hollandsche
preutschheid geen oog voor den geestrijken Amsterdammer, die in zijne
blijspelen de zeden zijns tijds naar het leven schilderde, even als zijne
landgenooten Jan Steen, Terniers , Ostade en zoovele anderen, dat op
hunne vereuwigde doeken hebben gedaan. De titel van Ten Brinks geschrift is reeds van veel beteekenis : wie met oordeel over Bredero wil
spreken moet van het blijspel spreken en in den bloeitijd is het blijspel
ten allen tijde de getrouwe afspiegeling der zeden geweest. De blijspelen
die uitgedacht in plaats van nageteelcend zijn, staan lager en worden kluchten,
of, zijn ze meer dan dat, dan leven ze zeer kort gelijk de blijspelen in ons
land en in Engeland en Duitschland bewijzen. De studie van prof. ten
Brink wijst ten duidelijkste aan, waarin de waarde en beteekenis, waarin
de kunst des grooten blijspeldichters is gelegen en de lezing van dit werk
behoort met de studie van Bredero zelven gelijken tred te houden. Het
een is zonder het ander onvolledig.
De tweede belangrijke uitgave is :Joost van den Vondel. Zijne Dicht~
1 ) Gelijk uit een art. van J. v. B. in dit No. blijkt, blijft er toch bij de aanteekeningen nog te wenschen.
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werken ex oorspronkelijke Prozasehri ften in verband met eenige levensbijzonderhecden door Dr. J. A. Alberdingk Thym (Schiedam , H. A. M. Roelants).
Deze uitgave zal compleet zijn in 10 deelen, die te zamen hoogstens f 24
zullen kosten. Bedenkt men, dat die 10 deelen ongeveer 300 vel druks of
4800 bladzijden zullen beslaan , dan is de prijs een halve cent per bladzijde
inderdaad zoo goedkoop mogelijk. Gelijk de titel aanduidt ontvangen we
hier alle werken ,' behalve de proza-vertalingen. Dat men hier niet eenvoudig met een overdruk te doen heeft, blijkt uit de toelichtingen , hier
en daar vrij omvangrijk , gegeven. - Bij den Palamedes ontvangen we bijv.
nog aanteekeningen naar het handschrift van Geeraardt Brandt wiens
exemplaar van den Palamedes achtereenvolgens in 't bezit kwam van Van
Dam van Noordeloos , H. Tollens Cz. , A. D. Schinkel , prof. J. A. Alberdingk Thym.
Deze noten zijn alleen verzacht en verminkt" in de Amersfoortsche
editie opgenomen , maar zoo , letterlijk , nog niet gedrukt geweest.
Verder zijn overal verwijzingen geplaatst naar artikelen in Oud-Holland,
naar boekwerken van grooter en kleiner omvang, wanneer deze een nieuw
licht wierpen op den arbeid des grooten dichters
In hoeverre prof. -Thym ook den geest der stukken veaklaart of toelicht,
blijkt gereedelijk uit bijschriften aan sommige stukken toegevoegd, zoo bijv.
bij de liederen op den dood van Oldenbarneveld en bij alle stukken waar
eene zekere strekking is waar te nemen en het dus wenschelijk mag geacht worden , dat iets aangaande de bedoeling des dichters worde mededeeld. De uitgaaf is in gewone letter en hedendaagsche spelling, terwijl de
taal evenwel geheel onveranderd is gebleven De noten zijn niet eenvoudig woordverklaringen; als we de „Verovering van Grol" opslaan
vinden we daar de namen der personen , daar vermeld , de jaartallen der
gebeurtenissen daar genoemd. Veel daarvan is onnoodig of onvolledig: in
regel 30 is Ferdinand niet nader verklaard ; maar bij regel 31 wordt koning Christiaan verklaard te zijn „De kon. van Denemarken", in regel 32
wordt aangaande Tilly medegedeeld „De Zuid-Nederlander Johan Tserklaes , Graaf v. Tilly , Oostenr. Veldheer ; reg. 33 twee steden ,,Steenbergen en Breda" ; dankbaar voor de laatste noot , achten we de voorlaatste
overtollig en de eerste onnoodig. Maar elke aanteekening ontbreekt bij
de regels
t).

. . . . Oordeel heusch van hem , die , door uw deugd gewinkt
Geen leidster kent, als 't licht dat op uw helmtop blinkt.
In 't kort , bij de vele hoogst belangrijke en ook nieuwe noten hadden
we gaarne wat meer woorden en zinnen verklaard gezien en daarvoor
hadden we wat geschiedenis en kritiek kunnen missen. Is bijv. 1 209 r.
13 onbenoegen een drukfout of een oude vorm van 't woord ? Is bl. 33 r.
10 katyvigheden vroeger verklaard ? Dan moest daarheen verwezen zijn,
gelijk men dat bij II 313 r. 751 gedaan vindt. De sierlijke letter en het
mooie papier van deze prachtuitgave maken dit werk , waarvan thans
zeven afleveringen het licht zagen , tot een zeer gewenscht bezit.
Toen deze uitgave werd aangekondigd achtte ieder dit eene zeer goedkoope editie , maar nog yoedkooper zou eene editie van Vondel het licht
zien. De werken van J. van den Vondel uitgegeven door Mr. J, van -Lennep. Herzien en bijgewerkt door J. H. W. Unger (Leiden A W. Sijthoff).
1) Er blijft dus staan I 2 3: „Dies schrikt den ouden Stock", immers de verandering van dergelijke vormen zou soms maat , rijm en klank geheel in de war kunnen
brengen,
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Deze uitgave zal verschijnen in minstens 24 deeltjes van f 0.60 ingenaaid
of f0 90 geb p. deeltje , daarvan hebben twee deeltjes het licht gezien. Deze
editie kost dus gebonden evenveel als de andere in losse afleveringen, De
band is gemaakt in den stijl van Vondels tijd en de tekst en de noten
zijn boven onzen lof verheven.
Het is echter niet enkel bij eene herziening van den tekst gebleven,
maar het geheele werk is door den heer Unger bijgewerkt in verband
met datgene , wat sedert Van Lennep zijne uitgave bezorgde , omtrent
Vondel en zijne werken nader is bekend of ontdekt geworden.
De tekst wordt zoo nauwkeurig mogelijk naar de oorspronkelijke eerstbekende uitgaven gevolgd , terwijl de noten en ophelderingen eveneens
met de meeste zorg zijn bewerkt.
De plaatjes worden naar de oorspronkelijke uitgaven weergegeven en de
uitgever heeft een menigte afbeeldingen in het geheele werk doen opnemen.
Het geelachtig getint papier , dat voor deze uitgave gekozen is leent
zich uitstekend voor de illustraties.
Het eigenaardige dezer uitgave is , dat ook talrijke brieven , portretten
en afbeeldingen in den tekst worden opgenomen en dat de noten , die
op sommige bladzijden evenveel ruimte beslaan als de tekst , volledige
inlichting geven aangaande de minder gebruikelijke of verouderde woorden , de zinspelingen en derg.
De deelen verschijnen niet naar tijdsorde der werken , maar alles is
wel naar de tijdsorde geschikt , de beide thans verschenen deelen bevatten
de werken van 1618-1620 en 1637--1639.
Het jaar dat ten einde spoedt is in dit opzicht gunstig geweest voor de
waardeering van twee onzer grootste dichters : B r e e d e r o , die onze
voorouders teekent zooals ze zijn , Vondel die geen geheim maakt van
de staatkunde zijner tijdgenooten , maar den geest huldigt , die allen heet
te bezielen. Men heeft Bredero niet algemeen durven huldigen , men heeft
Vondel indertijd vergood , alleen omdat hij geloofde Beide uitersten behooren vermeden te worden. De vraag is alleen : Wat heeft de letterkundige kunstenaar voor kunstwerk geleverd en waarin bestaat het
schoone dier werken. Met behulp van de voortreffelijke uitgaven , die we
zooeven noemden, zal het den meesten lezers mogelijk zijn, in dezen geest
de lezing van onzen klassieken te ondernemen.

Wa o rd c, ubQCian.
In den ruimsten zin des woord genomen is het aantal woordenboeken
tegenwoordig bijzonder groot. Er ligt nu ook al weer een heele stapel
voor ons , zeer ongelijk van waarde Het eerst noemen wij Lijst der meest
gebruikelijke Bastaardwoorden bijeengesprokkeld door A d a m S t r o k e 1
(Deventer v. d. Sigtenhorst). Wanneer de koopers dit boekje goed gebruiken , d. i Nederlandsche woorden leeren gebruiken in plaats van de
vreemde woorden , die domheid , luiheid, aanstellerij of gewaande voornaamheid in de samenleving drong , en niet de vreemde woorden er uit
zoeken om ,,op zijn Zondags" te praten , kan dit boek zeer nuttig zijn.
De schr. hoopt door de uitgave van dit boek iets bij te dragen tot de
zuivering der taal van bastaardwoorden (of vreemde woorden , blijkbaar
heeft de schr. tusschen deze twee geen onderscheid gemaakt) en inderdaad,
het wordt tijd , dat er wat aan gedaan wordt. Ik heb de eer u te be-
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richten , dat ik mij hier gevestigd heb als tailor" luidt de aanhef eener
circulaire dezer dagen ontvangen en zonder kennis van vreemde talen
is het Nederlandsch niet meer te verstaan en de winkeliers vooral schijnen
te wedijveren in 't gebruiken van vreemde woorden. Er is echter een
grens : telephoon , telegraaf , rails en derg. benamingen mogen gerust hun
vreemden klank behouden , 't is gemakkelijk, dat zaken van internationaal gebruik in alle landen denzelfden naam dragen.
Het omvangrijk werkje (189 bl. in twee kol.) is met zorg bewerkt en
gedrukt en zeer handig in 't gebruik. Waarschijnlijk zal men dit woordenboekje meer gebruiken om hetdoor te bladeren , dan om er in te
zoeken. Wie zal adi opzoeken , verbastering van adieu , nog erger verbastering kadi staat er terecht niet in. Bij dat doorbladeren zal 't menigeen aangenaam wezen de oorspronkelijke beteekenis te vernemen van
woorden , die we dagelijks gedachteloos gebruiken bijv. apotheek , dat oorspronkelijk ,,voorraadkamer , bewaarplaats van den wijn" beteekent, van
verkeerd verklaarde als beukelaar, dat velen houden voor een ,beukenhouten schild" hoewel. het Fr. bouclier dat scheen tegen te spreken en
dat hier wordt verklaard met „Een schild *met een knop' voorzien. Die
knop heette bolcel, 't Fr. boucle gesp."
In menigerlei opzicht kan dit werkje dus nuttig zijn. Onze grootste
aanmerking betreft den titel. De schr. geeft zooveel mogelijk woorden,
die in allerlei perioden onzer taalvorming in gebruik zijn genomen en
vat ze samen onder den, in dezen zin minder gebruikelijken naam
bastaardwoorden. Daartoe rekent hij niet alleen geheel vreemde woorden en uitdrukkingen als pueriel , punaise , quant à moi , soli deo gloria,
technische termen periode , pedaal , paradox maar ook woorden , die wel
oorspronkelijk tot eene andere dan de Germaansche moedertaal behooren,
maar door 't gebruik van vele eeuwen ons geheel eigen werden: aalmoes,
straat , paard , prooi , poort , tafel , fabel , regel en dergel. Waar de schr.
om de volledigheid" die drie groepen wil opnemen, zal hij moeten toegeven zeer onvolledig te zijn , waar hij in dezen omvang nog meer belooft
te geven dan Kramers in den grooten Woordentolk. 't Boekje is echter
zeer nuttig en de verklaringen zijn kort en bondig en zeer duidelijk. We
kunnen 't geheele werkje niet blad voor blad bespreken , maar stippen
enkele zaken aan , die voor den 2en druk dienst kunnen doen : naar (ad)venant wordt veel saamgetrokken tot navenant , bij albino ontbreekt de
beteekenis oog met witten pupil . Zijn coniferen kegelvormige planten ?
Staat coquetteeren gelijk met boeleeren? Hoe komt kwibus of quibus „Derde
Nv. Meerv. van qui = wie „aan de beteekenis „zot of gek" ? Waartoe dient
het teeleen op puissant , maéstoso , maëstro en o f ficii el terwijl het op maitresse ontbreekt ? Bij de verklaring van muskus dient een zooloog geraadpleegd te worden. Komt ornithologie van ornitos ? Het woord pince-nez
ware beter met neusknijper dan met knijpneus vertaald. Bij pupil ontbreekt
de beteekenis holte in de oogappel. Men schrijft typhus en niet thyphus.
De schr. moge uit het bovenstaande zien , dat we het boek meer dan
vluchtig doorloopen hebben. Hij heeft een nuttig werk verricht en zich
veel moeite gegeven.
Minder lof hebben we voor Genaturaliseerde Vreemdelingen Een leesboekje enz. door A. A. ter Haar (Tiel , D. Mijs) waarvan op bl. 84 –107
eene alphabetische lijst van vreemde woorden ('t verschil tusschen vreemde
woorden en bastaardwoorden is ook hier niet in aanmerking genomen) ,
met de vertaling , o. a. acteur . — tooneelspeler , adres — opschrift van
een brief , affuit -. onderstel van een stuk geschut , alt tweede zang,
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stem , andijvie -- groente , apotheek = arsenijwinkel , artikel = lid , afdeeling , hoofdpunt , artist — kunstenaar , asperge = groente , aster
sierplant . azalea — heesterplant enz, ook madera wijnsoort , medoc
wijnsoort enz. De schrijver verklaart dus woorden , die beter bekend
zijn dan de verklaring zelve en plaatst soms achter een „vreemd" woord
eene uitdrukking, die in 't geheel niets verklaart. Maar de schr verklaart
ook wel eens , wat hij niet weet. Wat ' bijv. op bl. 39 aangaande guttepercha en guttapercha en aangaande kamfer gezegd wordt gelieve schr.
met de uitspraken van een werk over technologie te vergelijken. Voor
vanille op dezelfde bl, raadplege hij een handboek der plantenkunde. Ook
.'t slot van bl. 37 is zeer lichtvaardig geschreven.
Waarom finantieel, industriëel en financiën? Men schrijft ook niet hyppopotamos. Is 't waar wat er op bl 51 over scheelzien gezegd wordt?
Waarom diéét met éé ? Men schrijft galanterieën met eë gelijk de schr. dat
op bl. 10 ook doet. De spelling in diphteritis als op bl 91, niet diphtheritis als op bl. 69. Op bl. 66 is de schr. over maatschappijen en vennootschappen bezig en slaat weer den bal mis. De schr. verklaart op bl. 61:
,,Hij (de recensent) moet verstand hebben van datgene, waarover het boek
handelt" maar dat mag men van den schrijver van een boek toch ook
wel vorderen? Op bl. 59 vergeet de schr, den opmnalcer (metteur en pages)
op de drukkerij enz. enz. We vreezen . dat dit boekje 't gebruik der
bastaardwoorden. in de hand zal werken , daar waar men ze juisi bijeenzocht in eene leesles. Vooral had men de meest gebruikte en onmisbare
als publiek , politie , justitie , conducteur , commissaris enz. niet g e s p ati e e r d moeten drukken ; die woorden , met kennis van zaken , voor de
klasse te bespreken heeft zijn nut , ze in lijsten opnemen en eene vertaling beproeven is verkeerd. De schr. had in dezen geest iets zeer nuttigs
kunnen leveren , wellicht vindt hij gelegenheid zijn boek om te werken,
't zal dan wel wat dikker moeten worden als de bespreking der verschillende zaken wat minder vluchtig zal zijn.
Met bijzondere ingenomenheid namen wij kennis van het Woordenboek
van Bargoensch (Dieventaal) door J S. T e i r l i n c k, (Roeselare , de Seyn
Verhougstraete). Mocht deze of gene beweren , dat liet woordenboek
(80 bl. in 2 kol. wijd uiteen gedrukt) hem onverschillig is, we zouden
hem antwoorden , dat hij — wenscht hij de vele merkwaardige aanteekeningen al niet te lezen , — niet zonder genoegen de 48 bladzijden vol van
de allerbelangrijkste mededeelingen en algemeen onbekende zaken zal
lezen , die aan het Woordenboek voorafgaan. Den meesten is het onbekend , welk een wijd veld van waarneming er ligt buiten de spreek- en
schrijftaal en het is nog maar altijd tot de vrome wenschen blijven behooren het Woordenboek te doen verschijnen , waarvan bij de oprichting
van Onze Volkstaal sprake was. Dat tijdschr. zoowel als Noord en Zuid
had de schr. met vrucht voor zijn boek kunnen raadplegen ; ze ontbreken
beide in zijne opgave van bronnen. Het werkje moge vele koopers en
ernstige lezers vinden.
Ine ruimte, waarover we ditmaal te beschikken hebben belet ons uitvoerig stil te staan bij het Woordenboek der Nederlandsche Taal en het
Middelnederlandsch Woordenboek. Aangaande het eerste zij gezegd , dat
veel vlugger dan tot dusverre de afleveringen elkaar opvolgen , van de
derde reeks verschenen afl. 10 door prof. d e V r i e s en dr. K 1 u y v e r
en afl. 11 en 12 door dr. K 1 u y v e r. De laatste afl. loopt tot geveinsd
Het opnemen van dr. B e e t s en- dr, M u 11 e r in de Redactie aan het
Woordenboek zal zeer zeker veel daartoe bijdragen , dat met grooter spoed
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de bouwstoffen , reeds zoo lang opgehoopt , verwerkt worden. We kunnen de beoefenaars onzer taal niet dringend genoeg voorhouden , dat dit
Woordenboek voor hen allen onmisbaar is, dat ze daar zullen vinden ,
wat ze overal te vergeefs zoeken en dat het werk niet beschouwd moet
worden als een Woordenlijst , waarin men dit of dat woord opzoekt ,
maar als een Magazijn van Taalkunde , waarin men leest en bladert en
telkens geboeid wordt door een of ander artikel , dat aantrekt en tot
ernstige kennismaking noopt.
Het Middelnederlandsch Woordenboek, onmisbaar voor de studie onzer
oudere literatuur en dus voor allen , die examen B. 0. willen doen, is
het eenige hulpmiddel bij de Nederlandsche etymologie , het geneesmiddel
tegen allerlei gewaagde afleiderijen en op goed geluk gegeven verklaringen.
Het werk gaat in den laatsten tijd niet zoo snel meer voort als in 't begin , van het 2e deel zijn 14 afl. verschenen , beslaande 1792 kolommen
en loopende tot gevel.
Van een allerbelangrijkst werk heeft de firma E. J. B r i 11 te Leiden,
van wege de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden , de
uitgave ondernomen. Het is iets geheel nieuws en de vrucht van langjarige studie op verschillend gebied , van zorgvuldig zoeken , schiften en
verzamelen en dat uit vele dikwijls ontoegankelijke stukken. De titel
luidt Glossarium van verouderde Rechtstermen , Kunstwoorden en andere
uitdrukkingen uit "Vlaamsche , Brdbantsche en Limburgsche oorkonden door
Karel S t all a.e r t oud-Hoogleeraar der Nederlandsche taal aan het
Koninklijk Athenaeum en aan de Krijgskundige School , en oud-archivaris
van het Bestuur der Godshuizen te Brussel. Het werk verschijnt in
't formaat en de letter van het Middelnederlandsch Woordenboek. Het
geheel zal 2 deelen beslaan en hoogstens f 28.80 kosten. Afl. 1-3 loopen
tot Bij. Dit boek vormt eene belangrijke Zuidnederlandsche bijdrage
tot den algemeenen schat onzer taal. De bronnen , die hij raadpleegde
en die tot dusverre meerencleels niet geraadpleegd waren , gaven hem gelegenheid honderdti bijzonderheden uit het zoo ingewikkelde leven onzer
voorvaderen in de middeleeuwen op te helderen en deze zullen den geest
des lezers meer treffen dan eene loutere taalkundige aanhaling. Bovendien heeft de schr. de citaten weggelaten , die in het Middelnederlandsch
Woordenboek zijn aangehaald en eveneens de woorden en uitdrukkingen,
die in de nieuwere woordenboeken met dezelfde beteekenis worden aangetroffen.
We hebben hier te doen met de uitkomst van een veeljarige studie ,
met een aanvulling en toevoegsel tot alle tot dusverre bestaande woordenboeken en we twijfelen niet , of zeer vele ernstige beoefenaars der
moedertaal zullen dit werk in hun bezit willen hebben. Zij zullen er zeer
veel wetenswaardigs in vinden en er zal hun op den historischen vóorweg
in menigerlei opzicht een nieuw licht opgaan.

COMMeatarea.
Het is alleen ter wille der kortheid , dat ik dit bastaardwoord boven dit
opstel plaats. Voorloopig zullen we het in de schoolwereld ook wel met
het vreemde woord moeten doen, dewijl we de zaak zelve niet bezitten.
Nog altijd heeft hier te lande het denkbeeld nog niet post gevat, dat de
arbeid van een waarachtig dichter (hetzij hij in gebonden of in ongebonden
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stijl schrijve) een kunstwerk is, waaraan de kunstenaar zeer veel arbeid
besteedde en dat ook niet zonder veel arbeid geheel en al kan genoten
en volkomen gewaardeerd worden.
In die overtuiging heeft men in het buitenland verklaringen en toelichtingen van de werken der groote mannen uitgegeven en deze zijn algemeen in gebruik genomen. Als uitmuntende voorbeelden noemen wij de
verklaringen van Schillers en Goethes gedichten door D ii u t z e r en door
V i e h o f f , waarvan vooral de laatste aan de hoogste eischen beantwoor
den. Een ander modelboek is de Commentaar bij Goethe's ,,Hermann und
Dorothea" door 0 h o 1 e v i u s.
In die commentaren is opgenomen:
lo. de vermelding of de stof oorspronkelijk is of ontleend, in het laatste
geval wordt de bron genoem.d en de stof veelal geheel overgedrukt.
2o. de verklaring van alle woorden in bijzondere beteekenis gebruikt,
de vreemde stijlvormen en min gebruikelijke termen, zinspelingen en historische en andere toelichtingen.
3o. aanwijzing en verklaring van de schoonheden in de gedichten, van
de rede-, stijl- en woordfiguren en verder van alles, wat in eenigerlei
opzicht de aandacht van den deskundige kan trekken.
Zulk een arbeid eischt veel geduld en groote inspanning en het is niet
onmogelijk, dat we daarom verstoken bleven van degelijke commentaren
op onze beste dichters.
Over 0 rem er '5 Fabriekskinderen en andere verhalen schreef ik onlangs
Te dachten ons terug in den tijd toen al deze stukken ontstonden, toen
ze besproken werden bij de verschijning, toen ze eene vraag van den dag
weer van een ander standpunt deden bekijken. Thans is het den ouderen
een genot dat alles nogmaas te doorlezen, den jongeren geeft dit boek
gelegenheid Cremer van eene geheel andere zijde te leeren kennen, nam.
als strijder voor algemeene belangen zoo als de journalist dat verstaat:
hier is 't niet of althans lang niet altijd de kunstenaar, die u boeit door
zijn verhaal en u roert en beweegt en daardoor dringt de meening des
schrijvers te deelen , hier is 't veelal de man van geest, gevoel, verstand
en kennis van zaken, die u door eenvoudige redeneering betoogt, dat gij
over verschillende zaken moeieljk anders kunt denken dan hij.
Van die kracht is zeer zeker niet de heer S c h e 1 t s van K 1 o o s t e rh u i s , die ,,Da Costa's Meesterwerken" met ,,Lnleiding en Aanteekeningen"
uitgeeft, voor 't onderwijs en tot zelfoefening." Leiden, A. W. Sijthoff).
We wenschen van harte voor schrijver en uitgever, dat dit boekje in 2
deeltjes, druk gekocht zal worden 't kan echter moeieljk een ander publiek vinden dan personen, die examen als onderwijzer moeten doen en
kans hebben ondervraagd te worden over ,,Vijf en twintig jaren," Aan
Nederland, Hagar, ,,Wachter ! Wat is er van den nacht?" ,4648 en
1848," De Chaos en het licht" of ,,de Slag hij Nieuwpoort," en geen geld
(of geen lust) hebben, om een Da Costa te koopen en ook geen Encyclopaedie te hunner beschikking hebben. De twee deeltjes bestaan nl. bijna
uitsluitend uit overdrukken niet alleen de gedichten, maar ook de voorredenen en aanteekeningen van Da Costa worden overgedrukt, even als
de meeningen en beweringen, van wie verder onder des schrijvers bereik viel. De uitmuntende studie van ten Brink is weinig gebruikt en
zelfs de lijst der werken wordt niet als zelfstandig uittreksel, maar een
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voudig als overdrnk uit Mr. Koenen's levensbericht medegedeeld. Wat niet
uit Da Costa of diens levensbeschrijvers letterlijk werd overgedrukt, zijn
eenvoudig encyclopaedische noten ; maar toelichtingen of beschouwingen,
die eenig nieuw licht over eenige plaats doen opgaan , zal men hier vergeefs zoeken. De verzamelaar laat op bl. XXVII overdrukken :
Mehr als ein Dichter lesen soli,
Las Hólty, und sein Lied war vom Geles'nen voll.
Zijn eigen uitgave bestaat alleen uit „gelezen" (beter : uit overgeschreven
of overgedrukte) stukken in allen gevalle uit zonder oordeel gelezen stukken,
zooals blijkt uit het feit, dat Da Costa's noten voor veertigjaar geschreven,
ook al zijn ze verouderd, onveranderd of zonder bijschrift worden overgedrukt.
Aan de „Inleiding'' Da Costa's leven en werken behandelende , is eenige
zorg besteed ; maar ook hier hebben schaar en lijmpot meer gedaan , dan
studie , nadenken en onderzoeken. Hoe weinig ernstig de schr. zijne taak
opvat blijkt reeds dadelijk bl. XII van de Inleiding, waar we van Da Costa
lezen, dat hij ,,de zoogenaamd chiliastische beginselen wat al te uitsluitend
op den voorgrond heeft gesteld" en bl. 13 dat men Da Costa niet kan
begrijpen „zonder de kennis, dat hij overtuigd Gereformeerd Christen was
en, vooral , Chiliast als Bilderdijk , die even druk de beelden der Apocalypsis toepaste op zijnen tijd." hij werd » opgebracht in een laodiceesch
Jodendom" en hij „verviel tot een geheel onbestemd philosophismus aangaande God en Goddelijke dingen , tot instemming zelfs van het Voltairiaansch deïsmus"
Men zou zeggen : „waar haalt de vent de brui kwa' woorden toch vandaan." Wie bij de lectuur van Da Costa naar een hulpmiddel grijpt als
de schr. hier biedt , zal denkelijk niet weten , wat chiliastische beginselen
zijn , over ,,de leer van het duizendjarig rijk" hoort men ten minste niet
druk meer spreken en in allen gevalle niet onder den naam van „chiliasmus," Dat toepassen der beelden van de Apocalypsis (waarom niet Qpenbaring ?) zal zeker ook niet iedereen vatten , evenmin, wat een ,,laodiceesch
Jodendom" is, wat een ,,onbestemd philosophismus" en wat een „Voltairiaansch deïsmus." Had de schrijver gelezen en naverteld in plaats van
eenvoudig uit te knippen en op te plakken of over te schrijven , hij zou
zich eenvoudiger en duidelijker hebben uitgedrukt en ons niet een ratjetoe
hebben voorgezet van stukjes en brokjes uit allerlei werken, in allerlei stijl
met enkele woorden van den schr. verbonden.
Betreft dit de Inleiding, in de zoogenaamde ,Aanteekeningen" is het
nog veel erger. Dit deeltje begint met de Voorrede van „Vijf en twintig
jaren" een stuk proza , dat zelf een commentaar noodig heeft, maar die
de schrijver doodeenvoudig over laat drukken. De eerste aant. betreft de
maat , waarin het stuk is geschreven en de tweede regel luidt : „Bijna altijd
hebben de anapaesten een' jambischen voorslag." Wat een methode!
Als men den gebruiker van dit boekje nog moet vertellen, dat dit gedicht
in „vierregelige anapaestische strophen" is geschreven , zal hij dan wèl
weten, wat die jambische voorslag beteekent , zal hij iets hebben aan de
mededeeling „Merk nog op , dat D. C. zijne gedachten niet (stijfjes) verknipt
naar den strophenvorm.` Dat staat op bl. 5 maar op bl. 8 vindt schr.
noodig, te verklaren, bij den regel
Waar de Taag langs Lisboa zijn goudkorrels afvoert,
„Lisbóa, Nederlandsch . Lissabon" en veronderstelt zoo weinig kennis of
gevoel voor maat, dat hij 't accent op de o plaatst. Waarom geeft hij dan
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niet de accentuatie bij Córdua en bij Guadalquivir en dat te eer , dewijl
die twee namen hier te lande veelal verkeerd geaccentueerd worden.
We kunnen onmogelijk bladzijde voor bladzijde de verkeerdheden van
dit werkje opsommen , in 't kort is ons oordeel als volgt : zonder voldoende
kennis of voorbereiding , zonder eenig programma of plan, zonder eenige
methode heeft de schr. bijeengebracht en overgedrukt, wat hij vinden kon
en liet éenige noodzakelijke vergeten; hij had nl. zich zelven de vraag
moeten stellen : welke toelichtingen , verklaringen en mededeelingen zijn
noodzakelijk om den lezer in staat te stellen , zonder verdere hulp Da
Costa's gedichten te verstaan.
Bij den stortvloed van schoolboeken , zijn er drie soorten , die meer
schade dan nut aanbrengen , het zijn de vragen en opgaven zonder nadere
toelichting , voor zoover ze in de eerste plaats het moeielijkste der leestof
behandelen ; het zijn verder de stukken niet aanteekeningen voorzien door
menschen , die zelf nog heel wat aanteekeningen noodig hebben , 't zijn
eindelijk de letterkundige studiën niet uit de lectuur der schrijvers geput
maar uit de werken van hen , die over de schrijvers schreven. Bij alle
drie is een potsierlijk schermen met stukjes geleerdheid veelal het middel
om de onvoldoende kennis te verbergen, maar juist daardoor wordt
't boek onbruikbaar voor hen , die hulp zoeken.
Tot die eerste soort reken ik een ander werkje van S c h e 1 t s v a n
K l o o s t e r h u i s Een toetsteen bij de studie der Nederlandsche Letterkunde
waar een groot aantal vragen 75 bladz. vullen. Deze vragen staan meerendeels gelijk met 't opwekkend woord van sommige onderwijzers : „Maar
jongetje , denk nu eens na !" als kon hij dat op commando. De vragen
moeten tot nadenken opwekken ! Dat is waar , maar wat beteekenen dan
vragen als deze (bl. 6 en 7)
Regel , (met uitzondering). Waarop doelt de Genestet in dit versje?
Determinisme. Verklaar den laatsten regel.
Systematisch. Verklaar de beteekenis van dit leekedichtje.
Methoden. Wat is de beteekenis met (?) dit rijmpje?
Een ontevredene. Moet men dit rijmpje als een monoloog opvatten?
Waartoe moest dat alles gedrukt worden ? Die vragen zal ieder verstandig mensch zich stellen.
Maar op bl. 6 vind ik ook bij ,Machteld en Leonard" de opgaaf:
„Verklaar: Met een Tubingsch zwaard" (C, 12 , regel 5). (Ge moet
terecht komen bij F. C. Baur."
Wat zou de schr.' zich van deze vraag wel hebben voorgesteld ? Meent
hij , dat de onderwijzers zoo bijzonder met Baur's werken bekend zijn,
dat het noemen van dien naam voldoende is , om dat n Tubingsch zwaard"
te verklaren ? Voor 25 jaar toen Van Vloten over de Tubinger school
schreef en als apostel van Baur optrad , was dat voor de oudere onderwijzers ongetwijfeld voldoende geweest , niet alzoo voor hen , die nog
examen moesten doen. Op bl. 7 wordt ' eenvoudig gevraagd naar het onderscheid tusschen monisme en dualisme 1 ') Men weet dit of men weet het
niet , in beide gevallen is de vraag onnoodig.
Het ergste is , dat er bij de lui , die zulke boekjes maken vaak een soort
geestigheid aan den man gebracht wordt, die van evenveel onkunde als
gebrek aan goeden smaak getuigt:
Op bl. 8 vertoont bijv. de volgende opgaaf:

1)

Op bl. 8 vraagt men naar 't verschil tussch n Dualisme en Vermittlungstheologie 1 1 1
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.In nomine Dei. Giet deze beeldspraak in gewoon-menschelijk proza
over zonder éen ideetje te morsen."
op bi. 16 „Wijs in de beschrijving van Jan Adam Kegge twee Hildebrandiaansche geestigheden aan."
De vragen hehooren meerendeels tot deze soorten. Bij de vragen over
de Camera Obscura wordt verklaring van woorden gevraagd , die zeker
geen honderste der lezers zal beantwoorden en noodelooze vragen als:
(bl. 16) Weet gij uit het hoofd te zeggen , van welke lieden stndenten
nog al eens ongewenschte bezoeken kregen of krijgen?
(bl. 17) In hoeverre droegen de kinderen Kegge's karakter ten toon?
(Is ,tentoondragen" verdedigbaar ? doet men dat?)
(bl. 18) Teeken die nu ook al verouderde kieeding (van van der Hoogen) eens uit uw hoofd na" (dat r uit uw hoofd") is mooi !).
(bl, 19) Hoe is die » bekende geschiedenis van den zoeten inval."
enz. enz.
De vragen over Mylady Barlisle , Het huis Lauernesse , Majoor Frans,
Tien Jaren. en Ferdinand Huyk zijn meerendeels beter , maar lang niet
alle verdedigbaar. Als inleiding bij enkele vragen wordt eene soort kritiek
gegeven , die van zeer stecht allooi is en die vooral op jonge menschen , bij
hunne studie een allerverderfelijksten invloed moet hebben. Den een
wordt gebrek aan taalkennis verweten (en dat in zulk een taal en stijl als
waarin hier geschreven werd) den ander gebrek aan smaak (en dat bij
zooveel smakeloosheid als we hier vinden).
We kennen den schr. niet en betreraren , dat bij niet gelukkiger geweest
is. Hij beheerscht de stof niet, waarover hij schrijft , hij is zonder voldoende voorbereiding aan den arbeid gegaan en heeft zich naar slechte
voorbeelden gevormd. Boeken als deze moeten bestreden worden, ze schaden de ernstige studie.
We hebben behoefte aan eenvoudige , goede , degelijke commentaren,
waardoor het den lezer mogelijk is, het geheel te verstaan. In 't buitenland bestaan die van de beste soort. Die er ons hier aan helpt, zou het
onderwijs een belangrijken dienst bewijzen.

joost Tai den, VO-n2aL
17 November 1587-5 Februari 1679.
,;Al heeft de Dood het rijf verslonden:
De Faam is aan geen graf gebonden.
De Deugd verduurt het koud gebeent."

In het leven van alle volkeren zijn tijden aan gebroken , waarin
alles wat aan kracht, frischheid, gloed, bezieling, zelfstandigheid
als in den schoot der eeuwen sluimerde , tot nieuw leven werd gewekt ; tijden , dat de handel uit zijn doodslaap herrees, de nijverheid de natuurkrachten in haar dienst stelde , het kouter van den
landman den grond tot overvloedigen oogst dwong ; tijden, dat de
wetenschap tot lichtbaken strekte voor de omliggende landen en de
altaren der kunst geen voldoende ruimte boden om al de offeranden
te bevatten , door hare priesters gebracht.
Die tijd was voor Athene de gouden eeuw van Pericles, toen zij
schitterde als de schoonste parel aan de kroon der Helleensche steden , zij als heerscheresse der Aegeïsche zee gehuldigd werd ; toen
Euripides onsterfelijke tonen aan zijn harp ontlokte en een Phidias
den beitel in het marmer dreef ter verheerlijking harer glorie.
Dien schoonen tijd beleefde Rome onder keizer Augustus , toen
de dappere Drusus hare zegevierende heldenlegioenen door Germanië
voerde, Titus Livius in onvergankelijke regelen hare geschiedenis
boekstaafde en hare dichters de wet voorschreven aan de verre
nakomelingschap.
En Nederland , wanneer doorleefde Nederland dat schoone tijdperk
van onstuimige kracht , van verhoogde werkzaamheid , van weeldea
rigen bloei ; wanneer veroverde het voor zich den lauwer , waar
geheel Europa begeerig de hand naar uitstrekte?
„Er was een tijd ," klinkt Potgieter's antwoord , „waarin de weegschaal der volkeren van Europa door hare vorsten niet ter hand
werd genomen , of de hollandsche maagd , aan hunne zijde op het
regtsgestoelte gezeten , wierp er mede haar oorlogszwaard of haren
olijftak in , en deed door deze bijwijlen den evenaar overhellen."
Ja, wél was het die tijd , het glorietij d`perk voor Nederland , die
zoo vaak bezongen , zoo vaak teruggewenschte 17de eeuw , toen het
krijgsgenie van een Maurits vreemde veldoversten naar Holland
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lokte , om van hem de kunst des oorlogsvoerens af te zien ; toen
de Hollandsche schepen op alle zeeën de nationale driekleur ontplooiden ; en zij zelfs een weg door 't ijzig Noord naar 't zengend
Oosten" trachten te breken ; toen de kroon , Antwerpen van 't hoofd
gevallen , de slapen der Amsterdamsche stedemaagd sierde , toen
Rembrandt's palet aan het licht zijn innigste geheimen ontstal en
van der Helst's penseel de heroën der vaderlandsche geschiedenis
op het doek vereeuwigde ; toen Huig de Groot's geleerdheid Europa
tot luisteren dwong en Rooft's veder in „geharnaste" taal de bladzijden der historie vulde ; die gulden eeuw, waarin aan den letterkundigen hemel een ster van de eerste grootte is opgegaan , nog
na drie eeuwen schitterend met ongedoofden en ondoof baren gloed."
Weinigen van de toeschouwers , die ten jare 1612 in de Brabantsche kamer De Lavendelbloem" de opvoering van den eersteling van een jeugdig dramatisch dichter bijwoonden , zullen vermoed hebben , dat de Faam eenmaal den naam van dien dichter
door de eeuwen heen zou trompetten en „Het Pascha ofte de Verlossinghe der kindren Israëls uit Egypten" de eerste schakel was
van een keten , die een snoer van de kostbaarste paarlen zou bevatten. Evenmin zocht men acht jaren later in „Hierusalem verwoest" het werk van den „treurpoëet", wiens roem in later jaren
met dien van de Amstelstad zou zijn saamgeweven. Eerst in 1623
ontplooit zich de bloem van zijn talent ten volle en na den dood
van prins Maurits , nu niet langer ingedamd door gewettigde vrees
voor „Dorische santen", vloeit zijn lyrische dichtader met onuitputtelijke kracht en viert hij zijn heilige verontwaardiging over den
moord van 's Lands advocaat den vrijen teugel, terwijl hij in scherpe
hekeldichten puntige pijlen afschiet op kerkelijke heerschzucht en
geweldenarj. Van 1626 af, toen zijn „Geboorte-kloek" van Willem II „ook Vondel's verheffing tot Prins der Nederduitsche zangers inluidde", van het oogenblik af, dat die tonen over het gansche
land klonken, heeft hij bij elke treffende gebeurtenis naar de lier
gegrepen , om alles wat op 's harten grond leyd" uit te gieten in
stroomen van gezang. Nu eens geeft hij in weemoedige klanken
lucht aan zijn zielesmart over de „Vermoorde Onnooselheit" als hij
dien roerenden „Geusen-vesper" luidt, dan weder stemt hij zijn
harp om den lof te bezingen van den grooten stedenbedwinger,
,,den ooit verwonnen helt". Zijne zangen van 1625-1635, het is
een onsterfeljke bladzijde uit de geschiedenis der Geuniëerde Pro` Tinciën , van de geschiedenis dier dagen , een heldendicht in zichzelf. In al de Zel9irtenissen van zijn tijd deelt hij , hij leeft elk
.
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voorval mee' en zet het op muziek. Hoe jubelt zijne Muze niet bij
elke nieuwe verovering van den grooten r,Vrederyck", en toont hij
zich geen warm vaderlander als hij een „Triomftorts" ontsteekt
over de „Nee'rlaegh der Koninghlycke Vlote op het Slaeek", wanneer zijn Juite speelt het berghen van ons lantjuweel" en hij in
juichkoren schatert bij de „Verlossinghe'1 van Huigh de Groot; of
waar hij een Lyckoffer" nederlegt op het „Hoogh Autaér bij
Leipzich", of Gustaaf Adolf een „Olyftack" vlecht , 'niet het minst
echter waar hij „Welhem's zoon" het welkom zijner woonstede
toezingt.
Maar niet slechts feiten op het wereldtooneel , ook gebeurtenissen
in den huiselijken kring ontlokken tonen aan zijn snarentuig , zij
het, dat die voorvallen weinig stof tot danken opleveren en dat
een felgewond vaderhart zijn smart uit in die aandoenlijké ,,Uit
vaert van mijn Dochterke". En wie kent niet die roerend schoone
klacht „Kinderlyck", aangeheven bij het verscheiden van zijn zoontje
Konstantij n ?
Edoch , een andere „Konstantijn" zou spoedig door hem ter aarde
worden besteld , zijn „heldenwerck", waaraan hij een drietal jaren
van zijn leven wijdde. In 1635 wordt zijne vrouw, Maaike de
Wolf , van zijne zijde weggerukt , en ofschoon de lange rij zijner
lyrische gedichten nergens strofen aanwijst, waarin de droefenis
zijner ziel zich luchtgeeft , die anders niet achterblijft zich in
rythmische klanken te uiten , is het feit, dat hem voor een wijle

zijn dichtpen ontvalt, geen welsprekende tolk zijner smart ? Peilen
wij niet de diepte van zijn wonde , waar wij zien, hoe hij in troostelooze wanhoop de vijf boeken van zijn „Konstantijn" verscheurt,.
zich bewust, dat na zulk een slag niets meer bij machte zal zijn
wederom de vonk zijner inspiratie te doen ontgloeien ? En al wie
ooit in zijn „Gysbreght van Amstel" of „ &dam in Ballingschap"
de krachtige vrouwenfiguren Badeloch en Eva bewonderd heeft,
hare mannen trouw ter zijde staande , waar het gevaar dreigt , heeft
niet gevoeld , dat hem hierin het rustige, bescheiden beeld van
Maaike de Wolf geschetst wordt , die de kousenneering en al de
huiselijke beslommeringen op hare schouders ladend , haar echtgenoot, gelijk Brandt dat zoo eenvoudig uitdrukt, „zijn drift liet
volgen". Neen , de dichter van de „oprechte trou" behoeft geen
lijkzang aan te stemmen bij den dood zijner levensgezellinne , ook
al ware geen ander gedicht ooit aan zijne pen ontvloeit dan het
Bruiloftsdicht op Cornelis Bakker met dien diepgevoelden aanhef;
„wie noit proefde wat een vrouwe,
En haer vrientschap waerdigh is
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Noit den mont van zijn getrouwe
Kuste , suft in duisternis......."
Eerst twee jaren later vat hij de veder opnieuw ter hand , echter
om die voor goed aan de ,,treurstof" te wijden. „Gij sbreght van
Amstel", de Gebroeders", zijn beide „Josephs", in Dothan" en
„in Egypten" verlaten achtereenvolgens zijn schrijftafel. Treurspelen
zijn het , die in het brein ontkiemen van den man , in wiens eigen
leven de „treurstof" de overhand krijgt. Sombere wolken verduisteren zijn levenszon. Kleingeestigheid en haarkloverij , kerkelijke
dweepzucht en onverdraagzaamheid leggen struikelblokken op zijn
weg , waaraan zich telkenmale de vleugelen van zijn genie stooten.
Waar hij , wars van alle kerkgeschillen , het onverdraagzaam drijven der Dordtsche vaders moede , ten slotte bevrediging van zijn
godsdienstige behoeften zoekt in den Roomsch-Katholieken eeredienst , en rust vindt, waar hij nederknielt aan de trappen van het
priesterlijk altaar , daar wordt hem op de grofste wijze verweten,
dat baatzucht hem in den biechtstoel drijft en klinkt het hem
hoonend tegen:
„De beesten dijen best , die veel van wey verandren."
Zijn beste vrienden ontvallen hem , op het Muiderslot wordt hem
„de geusetaafel (verboden) om een onnoozel Ave Maria". En wie
voelt niet mee met den schrijver van den brief aan den Muider drost (Juli 1646) , wanneer hij daarin leest : Onze Maecenaten
smelten vast. Reael leit in de Westerkerk ; Plemp , Baeck , Victorijn en Mostert leggen in de Nieuwe Kerk onder de zereken gekropen ; een teken dat wij volgen sullen : Godt geve ter zaliger
ure. Onze goede en wijze Grotius is oock al hene." Zijn levenshorizon wordt hoe langer hoe meer bewolkt. Nog eenmaal licht
de zon door de duisternis, als in 1653 „de broederschap", door
retser's raad opgericht , hem , ter gelegenheid van het Lucasfeest

als „Feniks van ons Landt" een lauwerkrans door de grijze lokken
windt. Na dien vreugdedag echter komt geen enkele lichtstraal
zijn doornig levenspad meer verhelderen.
Evenwel, hoe meer zich de wolken boven zijn hoofd samenpakken, hoe tastbaarder de duisternis buiten hem wordt, des te helderder schijnt het licht in zijn binnenste. Het is alsof zijn geniaal
scheppingsvermogen den spot drijft met alle „uitwendighe hindernissen" en zijne wieken zich te breeder ontplooien naarmate materiéele zorgen hem vaster aan de aarde zoeken te kluisteren. In
1648 viert hij in een „Lantspel" den Munsterschen vrede ; de herderskout van Aminta en Silvia , zoo idyllisch klinkend onder Italië's
blauwen hemel, ruischt nu in zoetvloeiende strofen ons te midden
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der Noordsche nevelen tegemoet en een denkbeeldig „Leeuwendal"
zien wij met Guarini's en Tasso's minnekoozende herders en herderinnetjes bevolkt.
Na de „Leeuwendalers" zweert hij de Treurspelmuze trouw.
„Salomon", „Lucifer", „Salmoneus" , „Jephta" , zijn beide Davids.
tragediën, „Samson", „Adonias", ,,Batavische Gebroeders", „Faëton",
„Adam in Ballingschap" , „Noach" volgen elkander in schitterende
rij , terwijl daartusschen zegezangen ruischen op de roemrijke overwinningen van Holland's „zeeleeuwen."
Geen dier verheven reien in die van lyrische schoonheden overvloeiende treurspelen draagt den stempel van ontstaan te zijn tusschen de kale wanden der Bank van Leening , in welken kerker
de grijze dichter een tiental jaren zijns levens tot geesteloozen arbeid
gedoemd wordt, na door zijn eenig -overgebleven zoon aan den
bedelstaf te zijn gebracht. Hoe hij echter dien zoon , spijt alles,
nog warme liefde toedraagt , leert ons Koning David Herstelt",
waarin Vondel met zulke treffende kleuren de smart van Israël's
Koning over den schoonen Absalom , diens „zoonzucht" schildert.
En wie gelooft niet , dat hij zijn eigen zieledroefheid lucht geeft,
als hij in zijn „Koning David in Ballingschap" de rei der Levyten
de woorden op de lippen legt :
„Tusschen bloei en bloetverwant
Is een bant
Van natuur , niet licht te breecken.
Van een' boom scheurt nimmer tack,
Zonder krack,
Zonder zucht en jammerteecken.
Tusschen vader , en zijn kint,
Dat hij mint,
Is de taeiste bant van maegen ;
Daar natuur geraeckt in strijdt,
Magtigh lijt
Watze kan en niet kan draegen."
Toch , trots alles , „watze kan en niet kan draegen", drukt het
leed hem niet geheel ter neér , dank zij zijne getrouwe Muze , die
hem de laatste uren van zijn levensavond verheldert en hem in
Sophocles en Ovidius troost doet vinden, tot eindelijk, in het 91ste
jaar zijns oudérdoms, zachtkens, bijna onmerkbaar, het eenmaal
schitterende licht wordt uitgedoofd.
„Stervende zingtze een vrolyck liet,
In 't suickerriet,
In 't suickerriet.
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Zij tart de nijdige doot uit lust,
Met quinckeleeren
En triomfveren,
En sterft gerust."
Schetst niet de grasaard in dit lied van den zwaan het beeld
van hemzelven , den „Agrippij nschen zwaan"?
Bezien door het prisma van drie eeuwen staat hij daar voor ons
als de reus , de heros , de man van on verdroten werkzaamheid , van
onverflauwden ijver, van onuitputtelijke kracht, als de strijder voor
waarheid en recht , als de banierdrager van het ideale , de onvermoeide verzamelaar van kennis , de ' rustelooze vorscher naar geschiedkundige waarheid , en al zijn gaven , talenten , kennis , vermogens , dit alles verwerkende , dienstbaar makende , offerende aan
de goddelijke Muze der Poëzie,
„Om wie (hij) 't leven lie(ft), en sonder welcke hij niet
De majesteyt der sonne aenschouw(t) als met verdriet."
De Hollandsche taal is een muziekinstrument dat, hard en stroef
klinkend in de hand van den ongeoefende , de schoonste accoorden
doet hooren zoodra de vingeren van den kunstenaar over zijne
toetsen glijden. En Vondel was een meester in het „tooveren met
de taal." Nu eens hooren wij een triomfmarsch schetteren als hij
voor Grol de krijgstrompet steekt; dan weder ruischt ons het adagio
eereer violoncel tegen als de „Maegdenrey" in „Jephta" over het lot
harer zuster zulk een roerende klacht aanheft , en een andermaal
klinkt daar zijn „Heiligh , heiligh , noch eens heiligh ," als een
statige orgeltoon.
Waar zijn ziel vermeesterd wordt door de verhevenheid van zijn
onderwerp , daar breidt hij zijne krachtige dichterwieken in volle
breedte uit en stijgt opwaarts , den trotschen adelaar gelijk , die de
zon tegemoet vliegt : een stoute vlucht , die zelden door den tijdgenoot en niet immer door de nakomelingschap wordt gevolgd en
gewaardeerd.
„Al die zich hier te lande nu met dichten bemoeiden , kroopen
langs d'aarde, terwijl hij boven de starren zweefde" , zegt Geraert
Brandt in zijn Leven van Vondel''. En indien Vondel's biograaf
nog eens de oogera kon opslaan, zou hij dan moeten getuigen, dat
zijn beeldspraak slechts al te gelijkend was en dat hetgeen , wat
juist 's dichters grootste verdienste uitmaakte , het „zweven boven
de starren" , tevens oorzaak werd dat de praktische Hollandsche
blik hem uit het oog verloor ?
Zou Busken Huet het vonnis onderschrijven, eenmaal door hem
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in bittere ironie over Vondel's letterkundige nalatenschap geveld:
„Van onze hoogescholen gebannen , op onze burgerscholen een
nieuweling , in onze huisgezinnen een gesloten boek , in onze boekverkooperswereld een incourant artikel , door de grooten aange.
gaapt, door de kleinen vergeten."
Is het niet of Vondel zelf daarop het antwoord geeft in zijn
„Aenleidinge ter Nederduitsche Dichtkunste :"
„De laurier wordt den Dichter niet van den gemeenen hoop geschonken , maer van zulken , die met kennisse en zekerheit de
kroon uitreiken , en het snaterbecken der aeksteren van zwanezang
onderscheiden."
WILLY.

Qt

Q1 +' karakter Tam. Von—4CV's Doek ^,

Rede , den 11den Nov. 1887 uitgesproken in den Stadsschouwburg
te Amsterdam, bij de viering van het derde eeuwfeest van
Vondel's geboorte door de Amsterdamsche rederijlcerskamer „Joost van den Vondel."
Moge ik mij vereerd gevoelen , dat de rederijkerskamer „Joost
van den Vondel" mij uitnoodigde , hare feestviering onder U te
openen , ontveinzen kan ik het niet , dat ik vooraf geruimen tijd
in het onzekere verkeerd heb , wat ik wel aan U zou zeggen.
Wij zijn hier gekomen om hulde te brengen aan Vondel , onzen
grootsten dichter. Eenige zijner onsterfelijke werken zullen door
bewonderaars zijner poëzie en kunstenaars van beroep worden voorgedragen') , en het tooneel zal derd'half eeuw teruggaan , om ons
Vondel in levenden lijve te vertoonen , meêgesleept in den triomf
1) Van Vondel werden op dien avond voorgedragen : ,,De Rhijnstroom"
door den Heer H., het verhaal van den bode uit den Gijsbreght door den Heer
L. B. J. Moor , de rei waer wert oprechter trou" uit den Gijsbreght door
Mevr. Ellenberger , ,, Vertroostinge aen G. Vossius , Uitvaert van mijn
dochterken en De Zeeleeu op den Teems" door Mej. A. Roelofsen , ,,Princeliet" door Mej. Aug. Poolman , en de rei „wie is het , die zoo hoogh
geseten" uit den Lucifer door Mej. Roelofsen en Mej. Poolman. Vondel's
Wiltzangh (op muziek van Joh. J. H. Verhulst) werd gezongen door een
uitstekend mannenquartet. Bovendien droeg Mej. v. d. B het schoone gedicht „Vondel" van Dr. Schaepman , en de Heer Marie M. Kreukniet een
fragment uit „Vondel gekroond" van W. J. Hofdijk voor.
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der schoonheid , waarvoor hij zelf een heiligen eerbied koesterde ' ).
Beter dan door mijne woorden zal door voordracht en spel nieuwe
bewondering voor den dichter bij U worden gewekt.
Mocht ik 's dichters rusteloos werkzaam leven niet bij U bekend
veronderstellen , dan zou ik U daaruit het een en ander kunnen
mededeelen. Nu durf ik dat niet wagen. Zal ik U dan spreken
van zijne dichtwerken , zijne meer dan dertig treurspelen , zijne
dichterlijke vertalingen van Latijnsche poëten , zijne diepzinnige
leerdichten , zijn schilderend verhaal van den boetgezant der woestijn , zone scherpe hekelingen van onrecht en partijzucht , zijne
pittige bijschriften , schalke Meideuntjes , kiesche bruiloftszangen,
zijne jubelende lofliederen , vrome hymnen en Pindarische oden ? Ik
zou waarlijk niet weten , waar te beginnen , waar te eindigen.
Vergun mij daarom voor ditmaal slechts een enkel onderdeel te
behandelen van een onderwerp , zóó rijk , dat er eene bibliotheek
over vol te schrijven ware , zooals men er eene heeft volgeschreven
over de werken van Vondel's ouderen en nog 'beroemder tijdgenoot,
Shakespeare.
Gij weet allen , dat Vondel's ouders in Antwerpen te huis behoorden en die stad ten gevolge van Spaansche onverdraagzaam -

heid hadden moeten verlaten. Gij weet ook , hoe Vondel niets
zoozeer bejammerde , . als de scheiding van Zuid- en Noord-Nederland , die met de verovering van Antwerpen voorgoed was beslist.
Vandaar dan ook , dat hij , blijkens zijn landspel „De Leeuwendalers", in dcn Munsterschen vrede niet zoozeer de bekroning zag
van een tachtigjarigen strijd tegen vreemde overheersching , als wel
een middel om de Noord- en Zuid-zijde weêr door een
lachten bant" in vrede en vriendschap te verbinden. Antwerpen
heeft daarom dan ook het volle recht , met ons Vondel als een
van hare zonen te herdenken en te huldigen.
Ook weet gij , dat Vondel door toevallige omstandigheden te
Keulen het eerste levenslicht zag , en dat zijne geboorteplaats hem
levenslang lief" gebleven is. „'t Wilt vogelkm ," zegt hij

,,loeten,

Op dien avond werd met veel bijval vertoond het aantrekkelijk dramatisch tafereel: „De zegepraal der schoonheid", vervaardigd door J. A.
Alberdingk Thijm naar aanleiding van Vondel's gedicht „Op een gekleurt
wassenbeelt" (in J. van Vondels Poëzy , uitg. G. Brandt , Franeker 1682
II bl. 344 vlg.) , dat zijne schoondochter Baertjen Hooft voorstelde. Voor
dezen avond had de beeldhouwer E. van den Bossche eenti buste geboetseerd van Mej. J. Spoor, die de rol van Baertjen Hooft in het stukje
vervulde.
1)
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„'t Wilt vogelkijn dat zingt , daer 't onbeknipt is:
„Al d' ope lucht is mijn !"
Noch steent het om te zijn
Bij 't lieve nestje , daer het uitgekipt is.
Ik meed' ; hoewel myn blyde geest vaert speulen,
Daer draeiboom sluit noch hek,
Een heimelijke trek
Verleit het hart naer myn geboortstad Keulen." 1)
Aan die stad wijdde hij zijn treurspel De Maeghden", of, zooals
hij zelf het noemt , zijn „Maeghdenoffer" als „een klein bewijs van
zijn genegentheden en groote zucht tot zijn geboorteplaats" 2 ). Als
dus binnenkort van het Keulsch tooneel de woorden van Vondel's
Jeptha zullen weerklinken 3 ), zal de grijze stad van Agrippina
daarmeê een schuldigen plicht van dankbaarheid vervullen aan den
beroemden zoon, die zijne moeder nooit verloochende.

En toch, Antwerpenaar van af komst, Keulenaar van geboorte ,
was Vondel in merg en been Noord-Nederlander. Hij bezat die
stoerheid en onverzettelijkheid , dien werklust en die werkkracht,
welke onze voorvaderen kenmerkten , en die het nageslacht nog
niet geheel heeft verloren. Hij bezat die onafhankelijkheid van
geest , die vrijheidsliefde en die , wel wat woelige , belangstelling
in zaken van kerk en staat , die altijd eigen geweest zijn aan den
republikeinschen geest van den Nederlander, Hij gevoelde zich
aangetrokken tot het strijdlustig Israël , dat voor de grondvesters
van onze nationale onafhankelijkheid steeds zooveel aantrekkelijks
heeft gehad ; maar bovenal vereerde hij het classieke Rome , en
later ook het kunstrijke Griekenland , als de groote leermeesters op
het gebied der kunst ; want vooral ook als kunstenaar was Vondel
Nederlander.
Een edel en gezond realisme , dat de dollemansonderneming van
eenera Phaëton bespot , en langs de ladder der werkelijkheid langzaam , maar veilig opstijgt tot de hoogste sferen , zulk een realisme,
waartoe de classieke oudheid ons opvoedde , kenmerkt evengoed
Vondel's poëzie , als het over het algemeen het karakter van onze
Nederlandsche letterkunde uitmaakt.
') J. van Vondels Poëzg, Franeker 168? , 1 bl. 327 in het gedicht : ,,Olyftak aen Gustaef Adolf", 1632.
2) In zijne Opdracht van Sinte Ursels Maeghdespel aen Agrippine"
(ook V ondels Poë zy II bl. 261-263.)
3) In de Hoogduitsche vertaling van Mevr. Lina Schneider.
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Voegt daarbij nog Vondel's vurigen dorst naar kennis en zijne
overtuiging , dat een schoone vorm , hoe onmisbaar ook voor de
gewrochten der kunst, nog niets beteekent , wanneer zich daaraan
geen rijkdom van belangwekkende gedachten paart , en als Nederlander herkent gij in Vondel uwen bloedverwant , die alleen wat
nader kwam aan zijn ideaal dan wij.
Was Vondel Nederlander in merg en been , geen wonder dan
ook , dat hij zijn vaderland innig lief had , dat het wel en wee
van zijn volk hem ter harte ging , meer zelfs dan voor zijne eigene
zielerust gewenscht was. Niets van eenig belang hier te lande ging er
ongemerkt voor hem voorbij, en telkens wanneer er iets van beteekenis
gebeurde , „sloeg hij vier", zooals Huyghens het noemt. Zijne gedichten, in chronologische volgorde geplaatst , leveren eene dichterlij ke geschiedenis van ons land gedurende zestig jaar van roem en
welvaart , van den tijd af toen hij in een klinkdicht den hemel
dankte , die door het twaalfjarig bestand „al het leedt voleïndighde
in volkome vreught" ' ), tot het rampzalige jaar 1672 , toen het
ontzet van Groningen den vijfentachtigjarigen dichter nog een
danklied in de pen gaf 2 ).
Den vrijheidskamp tegen Spanje verheerljjkte hij onder zinnebeeldigen vorm in zijn eerste treurspel , dat de verlossing der Israëlieten uit Egyptische dwingelandij ten tooneele voerde. Hij verheugde
zich in den wasdom der » verbonden steden" en prees — doch voor
het laatst -- Prins Maurits , die in het voetspoor trad van zijn
verraderljjk vermoorden vader; maar terwijl hij zijn volk opwekte
om „God den loffelijken krans van ware danckbaerheyt te vlechten",
waarschuwde hij tevens — als met voorzeggenden geest — tegen
het gevaar , dat het onderpand der vrijheid , „de bos gheknoopte
pijlen", bij gebrek aan godsvrucht weér zou kunnen ontknoopt
worden. ' )
Ongelukkig duurde het niet lang , of de pijlbundel, dien de Nederlandsche leeuw in de klauw hield , was ontknoopt ; en wie daaronder leed , Vondel zeker niet het minst. De scheuring in den vrijen
staat maakte hem bedroefd , maakte hem bitter. De ondankbaarheid , waarmede Oldenbarnevelt , de grijze vader des vaderlands,
werd bejegend , griefde hem diep. In den zeventigjarigen trouwen
-

1) Vondels Poëzy 1 bl. 304.
2) Vondels Poëzy 1 bi. 100.
;) In het gedicht achter zijn treurspel Het Pascha ofte de verlossinghe
der kind'ren Israëls uit Egypten", 1612.
-
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staatsdienaar zag hij de vrijheid en de welvaart van zijn land vermoord , en aandoenlijk is zijne klacht:
.Had hy Hollant dan gedragen
Onder 't hart
Tot zyn afgeleefde dagen,
Met veel smart ,
Om 't meineedigh zwaert te laven
Met zijn bloet ,
En te mesten kraey en raven
Op zijn goet !" 4
)

Scherp zijn de laatste woorden , maar Vondel heeft over hetzelfde
onderwerp nog veel scherpere geschreven. Wie echter zal hem dat
tegenwoordig nog euvel duiden , nu iedereen beseft , dat zij hem
zijn ingegeven door bittere droefheid over de ellende, die de godsdiensttwisten over het land hadden gebracht?

Zij mogen onze feestvreugde echter niet verstoren , en daarom
wend ik er den blik spoedig van af , om dien te richten op de gelukkige jaren , waarin Frederik Hendrik de teugels van het bewind
in handen had. De hatelijkheden , waarmeê Vondel Prins Maurits
trof , heeft hij ruimschoots vergoed aan het doorluchtig stamhuis ,
„onder welks Oranjeboom hij het zaligh vond te schuilen" 2 ) , door
de herhaalde verheerlijking van dien Frederik van Nassauwe",
wiep hij in zijn beroemd „Princeliet" o. a. deze woorden in den
mond legt:
„Ik heb van kintsche dagen
De vryheit voorgestreen,
En 't harrenas gedragen
Tot voorstant van 't gemeen.
Noch wil ik 't vaendel zweien
Van Hollants fieren leeu,
En met Oranje meien
Bedekken wees en weeu." 3
)

Frederik Hendrik was , volgens hem , „voor onsen staet , wat
olie in de wonde is" 4 ), en daarom riep hij den Prins bij diens
1) Vondels Poëzy II bl. 405 in ,Kranketroost voor de vierentwintigh."
2) In het Oranje Mayliet`, 1626 , Vondels Poëzy II bl. 403--405.
3) Vondels Poëzy II bi. 401 vlg.
4) In de „Begroetenis aen Frederik Hendrik", 1625, Vondels
bi. 109.

Poëzy I
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bezoek aan Amsterdam jubelend het „Welkom in mijn Princenhof"
toe ' ), evenals hij reeds vroeger met helderen toon de geboorteklok
had geluid voor den kleinen Prins Willem 2).
De krijgsdaden van den gelukkigen vader vergezelde hij van stap
tot stap. Is , na een beroemd beleg , de stad Grol veroverd , dan
bezingt Vondel het heuglijk feit in een uitvoerig lofdicht. Hij stelt
ons daarin voor , hoe aan Frederik Hendrik de geest zijns grooten
vaders verschijnt , die hem wijst op de „eeuwigh bloende wonde",
hem door snood verraad toegebracht , en zóó den zoon opwekt tot
onvermoeider strijd voor de vrijheid. Met levendige kleuren schildert Vondel daarna de oorlogstafereelen bij het beleg af; maar
naast het schetteren der krijgsklaroenen hoort men in het gedicht
ook zachter tonen , als de Prinses van Oranje wordt ingevoerd,
met haar eenig jongsken op den schoot spelende , om hare bekommering te verdrijven , en , op de tijding , dat de stad genomen is,
neerknielende en God dankende voor de zege , die haar haren echtgenoot hergeeft 3).
En ieder in Nederland dankte en juichte met haar , zooals men
later weêr na nieuwe veroveringen zou jubelen en Vondel nazingen:
„'t Is tyt , dat Spanjes beurt zich wende.
Hier is , hier is het oorloghsende!
Prins Welhem heeft den gront geheit,
Zijn nazaet vrydoms muur geleit
In root ciment van 't bloet der helden,
Niet zonder Raetsman , dien men zelden
Ter weerelt als een Fenix zocht;
Maar Fredrick heeft het werek volwrocht
En d' opperoverwinnings kroone
Gezet voor Kristenrijck ten toone
Op 't spits der vryheit, 't oorlooghswit" 4).
Zoover was het toen echter nog niet gekomen. Nog meer dan
één jubellied zou er door Vondel worden gezongen na het behalen
van eene bloedige overwinning 5 ) of het innemen van eene lang ver1) „Amsterdams wellekomst aen Frederik Hendrik", 10 April 1628, in
Vondels Poëzy 1 bl. 311--316.
Geboortklok van Willem van Nassau", 17 Mei 1626 , - in Vondels
Poëzy I bl. 115-146.
Verovering van Grol'', 1626 , in Vondels Poëzy 1 bl. 3-27.
4) Vondels Poëzy I bl. 46 in den „Zegezang ter eere van Frederick Hendrick, Boschdwinger, Wezelwinner", 1629.
3) Men denke aan ,,Triomftorts over de neerlaegh der koninglijcke vloote
op het Slaeek", 1631, in Vondels Poëzy 1 bl. 48.
2)

3)

„

„

ni
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dedigde stad ') vó6r het wit des oorlogs getroffen , de onaf hankelijkheid verzekerd en eindelijk de langgewenschte vrede gesloten was.

Toen echter was er aan Vondel's verrukking geene grens. Meer
dan één lierdieht heeft hij toen gezongen. En wilt gij weten , hoe
hij den Amsterdamschen burgemeesters de zegeningen des vredes
voorstelt ?
„Zie de Batavieren trekken
Naer een nieuwen Oceaen
Langs een noit bezeilde baen
Om meer weerelden te ontdekken
En te booren door een as
Zonder graetboogh en kompas.
Overvloet met vollen horen ,
Zwanger van gewas en schat,
Baert een weerelt in uw stadt ,
Op het steigren van haer toren *- ),
Daer 't, gestarrent voor verschiet
Als het naer den grootbouw ziet.
Teffens steigren lant en erven
In waardy : de Pais is milt;
Dies verrijkt ze kunst en gilt.
Neering, leggende op haer sterven,
Springt ten bedde uit en ontluikt
Met dat zy den teervlam ruikt.
Bouw nu zolders boven zolders ,
Legh de kelders in tiras ,
Spaer noch kranen noch windas,
Legh verdronke weide in polders,
Mael het Haerlemsch meer tot lant,
Nu de vette teerton brant.
Zie al 't platte lant eens barnee
Op de grens en overal,
Met een' galm en dorpsgeschal.
Melker valt aen 't boterkarnen,
En oom buisman vaert gerust
Vissehen op zijn nabuurs kust.
1) Men denke aan ,,Stedekroon van rredrick ilenrick op den grootera
triomf van Maestricht", 1632, in Vondels Poëzy 1 bl. 55-57.
2) De toren van de Westerkerk te Amsterdam,
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Laet den krjghsman dit benijden,
En zijn hant slaera aen den ploegh,
Zaeien, maeien, spade en vroegh:
Hollant schept geen lust in strijden:
't Oorlogh 'heeft te lang geduurt,
Dat al 't Kristendom bezuurt." 1 )
Nog tal van andere • oorlogen heeft Vondel beleefd : de groote
zeeslagen , waarin ons volk bewees, dat het destijds de eerste
zeemogendheid van Europa was , de groote zeehelden, die toen onze
pekbroeken ter victorie leidden .... Vondel heeft ze alle bezongen 2 ) ;
maar eigenaardig is het , dat zich midden in den heldersten loftoon
bij hem telkens de vurige wensch naar vrede doet hooren. Altijd
beschouwde hij het krijgsgeluk alleen als middel om vrede en daarmeé rust en welvaart te verwerven. Zoo toonde hij zich een waar
vriend van zijn vaderland , die wel niet ongevoelig was voor de
glorie van zijn land , maar er zich toch het meest in verheugde ,
wanneer daar , naast kunsten en wetenschappen , handel en zeeti aart
konden bloeien. Weinige dichters hebben wij , die zoo uit volle overtuiging , zoo met hart en ziel den „lof der zeevaert" hebben gezongen $ ).
Wanneer „een boot de baren door kwam bruizen", dan riep Vondel vol geestdrift uit:
„Vaert heene , propt de stadt , de zolders en de huizen
En kelders met uw vracht: wy schenken u 't gelet'.
De koey geeft Hollant meick , maer dits de vetste wey.
Geen koeijenuijer maeckt de steên en dorpen rijck :
De Zeevaert bouwtze , en brengt eerst zoden aen den dijck" 4 ).
1) Uit den ,Vredezang", in Vondels Poëzy 1 bi. 369-371.
I) Men zie : ,Vrye Zeevaert onder Marten Harpertsz. Tromp", 1653, in
Vondels Poi y I bl. 63-65; ,Uitvaert van Marten Harpertsz. Tromp", 1653,
Poë y II bl. 13-15; ,,Scheepskroon, behaelt in den scheepstryt bij Livorne
door Joan van Galen ," 1653 , Poëzy I bl. 65-68 ; » Vrye zeevaert naer
Oosten'', 1658 , Poëzy 1 bl. 73 vlg.; „Triomf van Koppenhagen onder Frederick den derden", 1659 , Poëzy I bl. 75 vlg. ; ,Triomf over Funen`, 1659,
Poëzy 1 bl. 76-78; ,,Op het gezegent voorspe] van den zeestrijt", 1665,
.Poë y I bl. 78 vlg. ; „De zeetriomf der vrye Nederlanders", 1666 , Poëzy 1
bl. 81-83; ,,Zegezang over den zeestryt van Michaël Ruiter", 1666 , Poë y
1 bl. 84-88; » Uitvaert van Abraham van der Hulst", 1666 , Poëzy II bl,
15-17; „Zeegevier der vrye Nederlanden op den Teems", 1667 , Poëzy I
bi. 89-91; „De Zeeleeu op den Teems", 1667, Poëzy I bl. 92-94; „De
vrepylaer der vrye Nederlanden", 1667, Poëzy 1 bi. 94-96.
a) ,,De Lof der Zeevaert" in Vondels Poëzy I bl. 147-162.
t.) Vondels roëz1 1 bl. 240, in ,Inwydinge van het stadhuis t' Amster-

dam", 1655.
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Daarom sprak Vondel dan ook zoo nadrukkelijk zijne ingenomenheid uit met den bouw van het Zeemagazijn op Kattenburg , omdat
daar de oorlogsvloten zouden worden uitgerust , die alle havens voor
onze handelsschepen zouden openen , alle zeeën zouden schoon
vagen van kaapvaarders. Gelukkig in het vooruitzicht van een
onbelemmerd handelsverkeer , zong hij :
„Wat ziet de waterkant
Al zegens te gemoet , nu alle zen en golven
Voor Hollant openstaen , geen wegh is opgedolven,
Gesloten voor de vaert !"
Nu is de geheele „werelt veil", zegt hij:
„Men valle alom aen 't koopera
En aen 't verkoopen , aen 't bevrachten. Werckt en wint!
Nu packt , nu zackt , en slaeft en draeft , en weeft en spint,
En schrijft en wrijft : de nacht is tot geen rust geboren.
Krioelt en woelt , en vlieght , de schr j fpen tusschen d' ooren.
De Warmoesstraet , de Dam , de lange Nieuwe D jck ,
En 't Water , huis by huis , de winckels worden r jck.
De lakenreedery ziet andren in de kaerten
En sl j t haer fijne stof en wol op alle vaerten.
De kruidenier verteert een gansch Oostindisch huis.
De zijdewinckel ruischt , gel jck een volle sluis,
Van treckgetouwen en van goude passementen.
De rentenier besteet z j n gelt op hooger renten,
De beurs valt veel te naeu. De Wisselbanek vertelt

Een schat van Krezus aen 't gereede wisselgelt.
De Waegh is afgemat van waren af te veegen
En roept om arbeitsvoick , tot aen den hals verlegen. 1 ).
Zoo stelde Vondel zich . Amsterdam in zijne verbeelding voor;
maar de werkelijkheid kwam dat beeld der dichterlijke fantasie al
zeer nabij.

Voor Amsterdam was het eerre gouden eeuw ; en Vondel verheugde
zich daarover met al de warmte van zijn ontvankelijk gemoed.
Was Vondel toch met hart en ziel Nederlander , in de eerste plaats
was hij Amsterdammer. De stad , waar hij bijna levenslang wel
én wee had ondervonden , waar hij gewerkt en genoten , geleden
en gejubeld had , die stad was hem lief , liever nog , dan zij menig
Amsterdammer van geboorte geweest is.
Vondels Poëzy I bl. 270 vlg. in ,,Zeemagazyn, gebouwt op Kattenburgh,
tj Amsterdam", 1658.
1)
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Op verscheidene bladzijden zijner dichtwerken komt dat duidelijk
uit. Toen de Amsterdamsche schouwburg te midden van het krijgsrumoer , „zijn spitsche kap hief", voorspelde hij:
„Zoo eens de vree ons scheeprijck Y bestrael
En 't oorloghsonweer rust van ruisschen,
Kiest gansch Euroop dees stadt tot Amirael.
En 'k zie eerlangh ons zilvre kruissen
Bezaeit met gout van starren , eerst ontdeekt ,
En 't wapen , tot een hemelsch teecken
Omhoogh, van mist noch aerdtschen damp bevleekt,
Den zeeheli hart en moedt inspreecken ,
Daer hy , beducht voor 't gieren van de naelt,
Door 't ijs naer Indus dwaelt" ' ).
En toen de vrede gekomen was en die reeks van paleizen aan
Heeren- en Keizersgrachten was verrezen , die nog steeds , ook in
het oog van den vreemdeling , Amsterdam tot eene zoo hoogst eigenaardige stad maakt , toen sprak Vondel:
„L egh nu marmersteene vloeren,
Treck de gevels hemelhoogh ,
Trots van buiten in het oogh.
Bouw de zalen trots van binnen,
Dat een storremleer de spinnen
Daer ' bestorme reis op reis;
Kleet den waadt van 't graftpallais
In tapijt, ontzie geen kosten.
Dat de schoorsteen met haer posten
Vry van louter marmer glimm',
Dat de stoep bij trappen klimm'." 2)
Vooral de bouw van het stadhuis , dat toen het achtste wereldwonder genoemd werd, wekte zijne geestdrift , en het uitvoerig gedicht , dat hij vervaardigde ter inwijding van dat grootsch gedenkteeken eener eeuw van welvaart en luister , getuigt van die verrukking 3 ). Schooner beschrijving van dat » hart" van de stad,
zooals Vondel het noemt , bestaat er niet. Maar aan die levendige
schildering knoopt zich ongemerkt ook de beschrijving vast van
andere belangrijke gebouwen , waarop het Amsterdam der 17de eeuw
) Voorspel van Gysbreght van Aemstel (1638) vs. o3-62.
') Woorden van den » Voorredenaer" vóór De Leeuwendalers , vs. 46-56.
3 ) , lnwydinge van het stadthuis t' Amsterdam", 1655, in Vondels Poëëy
1 bl, 217-260,
1
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roem mocht dragen. Het geheele gedicht is een kleurrijk tafereel van
„De groote aeloude stadt , vermaert in ooreloghen ,
Zoo scheeprijck , en voor , wie zich zee en stroomen boghen,
Den vreemde en naghebuur en reken tot ontzagh" ' ).
Slechts aan een enkel klein stukje uit dat rijke mozaïekwerk wil
ik u nog even herinneren , aan de woorden , waarmee Vondel de
oude beurs herdenkt , aan 't hart van Amsterdam gebouwd , en de
slagader van hare welvaart. Die beurs , zegt hij,
„Ontfangt den burgerzwarm van d' oude en nieuwe Zy,
En al het uitheemsch bloet , dat 's middaghs hier te gadér
In éénen boezem vloeit , en , uit zoo menige ader
Gevloten , leven geeft aen 't lichaem van 't Gemeen.
Hier wort Merkuur gedient , geviert en aengebeen,
Met zijnen slangestock en vleuglen aen de hielen.
Hier zweet het koopmansbrein , gepropt van vrachten , kielen,
Papieren , wisselkanse , en munte en beurskrackeel ,
En winninge en verlies. Elck grijpt naer 't beste deel,
In schipbreuck , havery , verzekert kist en packen ,
En berght zijn have en lijf op masten en op wracken.
De weiende Fortuyn smijt blindling's weerelts goet
Te grabbel in den drang. De rij ckdom stijft den moedt
Des koopmans door het lot , zoo rock hem toegevallen.
Dan steigeren om stri t de gevels , poort en wallen
En torens hemelhoogh. De staet en burgerdraght
Getuigen van 't geluck door schattingen en pracht;
Gewinzucht propt de breede en lange galeryen ,
Die brommen in 't vierkant , gelijck een korf , vol byen
En uitgelezen geur , gewonnen op het velt.
Dan roept de beurs zich heesch : Waerheen met al uw geit 1" 2).

Zag Vondel in Amsterdam boven alles de groote handelsstad,
hij wist er ook zoovele andere goede eigenschappen in te waardeeren. Hij vereerde haar als de voedster der wetenschap , die eene
doorluchtige school had gesticht , met geleerde en vrijheidlievende
mannen als Vossius en Barlaeus aan het hoofd 8 ). Hoe zou hij
') Woorden van Arent van Aemstel in het' vierde bedrijf van den Gijsbreght.
) Vondels Poëzy I bl, 231.
$) „Inwying der Doorluchtige Schoole t' Amsterdam", 1632 , in Vondels
Poëzy 1 bl. 316-319,
2
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gejubeld hebben , indien hij had kunnen zien , wat wij hebben beleefd : die eenvoudige gehoorzaal omgeschapen in een weidschen tempel der wetenschap ^ eene bloeiende Universiteit ! Hij vereerde haar
om den kunstzin van regeering en burgerij ; want hij wist het, hoe
gevierd Sweelinck en Hemoni daar waren , Van Kampen en Quelljn,
Sandrart en Van Zjermez. Hij was er immers ook zelf tot dichtervorst gekroond in den kring der gezellen van St. Lucas. Hij
vereerde haar , omdat zij in den veelhoofdigen staat de schutspatrones der vrijheid was , omdat zij van het zoo onsamenhangend
en daardoor zoo wankel staatsgebouw steeds de hechtste pijler was
geweest y , en daarom riep hij zijnen landgenooten toe:
„Bemint dan Amsterdam , de glorie van uw steden,
Den pijler van den Staet , de trouwste van uw leden,
Die onvermoeit getrouw by 't lant heeft opgezet
Wat zij met zweet vermoght ; die uit haer beurze redt
Den nooddruft van den Staet , zoo menighwerf verlegen.
Zy .heeft , gelijck een Zon , met haeren rijcken zegen
Haer buurera toegestraelt , gekoestert en verwermt,
In koele schaduw elck gehanthaeft en beschermt." 1 )

Amsterdam heeft haren dichter die liefde vergolden : bij zijn leven misschien minder dan hij het verdiende, maar toch niet als
Bene ondankbare; en na zijnen dood , vooral in onze eeuw , met
ongeveinsde bewondering en openbare hulde.
Toen hier twintig jaar geleden in het Park , dat zijnen naam
draagt , zijn beeld zich het eerst voor aller blik vertoonde , was de
geheele stad in feesttooi : een lange optocht bewoog zich door de
straten , die wemelden van eene geheele menschenwereld , kortom,
om nog eens in Vondel's eigen woorden te spreken:
„Iet scheeprijck Y hield feest , maer noit zoo wimpelrijck.
De jaghten op den stroom , de Ridders op den dijck
Braveerden , elck om 't braefst , met briesschen en trompetten.
Be stadt liep overendt ; de burgervendels zetten
Zich rustigh in 't gelit ; het zwangere metael
Baerde onweer , niet tot schrick , maer heerelijek onthael.
Men zagh één aengezicht in ,duizenden ontwaken ,
op steigers , wal en brugli , op straten , dam en daken.
De bogen van triomf verlangden hun gordijn
Eens t' openen voor 't licht van zulck een' zonneschijn,
1)

Vondels Poézy 1 bl. 272 in „Zeemagazijn."

DE BIBLIOTHEEK.

19

Die 's weerelts Koopstadt kwam voor 't hooft slaera en verbazen,
En met een' glans van vreught doorstralen alle glazen.
De huizen zwollen van het schaterend geluit ,
De vensters sprongen op : de blyschap vloogh er uit." 1 ).
Ditmaal , nu wij Vondel's driehonderdsten geboortedag herdenken,
wordt het feest niet zoo openlijk gevierd ; maar daarom toch niet
met minder toewijding. Hoevelen hebben zich , niet alleen voor
dezen avond 2 ) , maar ook voor de andere , die nog volgen zullen,
de grootste moeite blij moedig getroost , om te toonen , dat zij Vondel hoogachten en in Vondel de Nederlandsche dichtkunst vereeren.
Reeds zoovelen voor ons zijn door de gouden klanken van Vondel's lier betooverd of in verrukking gebracht , en zijn voorbeeld
heeft menigeen opgewekt om hem na te zingen , zij het ook op bescheidener toon. Zijn , voorbeeld moge ons blijven bezielen ! Kunnen wij ook niet allen dichters zijn , niet allen Vondel's zonen in
de kunst worden , wij kunnen toch allen opgaan naar den tempel
der schoonheid en daar bewonderen en genieten. En wie toch zou
niet gaarne zijne schreden richten naar den bloeienden lusthof der
poëzie , want — om te eindigen met de bekende schoone woorden
van een der grootste Vondelvereerders onder ons , die juist dezer
dagen met zijne Vondeluitgave een nieuw monument voor den dichter sticht a) -- want „Poëzie ,
„Waar gij de voeten zet,
Daar wassen leliën en geuren:

Een regenboog van schoone kleuren
En hartverkwikkend kruid!
Zoo treedt gij voor de schoonheid uit,
Die , rijk gedost in teedre stralen,
Op alle macht komt zegepralen
En d' ademzucht op onze lippen stuit,
Terwijl wij huivrend om haar schreden dwalen.

') Vondels Poézy 1 bl. 171 in „Henriette Maria , Koningin van GrootBritanje t' Amsterdam", 164e.
') Ik heb hierbij het oog zoowel op de kunstenaars , die hunne gewenschte medewerking schonken , als op de leden der kamer zelf , en
daaronder vooral op den ijverigen tooneelcomm issaris der kamer, den Heer
W. P. van Wageningen Jr.
$) J. A. Alberdingk Thijm. Met dit gedicht werd , zooaIs het op muziek
gebracht is door Verhuist, ook de feestavond waardig besloten, dank zij
den meêsleependen zang van Mevr. Louise Culp-Kiehl.
2*
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Zoo zijt gij , schoonheid ! Als do citherslag
Van Vondel rondklinkt over veld en steden,
Dan wijkt de nacht , dan is het klare dag:
Herwonnen schijnt het lang bejammerd Eden.

0 Poëzie , gezegend Englenbeeld!
Zoolang gij leeft , is de aarde niet misdeeld !",
JAN TE WINKEL.
Groningen.

V000a

Voor Vijf ti s j aar on n e

Slechts in een blad , in Het Schoolblad van 15 Nov. en van de
hand van den Heer Acket , Leeraar te 's-Hertogenbosch , las ik een
woord over Vondel als mensch en als karaktervol Nederlander.
Onder dien titel kon men moeielijk verwachten , dat Vondel gehuldigd zou worden in ons -land , waar het standbeeld van Thorbecke in de residentie travers ontmoette en waar men wel een standbeeld oprichtte voor Ary Scheffer en Tollens , maar niet voor Oldenbarneveld of Egmont en Hoorne , die hun leven lieten voor de hooge
en heilige zaak des vaderlands.
We hebben nog heel veel van de ouderen te leeren en het zou
goed zijn , dat men herlas wat Prof. Mr. B. H. Lulofs , h. t. Hoogleeraar te Groningen , op 16 Nov. 1837 , getuigde in zijn voorbericht en zijne aanteekeningen bij het Lofdicht op den oud-Nederlandschen Dichter J. van den Vondel , vooral beschouwd als voor-

stander van recht, vrijheid en wijsgeerige verlichting in deze en
gene zaken van staat en godsdienst. 1
Op blz. 7 zijner eindelooze toespraak 2 zegt hij : „ik houd mij
verzekerd , dat , indien wij zoovele kanonnen hadden en zielen telden , als de Franschen en Engelschen , om ons staatkundig aanzien,
en met dat aanzien onze taal- en letterkunde door geheel Europa
te doen gelden, Vondel welligt door Europa niet minder aangestaard en bewonderd zou worden , dan Shakspeare.
Gelukkig , dat er „welligt" bijstaat!1
Vondels drama heeft geen intrige , althans geen boeiende fabel,
)

)

') Voorgelezen in de openbare zitting der Tweede Klasse van het Koninklijk-Nederlandsche Instituut van Wetenschappen , Letterkunde en Schoone
Kunsten.
3 ) Deze moest , blijkens de aanteek. wegens tijdsgebrek bijna geheel weg-

blijven.
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bij Shakespeare is voor alle dingen de fabel zeer boeiend. Dat
alleen verklaart reeds, waarom Vondels stukken slechts bij uitzondering , zelfs in Nederland , ten tooneele verschijnen. Anders dan
als curiosum wordt geen stuk van Vondel vertoond of beschouwd!
Dat zal hem bewaren voor de schandelijke miskenning, Shakespeare
aangedaan, dien sommigen om zijn taal als philoloog , om zijn fabel
als philosoof zouden willen huldigen , die door vele vereerders wordt
misvormd tot een schrijver van boek•drama's en die, schrijvende
om • te worden vertoond , meerendeels beoordeeld wordt door hen,
die hem alleen uit hun studeerkamer kennen. Het tooneel maakt
hem tot auteur der libretto's bij tooneelvertooningen of spectakelstukken.
Zoover is 't met Vondel niet gekomen en zoover moet het ook
niet komen-; want waar Vondel als dramatisch dichter hoegenaamd
niet in aanmerking komt tegenover Shakespeare , daar zou hij geheel aan de vergetelheid behooren , zoodra men hem de geschiktheid betwistte om gelezen te worden , hetwelk geschieden zou, noodra zijne stukken à grand spectacle werden opgevoerd.
Neen , prof. Lulofs heeft hooger en edeler lof voor Vondel, waar
hij gewaagt van den dichter, die „in verscheiden opzigten, als de
meest manmoedige , de meest fiere , de meest vrijheidminnende , de
meest verlichte en wij sgeerige , kortom , als een niet zelden hoogst
loffelijk toonbeeld , zelfs nog voor onzen tijd , daar staat ! ... Ver-

dwijnt hier de glans van Shalespeare en van zoo vele andere zangers,
ook uit onze dagen, bij den glans van Vondel niet in het donker?"

Waar de feestredenaar zijnen dichter wil eeren , daar bewijst
hij — in scherpe tegenstelling met vele lofredenaars -- dat hij den
dichter door en door kent en dat zijne werken hem het voorwerp
van zeer ernstige studie zijn geweest. Zijne inleiding zoowel als
zijn gedicht geven eene analyse van Vondels werken. Hij had het
recht Vondel te beschrijven en tot hem te zeggen:
Die onverwrikbre zuil
Des roems hebt Gij , hebt Gij u opgerigt ,
ó Pronkjuweel van Hollands gouden eeuw,
ó Amstelzwaan , ó Vondel , bij wiens glans
De glans van and're Apollozonen zwicht,
Gelijk bij Luna 't flauwer starrelicht.
Dit belet niet , dat de Groningsche hoogleeraar in zijne „ & anteekeningen" een paar bladzaden wijdt aan het betoog, dat Shakspeare — alleen dank zij de geestdriftige lofbetuiging van zoo- en
zooveel Engelschen, Duitschers en anderen -- zoo wereldberoemd
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is geworden, terwijl Vondel, schrijvende in zulk een klein land en
in zulk eene weinig bekende taal" niet door buitenlanders werd
besproken of verklaard. Ons komt dat zeer gelukkig voor, de
commentatoren op Shakespeare en Goethes Faust hebben aan de
kunstwaarde dier werken alleen schade toegebracht.
De toon van Lulofs' feestrede , zijn aanval op den zanger van
Teisterbant" en zijn oordeel over „wijlen den heer Witsen Geysbeek"
bewijzen genoeg , dat er voor vijftig jaar eene tamelijk krachtige
anti-Vondelpartij bestond , die men bij deze gelegenheid zocht te
overstemmen. Eigenaardig is de verklaring : » Moge toch ook een
Bilderdijk hem (Vondel) na op de hielen getreden zijn , ik zoude
niet durven beweren (en Bilderdijk zelf heeft dit ook bescheiden
geloochend) , dat hij hem overal geëvenaard heeft."
We mogen gereedelijk aannemen , dat de Tweede Klasse van het
Kon. Inst. geen hoogleeraar zou uitnoodigen om bij eene dergelijke
gelegenheid het woord te voeren , wanneer hij niet geacht mocht
worden in den geest der meerderheid te zullen spreken. En de 46
bladzijden 4o getuigen alle van een ijverig streven , niet alleen om
Vondel te verheerlijken, maar vooral ook om hen te bestrijden, die
Vondel niet genoeg waardeeren. In die richting hadden toen reeds
(blz. 31) „Bilderdijk , van Kampen , de Vries , Siegenbeek , J. van
Lennep (in de Revue de Paris) de Clercq (in zijne fraaie PrijsVerhandeling) , Collot d' Escury" gewerkt.
Vondel is hem echter het liefst in zijne kleinere gedichten.
„De Grieksch-Romeinsche vorm echter , gevoegd bij het vaak
Bijbelsche der onderwerpen , heeft Vondel's Tooneeldichten op den
duur niet zeer geschikt gemaakt ter vertooning." Zegge „op den
duur niet zeer geschikt" voorzichtiger kan het niet. De Grieksche
treurspeldichters , heet het verder , zijn ook ongeschikt en ..... .
„Shakspeare's groote Historiestukken" en „Gëthe's Faust" ook!
Men heeft denkelijk in 1837 bij het groote publiek even veel of
even weinig van Vondel geweten als in 1887 en men heeft op
't gezag van den een of ander partij gekozen. De laatste aanteekening (bl. 35) doet echter over de oorzaak der Vondelverguizing
een eigenaardig licht opgaan. Hofdijk heeft wel stellig de waarheid
bestreden van Vollenhove's regels:
Maar Roomsche dichtkunst, minst te tomen,
Weidt doorgaans ruim , en wraakt geen dromen,
Als onze Onroomsche poëzy.

Dit is geen „dwaze uiting" ) maar eene onloochenbare waarheid,
1)

Geschiedenis der Nederl. Letterk. 7e druk bl. 186.

DE BIBLIOTHEEK.

23

gelijk ieder onbevooroordeelde zal toestemmen , die den eersten
Zondag in Mei een bezoek brengt aan de onze-lieve-vrouwe-kerk te
Antwerpen of Parijs en den tweeden aan „de Koningin van Amstel's
praalgebouwen" de Nieuwe kerk , en de daar verkregen indrukken
vergelijkt. Prof. Lulofs verklaart, dat er groote verdraagzaamheid
heerscht tusschen Protestanten en ' verlichte Katholieken , dat men
wellicht ook schoonheden zal gaan erkennen in velt gedichten van
Vondel , die een R. C. geest ademen „want waarlijk het zijn , uit
een poëtisch oogpunt beschouwd , niet altijd zijne minste stukken."
Hij , roemt de „Opdraght van Maegdebrieven aen de H. Maeght"
zegt dan : „Men moge er een soortgelijk gedicht van den heer Bilderdijk aan de Moedermaagd mede vergelijken."
Bijna dadelijk na hun dood verrees er een standbeeld voor den
geloovigen Ary Scheffer en voor Tollens, den lofzanger van vorstenliefde en burgerdeugd, en hoe lang duurde het eer Rembrandt en
Vondel een standbeeld hadden ? En welke schilders en dichters hebben
een waardig gedenkteeken gehad , zoo spoedig als De Genestet?
Was hij zooveel meer dan Hooft of Huygens?
De houding der Nederlanders in 1837 tegenover Vondels kunst
was evenmin vrij van kerkelijke kleur.
Tot tweemaal toe neemt Z. M. Koning Willem III de opdracht
aan van eene uitgaaf der werken van Vondel, den bestrijder van
Prins Maurits, en daaruit mag blijken , dat de staatkundige beteekenis
van Vondel in onze dagen niet meer telt.

Een overtuigd Protestant Mr. Jacob van Lennep bezorgt eene
uitgaaf van Vondel , de apostel van Baur en Spinoza , Prof. Dr.
Jan van Vloten bezorgt de tweede , ' een geloovig Katholiek , Prof.
Dr. J. A. Alberdingk Thijm, de derde : we mogen aannemen, dat
men den kunstenaar , den dichter en niet den geloovige heeft willen
huldigen.
Maar Vondel wordt gekocht en (behalve op school) niet gelezen ,
evenmin als Klopstock in Duitschland of Milton in Engeland, en toch
is er een geestdriftig jubileeren bij elke gelegenheid , wanneer er
een gedenkdag voor Vondel aanbreekt.
Is het te veel gezegd , dat men den grooten vaderlandschen dichter
zoekt te huldigen gelijk men den volksheld wil vereeren ? Wat
anders weet Duitschland van zijnen Hermann, dan dat hij bij het
Teutoburgerwoud Varus versloeg , en jubelt niet heel Duitschland
mee , zoo vaak die naam wordt uitgesproken ! Weet men van Breidel
en de Coninck veel meer dan hun naam en heeft men niet alom
gejubeld bij hun gedenkteeken , dewijl de eer des lands verheerlijkt
werd ? En zoo jubelt men om Vondel, den Siegfried, den Cid
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onzer poëtische wedstrijden in de wereldliteratuur. Dat „Roomsche
dichtkunst min te tomen" in de laatste jaren den grootsten steun
aan de Vondel-vereerders gaf , is buiten twijfel ; maar even zeker
is het , dat Vondel — en dadelijk na de oprichting van het standbeeld hebben wij het reeds gezegd , 1 ) — alleen dàn naar rechte
waarde zal worden geschat , wanneer men erkent , dat zijne werken
zijn als een kitnstmuseum , waarin de schatten van vele tijden zijn
bijeengebracht en waarvan veel niet meer met den heerschenden
kunstsmaak en de veranderde denkwijze overeenkomt. Dan zal men
elkaar bewonderend de kunstwerken wijzen, die voor alle eeuwen
zijn gewrocht en waardeerend , zij het al niet bewonderend , ook de
anderen gedenken.
Dan zal men genieten , wat Vondel te genieten kan geven en
men zal niet zoeken ter wille van Vondel , minder aandacht te wijden aan den - geleerden Hooft, den geestigen Huygens , den schalkschen Bredero en zoovele anderen , wier kunstwerk evenveel recht
op waardeering
heeft. TACO H. DE BEER.

prof. ja,. ten, Br-,ïnk--, ®voor W3401.De afdeeling „Volksvoordrachten" der Maatschappij voor den
Werkenden Stand wilde de Vondelweek niet voorbij laten gaan zonder den grootera dichter te herdenken , ook al heeft Vondel volgens
de meesten nooit op den naam volksdichter aanspraak kunnen maken.
De bedoelde afdeeling noodigde Prof. Jan ten Brink uit , op Dinsdagavond in het gebouw der Maatschappij Bene voordracht te houden over Vondels leven en werken. Die opdracht was aan den
geestigen Leidschen hoogleeraar uitmuntend toevertrouwd. Een
moeilijke taak , om in een zeer kort tijdsbestek een auditorium als
het zijne in kennis te brengen met den mensch en den dichter
Vondel. Laten wij er onmiddellijk bijvoegen, dat Dr. Ten Brink
uitnemend is geslaagd ; uit den overvloed van stof grepen doende,
schetste de spreker hoe Vondel , de Vlaámsch geworden Keulenaar,
naar Amsterdam de wijk nam en zich in de Warmoesstraat vestigde
„als een dichterlijk kousenkooper" zooals een zijner latére biographen zoo vermakelijk onjuist zou zeggen; hoe hij langzamerhand
smaak kreeg in de beoefening der letteren , lid werd van de Lavendelbloem en arbeidde aan zijn eerste groote werk „het Pascha",

1

) In een hoofdartikel van het Rederijkers Weekblad.
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dat onbeholpen en zwaar op de hand als het is , toch reeds hier en
daar de sporen draagt van het genie van zijn vervaardiger.
Vondel heeft zich in dien tijd althans ongestoord aan zijne muze
kunnen wijden , terwijl zijne vrouw , Maaijken de Wolf, de klanten
in den winkel bediende ; hij werd weinig geplaagd door de beslom meringen van het dagelijksche leven. Toen kwamen de godsdien
stige twisten , de strijd tusschen de Remonstranten en contra-Remonstranten en de moord op Oldebarneveld , _ die Vondel na overleg
met zijn vriend den Amsterdamschen schepen zijn Palamedes in de
pen gaf. In breede rij volgden daarop de hekeldichten en treurspelen; die eenmaal door het nageslacht zouden gewaardeerd worden , en daarmede ook de moeilijkheden , waarin de dichter zou gewikkeld worden door de scherpe critiek op de handelingen der toenmalige staatsgezinden. Prof. ten Brink vermeldde eenigszins breedvoerig hoe Vondel, oorspronkelijk Mennoniet, gaandeweg overhelde
tot de geloofsbel jdenis der Remonstranten en in later dagen, door
zijne levensomstandigheden en ' andere oorzaken daartoe geleid, tot
het Katholieke geloof overging. Wat het beteekende voor een man
als hij , die zijn geheele leven weinig beslommeringen had gekend
en zelfs voor dien tijd vermogend mocht heeten, juist op zijn ouden
dag broodeloos te worden, daarvan gaf spr. een fraaie en treffende
schets. Zijn zoon Justus, die den winkel in de Warmoesstraat had
overgenomen, ging failliet en hoewel de meer dan zeventigjarige
Vondel nog een reis naar Denemarken deed om de achterstallige
schulden van den boedel te innen , mocht dit niet baten en schoot
hij zelf er zijn geheele vermogen bij in, zoodat hij op dien hoogen
leeftijd tot den bedelstaf was gebracht. Toen moest de grijze poëet
om een postje bedelen en werd , zooals de heer ten Brink zelfs als
bekend onderstelde: hij het publiek , waarvoor hij sprak , de dichter
in de bank van leening, wat hij tien jaar bleef.
Van het bezoek in burgemeesters kamer gaf spreker, naar een
beroemd model , een roerend tafereel , en wijdde ten slotte uit over
de geringe waardeering , die Vondel bij zijne tijdgenooten had gevonden , en de veel grootere , die hem veel later eerst , bepaaldelijk
in de laatste helft dezer eeuw, in 1867 en vervolgens, was geworden.
Deze toespraak , met enkele geestige zetten gekruid , werd met
groote aandacht gevolgd en gaf den heer van Kesteren , sprekende
namens de afdeeling , aanleiding prof. ten Brink in welgekozen bewoordingen te bedanken voor zijne welwillendheid , tevens daarmede
de hoop uitsprekende dat Z.H.Gel. nog meermalen hier zou willen
optreden.
,

26

DE BIBLIOTHEEK.

En C pealkoope

TOn

Von-MIL

De datum van 17 November is voor de Nederlandsche letterkunde
van hooge beteekcnis. De groote Vondel toch , op wiep ons vaderland zoo trotsch is , zag op dien dag het eerste levenslicht. Terecht
heeft men dien dan ook in de Amstelstad , waar hij het grootste
gedeelte van zijn leven woonde, de rijke vruchten van zijn verheven genie voortbrengende , en waar zijn standbeeld prijkt , op verschillende wijze herdacht.
Naar wij echter vernemen werd die feestdag ook nog op eene
andere , hoogst eigenaardige wijze gevierd. Immers , de uitgevers
Gebr. Binger , te Amsterdam , hebben toen hunne prachtuitgave van
Vondels werken , indertijd uitgegeven door mr. J. Van Lennep ,
overgedragén aan den uitgever A. W. Si}thoff te Leiden; en , zijn
wE; wèl ingelicht , - dan zal van die Vondel-uitgave eene nieuwe geïllusteerde editie verschonen, namelijk in de zoo buitengewoon goedkoope en reeds zoo algemeen bekende „50-cents-editie."
Voor deze nieuwe uitgave zal gebruik worden gemaakt van al
hetgeen na de voltooiing der vorige prachtuitgave door anderen is
ontdekt en waardoor de Vondel-literatuur belangrijk vermeerderd
is geworden , zoodat de werkelijke literaire waarde er van daardoor
belangrijk zal vermeerderen.
Deze uitgaaf zal alzoo de wetenschappelijke verdiensten bezitten,
welke haar behooren te kenmerken, en een eerezuil te meer zijn
aan de nagedachtenis van Neerlands dichtrenvorst bij deze gelegenheid opgericht, want er zal worden voldaan aan een reeds meermalen
uitgesproken wensch , dat van de werken van Vondel , evenals van
Engelands grootsten treurspeldichter , eene uitgave mocht worden
geleverd, welke door haren goedkoopen prijs onder het bereik van
het geheele volk valt. L. Dagbl.
1

P.,

c. Vom.ao
» Odi

profanum volgus et arceo."
HORATIUS , CARM : Lib. I11 v. 1.

I.

Wie Vosmaer noemt, denkt aan den Nederlandschen Spectator,
het in de kunstwereld zoo gunstig befaamde weekblad, waarvan hij
sinds ruim een kwarteeuw een der voornaamste redacteuren en niet
veel jaren minder de ziel geweest is. Toen Bakhuizen gestorven

was ; toen Huet de redactie had verlaten , bleef Vosmaer als de eenige
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geniale geest onder zijn medewerkers over, schoon onder dezen de
namen mochten voorkomen van Lindo, Keller, Cremer, en ten Brink 1
voortreffelijke novellisten ; van Ising en de Witte van Citters , Campbell en Robidé van der Aa, uitstekende boekenkenners en bekwame
historici ; en nog andere geleerden en letterkundigen. De Vlug maren , door Keller met den „sympathieken naam" Flanor eerst
onderteekend, werden later door vele anderen bij afwisseling geschreven , maar Vosmaer was het , die hen in 1864 met behoud der
oude namen , in een nieuwen , frisschen , geestigen stijl stak , en
door wien zij hun waren naam hebben gemaakt, Bescheidenlijk
heeft de schrijver deze herschepping in de voorrede zijner verzamelde Vlugmaren zoeken te loochenen. z) Hij gaf het volgende te
kennen : „Flanor was een type ; ik heb nooit de anonymiteit gebruikt
„om mij te verbergen en Flanors naam was of mocht ieder bekend
„zijn , al had men gaarne dat zijn werk gold als de uitdrukking
„niet van eenen maar van den kring, zooals dan ook trouwens
„meest het geval was. Had ik geheel voor mij zelven geschreven,
„de toon ware anders geweest. Thans moest hij kras, stout zijn.
„De vlugheid gedoogde geen lang betoog, geen verzachte inklee„ding; de type geene persoonlijke bescheidenheid of consideraties."
Sommigen blijven het er niettemin voor houden, dat de Vlugmaren na 1864 geheel en al Vosmaer geven , hoewel in zoo schoonen
eenvoud en geest als zijn andere prozaschriften (de „Bladen uit een
„Levensboek" en andere gedeelten der „Vogels" uitgezonderd) misschien nooit evenaren. Bovendien dunkt het mij bijna zeker, dat
deze schitterende vlinders wel is waar van den ganschen redactiekring uitgingen , maar deze kring dan ook geheel en al onder den
invloed stond der denkbeelden van zijn heros.
) ,

In de Vlugmaren is allereerst merkwaardig Vosmaers ziel voor
kunst in allerlei vormen , die er zich bij elke gelegenheid in openbaart. Over het Nationale monument , over de verkwanseling der
Halsen van Berensteyn , over de Brielsche nimf, over de af braakrage die onder vele schoone poorten ook de Gevangenpoort bedreigde,
werden vele levendige maren met indrukwekkenden ernst en groote
kennis van zaken in het licht gegeven , en nog is de herinnering
helder van den harden strijd door Flanor en den Spectator lange
jaren tegen den bouwmeester Cuypers en bijzonder tegen zijn Rijksmuseum gevoerd ; nog ontgloeit ons de verontwaardiging die den
') Ten Brink schreef o. m. zijne 0. I. Dames en Heeren onder den
pseudoniem Jan van Houten in den Spectator.
s) Den Haag 1879.
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schrijver der Vlugmaren ontroerde, toen hij de, geheel en al met
onze 17e-eeuwsche schilderschool schreeuwende, middeleeuwsch ingerichte zalen en gewelven voor het eerst na de opening bezocht.
Er zijn geen woorden te vinden voor de klassieke bezadigdheid , waarmede deze felle tegenstander zone meeping over het Rijksmuseum in
een nader gepubliceerd --- bewonderenswaardig — artikel uitdrukte,
een artikel , dat den eenigszins heftigen weemoed der straks bedoelde
maren , zoo dit noodig bleek , moest vergoelijken , maar de antipathie tegen Vosmaers persoon bij zekere partij zoo mogelijk nog
vergrootte.
De tweede sterksprekende kleur in de Vlugmaren is Flanors be
sliste ongeloof. Deze kleur moest hem wel eigen zijn , want de
banier des Spectators droeg haar bovenaan. Maar Flanor is ook
voor andersdenkenden (heethoofden en onwetenden uitgezonderd),
de beminnelijkste ongeloovige ter wereld. Hij pakt een oud-dordtsch
gereformeerde onmiddellijk in met zijn schildering van Ezau en
Jakob , mits natuurlijk bedoelde gereformeerde niet doorleze en zijn
bizondere liefde voor den verworpenen Ezau ontware. Sterk orangistische protestanten , die het derde eeuwfeest vieren, kunnen voor
zijne verdediging der Oranje's en oude geuzen veel gevoelen. Elke
godsdienstige secte moet zich op haar beurt gestreeld gevoelen , als
een harer zusters door Flanor op de geestigste wijs de mantel wordt
uitgeveegd.
En is zijn vrijzinnigheid ook somtijds allen geloovigen te buitensporig — hoe kan het anders, als hij Multatuli verheft, Spinoza's
lof verbreidt en het . Jong-Holland de hand boven het hoofd houdt —
daar hebben de wij sgeeren vaak stof tot danken , en zij althans ,
van welke richting ook, zullen over zijn schoone maren die Limburg Brouwer en diens uitgaven der Veda-geschriften behandelen ,
de schouders niet ophalen.
Alle onderwerpen van Flanors Vlugmaren te overzien is overbodig en zou mij te ver voeren. Alleen dient aangestipt te worden
dat de litterator er soms als een glimlachend maar scherp criticus
om den hoek gluurt. ') Ik weet maar één plaats , waar zijn toon
min of meer bitter wordt : het is waar hij over ten Kate's Shah
van Perzië spreekt, en met een woord van Mozes Mendelssohn zijn
verontwaardiging uitdrukt over dezulken onder de Christenen die
andersgeloovenden om hun geloof allen adel van karakter en gemoed ontzeggen.
1)

In de laatste jaren is deze uitzondering bijna regel geworden , tot

vreugde van velen.
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Wat men ook in somhiige kringen ') moge revelen van den vroegeren geest des Spectators , thans sedert lang door mislukte aardigheden vervangen — ik zie, een jaargang van het eerste decennium met een van 1880 vergelijkend , geen reden , den laatste voor
den eerste cadeau te doen. Integendeel. Groote lompe letter op
dor , geelachtig papier , ellenlange stukken , verhalen zonder eind,
kenmerken dien van '60. En hoe staat het in 1880 met het wicht
Fijn , goed gesatineerd papier met prettige , slanke (Vader 1 a n ds e h e) letter bedrukt , geestige boekbeoordeelingen , eerst van Olim
(Berckenhoff) , later van Wolfgang (v. d. Mey) , uitmuntende novellistische bijdragen (waarlijk niet minder dan in '60; Keller bleef
zijn ouden vriend copy ' zenden en Piet Vluchtig had men gewonnen !) ; dan de eeuwig jonge Vlugmaren , en zoo waar , op de laatste
bladzijde gedichten ! Dit is een hoedanigheid , waarvan de oudste
Spectatormannen weinig of geen besef hadden.
En welke verzen ! Het was door Vosmaers aanmoediging en deelneming dat Jacques Perk's eerste sonnetten in den Spectator werden geplaatst. Een gedeelte van den cyclus Mathilde werd er
gaandeweg in opgenomen en voortdurend nam de vriendschap tusschen de beide dichterzielen toe. Het Muiderfeest gaf Perk gelegenheid zijn brief over de Hooft-herdenking en zijn schoone terzinen
aan den Drossaart in te zenden.
Welk een band had op rjjperen leeftijd Perk aan Vosmaer kunnen
binden , als de dood den jongen gelauwerde niet had geslagen met

den eeuwigen slaap ! Niet licht vindt een mensch een geheel verwante ziel in het leven , maar als een kunstenaar zulk eene vindt,
moeten de Goden juichen op den Olumpos. Het verlies van dezen
vriend heeft Vosmaer zwaar getroffen -- dit spreekt uit elke bladzijde zijner diepgevoelde levensschets voor Perk's gedichten — en
hoog heeft hij zich moeten verheffen om het leed van het gemis -door de vreugde over het bezit niet getemperd — te onderdrukken.
In zijn belangwekkende „Bouwstoffen voor een geschiedenis van
den Nederlandschen Boekhandel" 2 ) heeft de heer Kruseman, van
den Spectatorkring sprekende, als zijn meening gezegd, dat deze
een vergelijking met den Muiderkring alleszins kon doorstaan. Hij
riep de nog levende oudere redactie op , ons eene monographie
over de eerste jaren van dit aantrekkelijk centrum der nieuwe letteren te schenken , voor het te laat is.
') Busken Iluet kwam er het eerst mede aan en onder zijn aanbidders
heeft vooraf de Lantaarn-redactie het hem gaarne nagepraat.
2 ) Amsterdam, P. N. van Kampen & Zn. , 1886, Eerste deel , eerste stuk,
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Moge deze wensch niet onvervuld blijven ! Men zal dan ook eerst
Vosmaers verbazende werkzaamheden aan zijn geliefd blad kunnen
schatten; het aantal schetsen en studiën over kunst, letteren, wijsbegeerte , die er van zijne hand , behalve Flanors rijke maren, in
verschenen , kunnen begrooten.

II.
Vosmaers schoonste boek wordt algemeen erkend „Vogels van
diverse pluimage" te heeten , waarvan het eerste stuk in 1872 verscheen ') , en dat sedert zijne voltooiing reeds twee herdrukken beleefde. Het is niet te veel gezegd , zoo ik beweer , dat er tot dusver
niets eigenaardig geestigers, frisschers en fijners in Holland was
geschreven. De eenige klassieke Nederlandsche humorist, die Vosmaer voorafging, was Jacob Geel , maar zijn stijl was breed en
dreef op forsche wieken; Vosmaers schrijftrant teekende zich aanstonds
af door een artistiek-pikanten trek , dien Gautier 1 ) onder ' de
Franschen , Hamerling onder de Duitschers beroemd maakte.
Bladen uit een Levensboek is de sympathieke titel van het aantrekkelijkste , bekoorlijkste stuk uit de „Vogels." Meneer en mevrouw
van N. , de heeren Tjilp en Vijzel, de jonge van Nijwoude en Bertha,
en , niet te vergeten , de schoonmaaksters en de aandoenlijke dienstmaagd die het mooie glas had gebroken , zijn onvergetelijke personages voor wie er , als steller , meê verkeerd heeft als met zijn
familie. Wel is waar hebben wij hier Wahrheit und Dichtung,
zoo goed als in Goethe's boek , maar de waarheid is zoo dichterlijk,
zóo benijdenswaardig , dat der verdichting slechts een tamelijk gering
aandeel in onze bewondering toekomt. Zijn er zoo velen , die een
poëtische waarheid verstaan ? Ik meen van niet ; het zou de moeite
waard zijn voor de auteurs der heusch gebeurde geschiedenissen,
Vosmaer althans zijn naïveteit af te zien. Deze heerera, toch vertellen hun histories met de deftige uithalen van een spookgeschiedenis ,
of erger nog , soms wel met de langwijligheid en in den vorm van
een Leidsch vragenboekje.
De Wandelingen door de Wereld komen het naast bij de Bladen
uit een Levensboek. In deze beide stukken verhaalt hij van zichzelf
en zijne gedachten over den geest der menschen ; -- in het eerste
is vooral het gedeelte over den herfst bijzonder schoon. Men weet
Leiden, A. W. Sijthof s
) Busken-Huet vergeleek Klilcspáan bij Gautier --• in 't algemeen geloof
ik echter dat Vosmaer hem meer gelijkt dan Kneppelhout.
1)

1
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niet wat onze sympathie het meest opwekt : zijn rijke, dichterlijke
ziel of de kleurige harmonie zijner woorden of de rustige en toch
zoo schilderachtige gang van zijn stijl.
Mij dunkt, er is geen noodzaak den inhoud over te vertellen van
Twee Kunstenaars , dat fraaie opstel over de bloemen op onze glazen;
van Een bouwvizioen , dat op even geestige als afdoende wijze onzen
hedendaagschen werkbazen-architecten den nekslag geeft ; van Een
oude strijd , eene typische studie uit ons volksleven , die de Camera
geen oneer zou aandoen ; van Twee Koningskinderen , die diepe
waarheidsproke in fantazierijken vorm; van Mona, dat weemoedigschoone kunstenaarsverhaal waar slechts Mn gebrek wellicht in
gevonden kan worden : de sterke duitsch-romantische tint die de personen kleurt.
Het kan de moeite bonen voor dezulken , wien Carls vader en de
muziekdichter Kolb onuitstaanbare wezens schijnen , hun eigen
liefelijk portret in de hand te nemen , zooals Vosmaer het hun onder
den naam van de familie Buideldier voorstelt. Dit beeld is zoo
wel geslaagd , dat het mij niet verwonderen zou , zoo bedoelde
ontevredenen den heer Vosmaer hun dank betuigden voor de onberispelijke schildering hunner door-en-door degelijke karakters.
Maar zij behooren ons dan ook niet kwalijk te nemen, dat wij hun
met het portret in de hand den rug toekeeren, en ons aandachtig
neerzetten om te luisteren naar de eenvoudig-schoone Ziska, ook
eene Duitsche, in welke de verblijde dichter eene dichteres vond. --Vergunt mij nog eenige woorden over het „zakelijke" in de
„Vogels" , door den schrijver later afzonderlijk onder den naam
„Beelden en Studiën" ') uitgegeven.
Het verwondert mij eenigszins dat het fraaie artikel: Een preek
in 1629 niet in dezen bundel werd opgenomen. Allerwaarschijnlijkst
is dit onder den indruk van Bakhuizens meesterstuk : Vondel met
Roskam en Rommelpot" geschreven. De grootste Spectatorman gaf
Vondel in het licht der godsdienstige twisten en kuiperijen van zijn
tijd, Vosmaer liet vooral het schijnsel vallen op gezegde twisten
zelve. Vooral de schildering van de preek zelf met de door geestige
opmerkingen scherp gekarakteriseerde fragmenten en de oploop in
de herberg . zijn opmerkenswaardig. Maar de studie ,_ mag men zeggen,
der Amsterdamsche burgemeesters is een meesterstukje en boven
allen lof verheven. Fan Lennep kon het geschreven hebben --behoudens den vrij zinnigen toon ; A lberdin y k ThØm -- behoudens
den humor.
') Leiden, Sijthoff, 1879,
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De grootste en ook, hetgeen niet ieder mag gebeuren , belangwekkendste opstellen uit de Beelden en Studiën zijn Geëtste Bladen
en Faust en Jielena.
Geëtste bladen ! geestige, fijngekozen naam voor deze warmbruine
studiën der pen ! De inleider en toelichter van Unger, van Arendzen,
de naamgever der nog jeugdige etsersvereeniging „de Distel" heeft
alle recht zijn tintelende omtrekken zoo te doopen.
Men leest in de Geëtste Bladen over de schilderijen te Cassel,
eene 'heerlijkheid om te zien , te meer als men Vosmaer over de 26
Rembrandts hoort die er schitteren , (om zijn eigen woorden te
bezigen) , als men hem hoort over „de zegenende Jacob ," welke
„verwonderlijk schoone schilderij" hij u terecht met niet veel woorden
meer schildert dan de naïef-poëtische taal van den Bijbel dien hij
aanhaalt. Men leest er in over de niet minder schoone Brunswijker galerijen, over Heine, over Lessing; eindelijk over Bilderdijk.
Verder vindt men in de Geëtste Bladen de schoone studie over
de bouw- en beeldhouwkunst van Berlijn , de keizerstad thans , maar
toen niet minder dan nu de stad waar Rauch , waar Schinkel , waar
Schlüter en zooveel andere meesters hun werken hebben opgesteld.
En aan het eind het Attische Feidias-vizioen en de bekoorlijke sage
van -Praxilla en Nikeforos , beiden onder den indruk der helleensche
vormen van Duitschlands hoofdstad geschreven.
„Faust en Helena" is niet alleen, zooals men zou veronderstellen,
met het oog op en aan de hand van Goethe's treurspel geschreven.
Niet het kleinste deel is aan eene uitvoerige en belangrijke studie
over de Helena uit den Ilias gewijd, doorweefd met schoon vertaalde fragmenten die den vertolker van Homeros voorspellen.
de befaamde roman van Vosmaers hand, kan
Over Amazone
ik hier niet veel zeggen. Een breed opgezette analyse zou den
omvang van dit opstel te veel doen uitdijen.
Veel zonderlin bs heeft men — Busken Huet niet het minst en
niet het onpartijdigst -- over dit meesterstuk van onzen rijksten
levenden kunstenaar gezegd. Nagepraat heeft men elkander , dat
het voornamelijk geschreven is om Vosmaers denkbeelden over kunst
saam te vatten.
Maar de grootsche karakterschildering van Marciana, van Aisma,
van Ada zelfs is veelal over het hoofd gezien. Door sommigen
zelfs met voordacht voorbijgezien. Daar men zich nu eenmaal had
ingebeeld , wat het hoofddoel van dezen roman was , nl. de gesprek' ) ,

'J Derde druk, den Haag, Nijhoff 1882.
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ken over kunst , was er voor waardeering van het kunstwerk zelf
geen oog. Geen oog voor de pittige teekening van het kunstenaarsleven te Rome; voor de schildering van het bacchanten-feest
met zijn Helena-apotheose; voor het meesterlijk schoone gedicht
Carrara. Ja , van Walborch heeft voor Horatius eene vereering ,
die Vosmaers liefde gelijk staat, maar is de persoon daarom oneigenlijk geschilderd ? Is opgemelde Horatius-cultus niet in en met dezen
warmen kunstvriend samengegroeid?
Laat mij er niet verder over spreken. Boeken als dit hebben
hun weg gevonden tot alle harten in Nederland die kloppen voor
het schoone ; niet het minst die der jongelingschap. Zelfs de kritiek
van een Busken Huet stond dit goedslagen niet in den weg; ja,
veeleer hebben sommigen der warmste bewonderaars van den grooten boekenkenner in deze vijandige recensie aanleiding gevonden, de
juistheid zijner vonnissen sterk in twijfel te trekken. ' )
Vosmaers kunststudiën zouden een breede studie overwaard zijn.
Ik bepaal mij tot een opsomming. Aan het tijdschrift „de Kunstkroniek" heeft hij lange jaren, ook als redacteur medegewerkt.
„Eene studie over het schoone in de kunst" was zijn eerste afzonderlijke essay. Als vertaling verschenen : „De Kunst voor ieder";
„Geschiedenis der Bouwkunst' ; „De Kunst in het Daaglijksch leven".
De etsen van W. Unger en later van P. J. Arendzen leidde hij in
bij het publiek en • schonk er schoone bijschriften bij. Thans bestuurt hij nog de belangrijke uitgaaf „de Distel". Het zou verloren moeite zijn , het reuze. prachtwerk „Onze hedendaagsche Schilders" te bespreken. De kroon op deze indrukwekkende reeks zet
zijn meesterwerk : „ Rembrandt , sa vie et ses ceuvres". Onze tegenwoordige archiefbeoefenaars mogen vrij met eenige geringschatting
van dit boek spreken ; wij weten allen dat zij slechts nakoppers zijn,
en zijn onsterfelijkheid is genoeg betoogd om hier nader bewijs te
behoeven. Eenigen zijner merkwaardigste studiën over kunst en
kunstenaars gaf Vosmaer in 1882 2 ) uit onder den titel Over kunst.
Vosmaers verhandeling over Frans Hals werd er in opgenomen , tot
verheuging van allen , wie een aankoop van Unger's etsen te duur
is. Bilderd ks etsen is eene zeer bewonderenswaardige studie in
dezen bundel. Welk een onvermoeide ijver, wat eindeloos geduld
en onbegrensde nasporingen zijn er voor deze lijst noodig geweest!
De vorm al dezer „schetsen en studiën" is hoogst aangenaam.
hier een geestig woord, een ondeugende zet; een fijne opmerking
Multatuli b.v.
A. W. Sijthoff, Leiden.
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en een schilderachtige wending ginds. Droogheid ver te zoeken;
dorheid volstrekt afwezig. Onze meeste archiefbeoefenaars of opstellers van kunstpraatjes zijn onleesbaar, wanneer gij hen legt
naast de zilte woorden van dezen helleenschen geest.

III.
Behalve een paar grootere gedichten (Nanno en Londinias) waarover straks , heeft de d i c h t e r C. Vosmaer nog een bundel verzen
uitgegeven als een deel zijner ,, Vogels". Enkele dezer gedichten
zijn bijna gevleugelde woorden geworden; ik noem : Halverwege,
waarvan het „grijsgroen sijsje" de held is ; het schoone Aqua forti;

de tamboer der voorhoede.
Uitblinkend onder deze verzen is het gedeelte, door Vosmaer
Mythiesch genoemd. Het uitvoerigst behandelde dezer rubriek:
Goden-concilie , dunkt mij tevens het uitnemendste. Wist men Vosmaers wijsbegeerte nog niet uit Flanors maren , in deze strofen zou
men haar geheel uitgedrukt vinden.
„Tegen Logos zijn we onmachtig",
zucht Oenkoeloenkeloe, de verstandigste onder de wijze heerera des
hemels. Logos is de god der toekomst en voor enkelen reeds van
het heden; daarom is hij ook Vosmaers god. En het is er een,
diè niet spoedig het voorbeeld zijner voorgangers zal volgen ; daarvoor is zijn gloriekrans te weinig mythisch , zijn zijn omtrekken te
zuiver en te vreemd aan bedrog. De oude goden
„Kregen lange grijze baarden,
Werden steeds in hooger hemels
Verderaf geplaatst en eenzaam."
Logos wandelt onder de menschen als hups gelijke en beeldt hun
geen hemel of dergelijke onbereikbare hoogten in. Hij zal wel zorgen, dat hij op den vasten grond blijft.
De Bron van het kwade is een geestige sproke , waarin van Jahveh
en Satan gezongen wordt of het kabouters zijn. Deze poging om
den christelijken godsdienst als christenmythologie te populariseeren
is , meen ik, de eerste in onze taal. Wat zij beleedigends voor geloovige ooren mag hebben , vergoedt misschien de humoristische
beschrijving van Satans jongleeren met den aardbol.
Niet alles in deze filosofische verzen behoeft .echter evenveel lof.
Werelddroom b.v. , eene allernieuwste opvatting van Jakobs hemel-
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ladder-visioen , bevat een tamelijk droog overzicht der verschillende
godsdienstbegrippen en had m. i. evengoed in proza geschreven
kunnen zijn. Wie de E d d a kent , zal met zijn vertolking der
S i g u r d-liederen ook geen vrede hebben.
Liever sla ik de lyrische gedeelten in dezen bundel op , met de
schoone liedekens:
„In 't avondduister dwaal ik
Den weg op , langs haar huis;
„Ik heb van mijn lieve afgod
Gedroomd , een zoeten droom.....
of de Wilde Roze; en waarvan ik het schoonste, Melancolia afschrijf:
„Als men ten laatste heeft gevonden
Waar heel de ziel naar smacht ,
Dan is 't te laat , de dag verzwonden,
Reeds valt de nacht.
Als 't kleed ons past , is het versleten,
Als men het boek kent , is het uit,
Als men het leven komt te weten ,
Dan valt het scherm dat alles sluit."
De rubriek Antiek 1 ) der Vogels-gedichten opent met een allerschoonst gedicht in hexameters aan „de Grieksche muse." Haar is
het gegeven:
„Zwevende 'maten te volgen met hupplenden voet , of gemoedren
Mede te voeren in blijde accoorden ...." ;
haar was het ook gegeven , Vosmaer te bezielen tot een meesterwerk dat met zijn „Rembrandt" den roem van velen overleven zal:
zijn vertolking van Homeros' .Ilias 2 ). In de voorrede van dezen
reuzenarbeid gaat de vertolker alle overzettingen zijner Nederlandsche
voorgangers na. Genoemde voorrede is op zich zelve reeds een
coup de maitre , waarvan het te vroeg gestorven tijdschrift de Banier
de primeur genoot. Eerst krijgen wij een overzicht van onze middeleeuwsche homeristen: Maerlant, Seger Dieregodgaf; vervolgens
Coornhert (Odusseevertaling), Carel van Mander (wier 9arbeid alleen
als taalzuivering waarde heeft); Glazemaker, Droste , Reizius (in
') Hierin munt vooral uit de vertaling naar Theokritos: De Syrakusische
vrouwen.
s) Leiden, A. W. Sijtho f , 1880.
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mislukte hexameters); Siegenbeelc (!) ; Turr (in proza , maar voor
het eerst homerisch van toon); dan Bildercdijlc in zijn dreunende
alexandrijnen en de ridikule Jan van 's Gravenweert. Nog vermeldt
hij de pogingen van da Costa , Spandaw , Cracco en Dorn Sei f fen
(allen in hexameters , maar welke !).
Wat Voss voor Duitschland volbracht , zou het in ons Dietsch
ondoenlijk blijken ? Vosmaer heeft het ons anders geleerd -- en is
tot nu de eenige die Hollandsche hexameters kan vormen.
Het werk zelf is een eerestuk voor schrijver en uitgever, De
uitnemende lithografieën van den heer Lankhout, door den heer
Koelman en Vosmaer zelf geteekend , geven ons een overzicht derbeste kunstwerken , zoo uit Homeros' tijdvak als uit den bloeitijd
der Grieken. Als steendruk dunkt mij de Juno Ludovisi meesterlijk,
maar ook de Zeus van Otricoli , en de Minerva Giustiniani zijn zeer
schoon weérgegeven. Vosmaers vaardige hand bracht ons op zeer
verdiensteljjke wijze verschillende vaasbeschilderingen onder het oog ,
waarvan vooral de schalen van Vulci uitstekend behooren te heeten.
Hebben velen getwijfeld aan den goeden uitslag eener onderneming
als deze , -- noch populair door goedkoopheid, noch voor dezulken
geschikt, die in den regel prachtwerken koopen — de heer Sijthoff
wist wat hij aanving. Nu onlangs gaf hij een tweeden druk in
het licht , en bijna gelijktijdig een derden , dien men als schooluitgaaf
dient te beschouwen. Dat deze herdruk niet , zooals dit 'gewoonlij k
gaat, met een proevennazien is afgeloopen , is zelfs den oppervlakkigen
beschouwer duidelijk. Talrijke veranderingen en omwerkingen stellen
in het licht welk een gewetensvolle hand dit werk bestuurde.
Vosmaers gedichten Londinias en Nanno zijn beiden grootendeels
in hexameters geschreven. Erkend Grekus , dringt het hem , de
schoon vormen van het Grieksche vers geliefd te, maken , ook in
ons veralexandrij nde Holland.
Londinias 1 ) beschrijft in humoristischen toon op golvende hexameters Homeri
„den tocht van het viertal mannen uit Neerland
• Over de schuimende zee, naar de rossenbedwingende Britten;"
te weten:
„ .... Neaules en Porthmos , wijze verspreiders
Aller geleerdheid ; verder Oilmos , zeldzamen boekschat
Zamelend; hen vergezelde de kunstdoorvorscher Aloopex."
1

.) 3e druk bij A. W, Sijthoff te Leiden, 1877á
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Het gedicht verhaalt verder van deze ' Grieken in stola en kaasbol
(uitgenomen den heer Aloopex , 'welke een hoogen hoed draagt) ,
hoeveel wonderen zij zagen
„ .... zwervend in 't prachtige London!"
en hoe zij (in den zesden zang) 't kunstige huis bezoeken van

„Alma met Wijzeren wil , spot lachend om alle vermoeinis" ;
hoe zij zich eindelijk voegen ter bevaart naar Athenaia's tempel
(Britsch Museum)„ Daar ontmoet hen een' jonkvrouw , die den
verblijden veel sehoone lessen leert. Als zij heengaat, verschijnt
zij hun als de schutsgodin zelve, Athena ! Den jongen, wiep zij
voor het vasthouden harer rossen een tetradrachme met haar beeltenis schonk , koopen zij het muntstuk af; en bij de - thuiskomst
offerden zij 't eerst
„ .... aan Athena , de heerlijke schetsmaagd.
Dankbaar wijdden zij voorts aan de kunsthal, die er tot haar eer
Eenmaal moge verrijzen , als eerstling 't attische muntstuk."
En daar zal dan ook de veder des dankbaren dichters belanden.
Nanno ' ) , in velerlei levendige grieksche maten gedicht , door den
ernstigen hexameter nu en dan afgewisseld is , meen ik , het beste
en liefelijkste werk van den muzikalen dichter ; eene idylle , die de
oprechtste bewondering van Mevrouw Bosboom-Toussaint heeft uitgelokt 2) In het Zondagsblad heeft Prof. ten Brink ons een uitvoerige
beoordeeling van het gedicht geschonken , zoodat ik er thans niet
veel woorden meer over behoef te zeggen.
Zangerig schoon is de inleiding : „Ochtendgloren" — meesterlijk
gekozen als natuurbeschrijving, die het geheel loutert:
„'t Aardrijk lacht., in het leven ^erboren,
Iedere bloemkelk plengt
Aan den rijzenden god zijnen dauwdrop."
Het geheele gedicht is verheffend , stillend , reinigend , evenals
de muziek der Grieken , vrij van allen geweldigen hartstocht. Overal
rolt het vers „langs zijden draden."
Aan het eind hebben wij Nanno en Nikias liefgekregen — dit
zegt 'veel ; en valt slechts een wensch nog te wenschen. Moge op

} 2de druk, den Haag, Nijhoff, 1883.

Z) Zie Nederl. Spectator 1882: Brief van Mevrouw Bosboom aan Mr.
C. Vosmaer.
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de idylle van Nanno het epos van Nikias' zoon volgen ! Uit zulk
een dichter toch zal wel een held zijn voortgekomen.
Londinias en Nanno bieden ons beide teekeningén van des dichters hand. In het eerste schenkt hij ons aardige voorstellingen,
als Grieksche vaasbeschilderingen behandeld , die af beeldsolen inhouden van zijn muze, gesprekken van Athena met Poseidaoon; en de
mannen uit Neerland ; de bewuste munt en de bewuste veder enz.
Nanno geeft een zeer bekoorljk titelvignet, waarop Nikias te zamen
slingers vlecht met zijn „bloesemjonge bloemenwiedster''.
-

Dichter en geleerde ! -- Kunstvorscher en kunsteiaar ! Eerenamen
te over voor dezen Nederlander , maar die in al hun glorie nog
achterstaan bij zijn schoonsten naam : de harmonische mensch !
Voor het schoone en de waarheid heeft CAREL VosMAER zijn gansche leven gestreden ! „De Geest zwevende boven den chaos" was
zijn ideaal en hij heeft het bereikt. )
WILLEM VAN HEERDE.

Onder de schoonste portretten van Vosmaer reken ik dat , door Jozef
Israëls. Men vindt een uitnemende steenteekening hiernaar, onder den titel
„Mansportret" in „Onze hedendaagsche Schilders", aflevering Israëls.
1)
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. De opgaven , inkomende n a het sluiten dezer 35ste lijst , zullen in een
volgend No. geplaatst worden. Hen , wier namen op deze lijst niet voorkomen , noodigen wij beleefd uit, hun res p. Boekhandelaars te verzoeken , ons de gewenschte opgaven te zenden.

.Kuilenburg , Januari 1888.

BLOM & 0LIVIERSE , Uitgevers.
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F o co Voin Potaïetere
DOOR WILLY.

Er zijn sommige menschen die op het eerste gezicht weinig aantrekkelijks bezitten : niet dat zij u afstooten door norschheid , uw
ijdelheid kwetsen door stekelige gezegden , maar zij stellen geen
enkele poging in het werk om u aangenaam te zijn , zij versmaden
de gewone huismiddeltjes der conversatie om door een enkel vleiend
woord zich in uw gunst te dringen, zij missen alle toeschietelijkheid.
Hun karakter is gesloten. Ge voelt het al dadeljk nadat gij ze
één keer gezien hebt : wilt ge op vertrouwelijken voet met hen
geraken , alles moet van uw kant komen. Geeft ge u echter de
moeite ze te leeren kennen, wilt ge uw geestelijke, voelhorens gebruiken om de verschillende lagen van hun karakter te peilen, tien
tegen één dat ge naderhand uw goeden genius zegent die u tot
dat onderzoek aanspoorde. Dergelijke personen worden door hun
medemenschen óf met onverschilligen blik voorbijgegaan, óf aangebeden. Men houdt ze van zich, maar, heeft men eenmaal genegenheld voor hen opgevat , dan slaat dit gevoel licht in vereering over.
Evenzoo is het met sommige schrijvers gesteld.
Tot die soort van schrijvers reken ik Potgieter.
Het is nu eenmaal de gewoonte niet van een „gesloten" stijl te
spreken , maar , mocht ik dit woord gebruiken , dan zou ik in de
eerste plaats Potgieter's gedichten en bovenaan zijn „Florence" onder
die rubriek willen plaatsen. Potgieter geeft nu maar eenmaal niet
zij nn innigste gedachten aan den eersten den besten die wel zoo
vriendelijk wil zij hem een vluchtigen blik waardig te keuren. Hij
wil bestudeerd worden. En niemand zal zich zijn tijden zijn moeite
beklagen door hem ten koste gelegd aan het lezen en herlezen van
Potgieter's werken. Hij wint bij elke lezing : hij verruimt den horizon van uw kennis , hij dwingt tot nadenken. Zelden zult gij hem
den eersten keer begrijpen , maar neem hem een tweede, derde maal
ter hand, en telkens zult gij nieuwe schoonheden in zijn regelen
ontdekken. Hier vindt ge in een verscholen hoekje van zijn schilderij , bescheiden op den achtergrond , een kleine figuur waar ge
eerst waart langs geloopen zonder haar op te merken ; en echter,
welk een kracht in de opzet , hoe zuiver en fijn zijn die afrondingen;
dáar treft uw oog bij nauwkeuriger beschouwing de sierlijke buiging
eener lijn , die gij eerst over , het hoofd hadt gezien. Zijn stukken
zijn vol stoute grepen , forsch geteekende gestalten ; welk een rijkdom van toetsen en tinten overal; zijn figuren verdringen elkander
i
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bijwijlen , maar , bezie ze elk afzonderlijk , welk een fijnheid in de
uitvoering, hoe zorgvuldig is alles afgewerkt. Hoe beter ge Potgieter kent, hoe meer gij hem leert liefhebben en bewonderen;
,hoe meer ontzag ge krijgt voor zijn verbazende belezenheid , zijn
omvangrijke kennis , volstrekte meesterschap over de taal. 't Is
waar, hij voert u soms op bijwegen die in geenerlei verband schijnen
te staan tot het doel van den tocht , maar stem toe dat die paden
met geurende bloemen omzoomd zijn en bekoorlijke uitzichten gunnen.
Af en toe waant ge dat hij u in een labyrinth rondleidt , maar
plotseling staat ge voor een sierlijk bloemperk , bewondert gij een
teekenachtige boomgroep , en langs een slingerlaantje , waar ge dat
het minst hadt verwacht , brengt hij u plotseling op de groote heirbaan
terug. Al is 't misschien wat vermoeiend op den duur voor ongeoefende beerven , al die uitstapjes naar links en rechts , gij dankt
hem toch bij het eind der wandeling voor het vele schoone dat hij
u getoond heeft en het vaste besluit rijpt in - uw ziel nog eens later
op uw gemak denzelfden tocht te herhalen , dan wat langer stil te
staan bij schilderachtige plekjes , waar ge nu zoo kort vertoefd hebt
en ook verder te speuren in gindsche schoone dreven , waarop uw
leidsman als terloops uw aandacht vestigde.
Wat van Potgieter's werken in het algemeen gezegd kan worden,
is geheel van toepassing op zijn ,,Florence." Geschreven in dezelfde
maat als waarin Dante zijn ,, -oddeljke Komedie" te boek stelde,
lokken deze statige regelen , vreemd als zij den meesten lezers
voorkomen, bij de eerste ontmoeting niet tot nadere kennismaking
uit; maar lees en herlees de keurig-geciseleerde terzinen en gij zult
tot de ontdekking gebracht worden dat de aard der stoffe geen
anderen dichtvorm duldde dan dezen. Het is een fijn-poëtische hulde
gebracht aan den grootsten zanger van Italië hem te begroeten in
den eigen vorm dien hij zich koos om zijne dichterlijke gedachten
te vertolken; en dat Potgieter niet alleen staat in dit denkbeeld,
laat daarvoor Byron's „Prophecy of Dante" getuigen, die zijn
sohoone canto's laat voorafgaan door de „Dedication" waarin hij
,zinspelende op de door hem gebezigde versmaat , zegt:
„I dare to build the imitative rhyme,
Jiarsh Runic ' copy of the South's sublimè ---" 1)
De 1ézii g van „Florence" kan eerst dan ten volle genot worden
als de lezer volkomen vertrouwd is met het rampspoedig lot van
het arme Italië dat
„Het fiere hoofd gebogeh in den kluistet ,
Door buur bij buur (haar) beurtlings aangelegd'
zoo vele eeuwen lang in slavernij zuchtte.
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Wanneer in de tweede plaafs hem de levensbjjzonderheden bekend zijn van Dante:
„Den strijder voor der menschheid hoogste regten ,
Den dichter der beschaving ...."
en ten derde indien hij de meest op den voorgrond tredende typen
uit de „Goddelijke Komedie"
't gedicht, waar aarde en hemel beide,
De hand toe bood ...."
in zijn geest heeft opgenomen.
Een beschouwing van Potgieter's dichtstuk strekke tot staving
van dit beweren.
Gemakkelijk zou het vallen de twintig zangen, waaruit het gedicht
bestaat in de drie bovengenoemde afdeelingen te splitsen, ware het
niet , dat Dante zoo innig is samengeweven met de geschiedenis
zijns vaderlands, ware het niet dat zijn werken een deel van zijn
leven uitmaken. Italië's eenheid , voorgevoeld door haar „grootsten
zoon'', ziedaar de hoofdgedachte van het gedicht , en om goed te
begrijpen , welk een triomf het was toen het „dienstbye ltaalje"
zich ontworstelde aan de ketenen, haar aangeklonken „in de ijverzucht der keizerljke kroonera", is het noodig dat wij Italië kennen
in hare vernedering, gebogen onder het slavenjuk, dat ons Italië,
„that had the fatal gift of beauty", wordt geschilderd in „haar
staatsliên , wij sgeers , dichters , (welker trits) in Dante smolt ten
schoon geheel."
Dante , de verheven figuur , de groote ziener beheerscht van den
aanvang tot den einde het schoone dichtwerk, rondom hem groepeeren
zich zijn beroemde tijdgenooten; zijn leven , zijn- lotgevallen in betrekking tot zijn vaderland , worden ons met breede trekken afgemaald; panorama's gewijze ontrolt zich aan ons oog Italië's droevige
geschiedenis tot den dag waarop , zes eeuwen na Dante's geboorte,
diens stoutste droom tot werkelijkheid werd. Potgieter voert ons
Dante achtereenvolgens als knaap , krijgsman , balling , staatsman,
dichter, denker, profeet voor oogen. Hij kiest de meest karak•'
teristieke oogenblikken uit het leven van dit krachtige genie , om
ons den vollen indruk van zijn grootschheid te geven.
Gelijk door alle van Potgieter's werken loopt ook door ,,Florence"
als een gouden draad zijne onbegrensde vereering voor „de deege
deegljkheyd" der 17e eeuw i reeds dadelijk bij den aanhef ' van het
stuk ,, zoodra Florence haar
„tal van tinnen,
Van verre beurt in zuider voorjaarszon ?';
4*
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gedenkt hij hoe Hooft in 1600 door denzelfden aanblik verrast
werd. Zijn rumbrief uit „Fiorenza-schoon" „Aen de Camer in
Liefd' Bloeyende" wordt voor den dag gehaald, de „Reisheuchenis"
van den jeugdigen Hooft getoetst aan de werkelijkheid. Maar, den
voet op Italiaanschen bodem te hebben , Hooft te noemen en te
zwijgen hoe door Zuidelijken invloed
„Zijn stugge spraak in zachten vorm zich plooide,"
er niet op te wijzen hoe
„'t Geheim der kunst hem eensklaps bleek bewust,
Die beurtlings half verberge en half vertoone ,"
ware te veel gevergd van den taallievenden Potgieter. En van
Hooft te spreken en niet in denzelfden adem te gewagen van het
vrije „visschersvolk" dat
„Een Vondel vond zoo vaak het juichte of klaagde,
Een Rembrandt die mogt zeggen : daar zij licht !" -hoe zou het den bewonderaar van het glorietijdperk der Gelinieerde
Provinciën over het hart kunnen ? Dan echter , als vraagt hij vergeving voor den grootgin terugsprong, komt hij met een meesterlij ke wending op
„het feest waarom , van heinde en verre,
In hoogtijdsdos de schaar zich (naar Florence) spoedt."
Geen nieuwe zege van Garibaldi
„Die de' aard eens lams aan moed paart van een leeuw"
doet de menigte samenstroomen, evenmin als de begeerte om hulde
te. brengen aan het genie van den ontwerper van den wonderspoorweg over de Apennij nen , die
„een heirweg over de' afgrond heen dorst slaan."
Zelfs is de held van dezen vreugdedag niet de zoon uit het
vorstenhuis dat
„De vrijheidsleus verbindende aan zijn vaen
Itaalj e wekte , Itaalje riep te velde,
Tot nergens haar des vreemdlings juk meer hoon',"
maar hem , die eens zes eeuwen geleden zich Italie's eenheid , „die

aller trouw vergelde" droomde, die dezen roemrijken dag heeft
voorgevoeld , hem biedt niet enkel Italië , maar geheel Europa thans
de krone der onsterfelijkheid.
En na ' die schitterende ouverture worden wij plotseling verplaatst
in het Florence der 12e eeuw „zoo wars van hoofsche weelde",

DE BIBLIOTHEEK.

43

en zien wij hoe de eenvoud , spaarzaamheid en goede trouw der
vaderen de basis legt tot dat luisterrijk , weelderig Florence der
13e eeuw , waarin echter helaas de oude leuzen : „Guelf of. Ghibel lij n" tweedracht zaaiden onder de inwoners , hen zelfs als ballingen buiten hun vaderstad deden omzwerven. „Maar toch," roept
Potgieter der stad toe,
„Tot zelfs die vloek werd dienstbaar aan uw luister:
Partijzucht bleek voor u ontwikklingskracht!
Uit welke lucht de zwerver tot u keerde,
Voor u de bate in wat hij mede bragt,
In gaven , die het lijden oefnen leerde ,
In vrienden die hij onder vreemden won,
In kennis , die uw nijverheid waardeerde
Der welvaart borg , door nieuwe bron bij bron;
u loeg uit uchtendkrieken
En avondschaáuw om strijd de schatting aan."
In dit Florence , met haar weidsche tempelbogen , haar schitterende paleizen, dat „schreef in steen (hare) eerste poezy" zag Dante
Alighieri in 1265 het levenslicht. Wij leeren hem kennen als
peinzend , dichterlijk gestemd negenjarig knaapje op een feest ten
huize van Folco Portinari 2) , waar zijn oogen voor de eerste maal
rusten op de dochter zijns gastheers , Beatrice toen „omstreeks acht
jaren , lief en schoon boven haren leeftijd , even zachtaardig als
aanvallig." In de volgende strofen schildert Potgieter ons de ontwakende liefde in Dante's hart:
„Hij bloost
hij slaat zijn blikken naar den grond,
En 't kind in 't wit , dat blij hem tegen snelde,
-

Zij , ziet zoo bleek hem worden als een lijk!
Geen vrage of ooit die krankte meer hem kwelde,
Een lachje, als eens ons dat der eng'len blijk',
Verkondt hem haar verrukkend mededoogen,
Verplaatst hem in een lieflijk tooverrij k !
Zie, beurtlings spreekt er uit zijn donkere oogen
Een hartstogt , als nog nooit hem heeft geblaakt,
Een eerbied , of ter kerk hij lag gebogen;
Wat drift , wat schroom is in zijn hart ontwaakt ?"
In den vierden zang vinden wij Dante terug als jongeling, de
lessen volgende van Brunetto Latini 3), een aanzienlijk geleerde en
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dichter , schrijver van de Jesoro' 1 , een encyclopedisch werk over
natuurkunde, godsdienst en rechtsgeleerdheid; wij begroeten Dante
in zijn geboortestad , teruggekeerd van de hooge school te Bologna.
„Om 't jeugdig hoofd een frisschen krans gestrikt,
Het sieraad dat Bologna . . . . . . . .
. . • . . . . . . den voedsterling vereerde
Wanneer haar school tot wijsgeer hem verhief."
en wij treffen hem aan in gezelschap van de schilders Cimabue 4)
en Giotto 5) , van den toonkunstenaar Casella 6) , zijn eerste minneliederen in vinderstrant kweelende.
Potgieter kan zich niet weêrhouden ons een bekoorlijke schets te
geven van de weelderige vermaken van het Florence in de tweede
helft dier eeuw, om straks, in den volgenden zang, den strijd van
de Guelfschgezinde Florentijners tegen het Ghibelljnsche Arezzo te
schilderen , ons te brengen op het slagveld van Campaldino (1289),
waar de 25-jarige Dante zich dapper onderscheidt nadat hij , de
fiere , krachtige jongeling, den eersten onwillekeurigen schroom
voor den dood overwonnen heeft:
„Hoe huivert hij , in de' ochtend van het leven,
Dat eens de min hem Eden worden doe ,
Begaafd , beroemd , een wreeden dood te sneven!
Een oogwenk slechts , --- het geldt zijn Vaderstad
En ook de zijne is een der eerste klingen,
En geene blijkt in koener hand gevat ! "
Edoch , dat Eden door hem gedroomd , terwijl hij zijn lauweren
plukte op het veld der overwinning , zijn voeten zouden in werkelijkheid nooit dat wonderland betreden,
„Daar de englen die tot Beatrice kwamen,
Hosannah zingend bij hun hemelvlugt ,
In stroomen lichts de dierbre met zich namen."
Wanhoop doorvl mt Dante's ziel na het verscheiden van zijn
geliefde :
„Hij voelt de smart hem 't ingewand verscheuren,
Hij roept den dood , de doón berijdende aan !"
Als hij echter eenigen tijd daarna
„weêr oogen heeft voor 't schoone van een vrouw"
en zich in den echt verbindt met Donna Gemmna di Donati, hoe
bitter voelde hij zich teleurgesteld
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„Toen hij , of 't graf ooit uitgang gunnen zou,
Toen hij zijn bruid in haar gekeerd dorst wanen!"
Maar dit alles is slechts de eerste bittere druppel uit de lijdenskelk, die Dante tot den bodem zou moeten ledigen. Ditmaal zou
zijn vaderstad hem de wonde toebrengen , die in zijn voor Florence
kloppend hart haar schrijnend wee zou doen gevoelen tot aan den
avond zijns levens. Na de verdrijving der Ghibellijnen uit Florence,
waarbij Corso Donati en Vieri di (Jerchi zich met roem overdekt
hadden, „ontstond een familie-twist tusschen de beide lijnen der
Cancelieri, waarvan de eene zich , naar hare stammoeder, Bianca:
de witte, de andere, als tegenstelling, de Zwarte noemde. -- Die
twist deelde de stad in twee partijen : de oud-adelijke Donati , met
Messer Corso aan het hoofd , sloot zich bij de Zwarten aan, en de
nieuw-adelij ke Cerchi , met Messer Vieri als leider , zich bij de
Witten aan , waardoor rustverstoring en bloedstorting aan de orde
van den dag waren." 1 )
„Helaas ! hoe diep is 't heldenpaar gezonken,
welks namen om hun wedstrijd in den slag
De wolken door der faam in de ooren klonken.
L
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De star der eer is beider pad ontweken."
„Wegens een oproer den vooravond van Sint Jan 1300 , besloten
de prioren de hoofden der beide partijen uit de stad te bannen.
De prioren , ten getale van 12 , waarvan elke twee maanden twee

hun ambt uitoefenden , maakten het stadsbestuur uit. Dante was
toen een van hen , en bekleedde juist zijn post : van half Juni tot
half Augustus. De Zwarten , waaronder Corso Donati , werden naar
Piene di Castello en Massa Trabaria , de Witten , waaronder Guido
Cavalcanti : Dante's vriend , naar Sarzana verbannen." i )
De weegschaal der gerechtigheid
„Hoe welbetrouwd is zij aan Dante's ving'ren
Die streng den last van 't hagchelijk ambt vervult.
Als hij niet slechts de woeste stededwing'ren
In Corso en zijn zaamgezwoornen doemt,
Maar de eigen ban op Guido's hoofd laat sling'ren ,
Schoon Witte als hij , van kindsbeen vriend genoemd !"
„Corso Donati brak zijn ban en vlood naar Rome, en verzocht
de tusschenkomst van paus B oni facius VIII. In den herfst van 1301
1) Aanteekening van Mr. Joan Bohl , voorkomende in zijne verklaringen van Dante's „Goddelijke Komedie."
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kwam Karel van Valois , broeder des konings van Frankrijk , te
Rome en de Paus zond hem, als vredestichter of om de heerschende
partij der Witten te fnuiken, naar Florence. Deze stad zond een
gezantschap , waarbij Dante zich bevond , naar Rome om ten nadeele der Zwarten te werken." ' )
„Hij gaat , — doch 't is , bij • 't omzien naar de wallen,
Als hoorde hij nog nooit zijn afscheidsgroet
Zoo somber door de schoone streek weerschallen:
Verzuchting die geen weérsziens hope voedt !"
En ach , slechts al te zeer zou zijn voorgevoelen bewaarheid worden.
„Toen Karel nabij Florence kwam , liet de overheid zich overreden , hem in te nemen , ten einde de rust te herstellen. Weldra
echter stond de burgerij tegen hem op. De Zwarten maakten
hiervan gebruik om Florence binnen te dringen en vijf dagen te
moorden en te branden. Valois deed hiertegen niets, poogde slechts
geld af te persen en verbande de hem vijandige burgers, en onder
hen : Dante-zelven met andere hoofden der Witten. Dit geschiedde
in 1302."')
Zoo vinden wij Dante dan terug te Arezzo , waar hij den eersten
tijd zijner - onrechtvaardige ballingschap en armoede" (convito) 7)
doorbracht.
„Eens ballings leed moog nieuw zijn alle dagen
En ballingschap verdubble 's nachts in wigt,
Hem faalt geen kracht tot dulden of tot dragen ;"
En al moge hij later nog eens zijn smartelijk heimwee naar
Florence luchtgeven in dien diepgevoelden uitroep:
„Ik zou naar haar zelfs in den hemel haken !"
thans zoekt hij in arbeid , ernstigen arbeid zijn grievend leed te
vergeten.
„Zijn stille cel verkeert in glansrak hof,
Dat wemelt van wat groot was in 't verleden ,
Der wereld laster en der wereld lof !
Eens anders blik zou 't schimgewoel vervaren ,
Eens anders hoofd zou duizlen van die stof,
Hij ordent haar , hij vonnist hen in 't staren;
rt

En als het oost van purpren luister gloeit,
Houdt nog het schrift dier geel geworden blaren
Door 't lamplicht flauw beschenen hem geboeid."
') Aanteekening van Mr. Joan Boh1, voorkomende in zijn verklaringen
van Dante's „Goddelijke Komedie."
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Hij vlucht naar de eenzaamheid
„Waar voor zijn geest de schim des dichters staat
Dien burgerkrijg eens hem gelijk deed zuchten:
„Mijn rieten dak ! zal 'k nooit u wederzien?
„Mijn vadererf ! zult gij uw zoete vruchten
Uw wuivende' oogst een ruwen voetknecht biên ?"
En dan geeft Dante, die strijder voor vrijheid en vrede zich over
aan den grooten zanger en ziener van de eeuw van Augustus en
.... troont Virgiel hem meê ten schrikgewesten,
Waar klagt en kreet in gilt uit klove en krocht,
Waar walm en stank de onaêmbre lucht verpesten,
Waarin door God de zonde wordt bezocht."
Dante , al trekkende van stad tot stad , verdreven uit Arezzo,
een schuilplaats zoekende te Padua , opgenomen onder het dak van
graaf Bosone te Gubbi , eindelijk aan 't hof der Scaligeri te Verona
een wijle rust vindend , Dante , de arme balling , een aanvang makende met zijn goddelijke schepping, welk een grootsch onderwerp
voor Potgieter's teekenstift!
Maar niet alleen den schepper der „Hel", ook den schepper der
zangrijke Italiaansche taal stelt Potgieter ons voor oogen:
„Versplitste zich de volksspraak twintigvoud,
Zoodra zijn staf haar ertshoop doet ontgloren,
Stroomt nieuwe taal dien uit in 't smijdigst goud!
Hoe tintelt zij van schitterende spranken,
Of elke vorm maar noo' de vlam weérhoudt ,
Vol melody tot in haar ruwste klanken;
Een storm nu hij de boetbazuine steekt,
En echter zoo verteedrend zacht in 't danken
Dat de englenharp ons langer niet ontbreekt."
Wanneer hem zijn zwerftochten naar het klooster del Corvo
voeren en hem de opmerking van den abt tegenklinkt:
„'k Had liever 't lied toch in 't Latijn gehoord," 8)
hoe bescheiden en tegelijk waardig is niet Dante's antwoord:
„Gun mij voor 't volk denzelfden klankenvloed
Waar liefde 't mee verwelkomd heeft in 't leven,
Waar liefde 't zelfs den doodstrijd door verzoet!"
Een liefelijke idylle , zangerig en teeder ruischend na de schrille
dissonanten van de stoute Hellevaart , is die bekoorlijke pastorale,
die ons een avondstond aan de Middellandsche Zee doet verrijzen,
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terwijl van verre de vesperklok den balling een groet der Gebenedijde
toezendt; wij ho aren den moeden zwerver aankloppen aan de kloosterpoort , waar hij op de vraag wat zoekt gij ?" van den kloostervoogd , antwoordt : „vrede."
„Vrede ," bittere ironie voor den man , wien zelfs na een moeielijken tocht, op het leger der stille kloostercel nog geen rust gegund wordt:
droomgezigten glijden
Zijn leger langs ten teeken van zijn taak , —
't Geldt kamp bij kamp , een bitter, bloedig strijden
Voor huis en haard, der vrijheid heilge zaak !"
Maar niet van langen duur is zijn verblijf in het klooster
„Als nog de nacht heerscht in de zijkapellen;
;

En eer de scheemring voor den morgen vliedt ,"
heeft Dante al weder deze „tooverbeemd" verlaten.
Voort , altijd maar voort , en na die ontzettende Hellevaart
die (n) togt door negen gruwbre kringen,
In ijs en vuur , om strijd met schrik doorwaad ,"
gaat het verder en volgt Dante zijn leidsman naar het Rijk der
Boete.
„Geen hand beschikt als Dante's van de accoorden,
Wiens melody gelijk de zijne zoet?
Maar voor deez' stof volstaat geen sier van woorden;
Gedachte geef den toon aan dier muzijk."
In den tienden zang schetst Potgieter ons Dante in het tweede
stadium van zijn arbeid , den ommegang om den „Louteringsberg"
volbrengend. Een weemoedige toon is in dit dichtstuk aangeslagen,
de schaduwen, die over de Hel" hangen, wijken allengs, en lichter
tinten doen zich voor aan ons oog, reeds een voorproef gevend van
wat het „Paradijs" te aanschouwen zal bieden.
. . . . . . . er stond geschreven
Dat liefde 't pleit al biddende voldong,
Dat wie verzucht der zonde wordt ontheven."
Potgieter beschrijft ons den tocht van beide dichters naar de

verblijfplaats der boetedoenenden, nadat de wachter, in wien Virgilius Cato herkent , hun den toegang verleend heeft. Zij zien een
boot het strand naderen, waarin de zielen vervoerd worden die
haar zonden mogen berouwen. Een engel Gods, omstraald met
zulk een verblindenden glans , dat Dante de oogen moet neêrslaan,
,
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stuurt het vaartuig naar den oever. Onder drie nieuwaangekomen
schimmen ontdekt Dante zijn vriend Casella. Zoet wederzien , dat
verhoogd wordt als de schim , op dringend verzoek van Dante, een
zijner minneliederen laat hoorera : een genot , hem vroeger op aarde
zoo menigmaal bereid.
Dan bestijgen zij de helling, waar Sordello, de Mantuaansche
troubadour , wiens romantische levensloop met een geweldadigen
dood eindigde , hun tegemoet treedt , Sordello , aan wiens lippen
zulk een droeve klacht ontglipt over zijn ongelukkig vaderland:
! zie rond langs iedre reede
„Tot waar uw zuid driedubble zee verzaêmt,
„Zie in uw binnenst , waar toch , waar heerscht vrede?"
,,

r Rampzalige

Eindelijk zijn de reizigers genaderd aan de rots , waarin de poort
gehouwen is , door welken men gaan moet om den „Berg der Loutering" te beklimmen.
„Belijdnis eischt die eerste marm'ren trede
Wier glanzig wit weerspiegelt als een glas ,
Berouw verlangt het purpren zwart der tweede,
Vaneen gescheurd, vergruisd door fellen gloed , -En boete vraagt 't porfyr ter derde schrede
Zoo rood als uit onze aad'ren springend bloed."
En dan , als de beide pelgrims de poort zijn ingegaan , klinkt
hun een juichtoon tegen:
„Wat ge achterlaat blijkt wereldsche ijdelheid
Die einde neemt door hoofd en hart te kwellen!
U blijft de trits die ons ten hemel leidt:
't Is vrijheidszucht, elk schepsel aangeboren,
't Is trouwe aan 't land , die menschen onderscheidt,
't Is liefde , als zelfs geen englen werd beschoren."
Van verre ruischt de lofpsalm der zielen die alreede het paradij sgenot smaken , terwijl de schimmen op den Berg toevend , door
boetedoening en •vrome bepeinzingen eenmaal van zonden hopen
rein gewasschen te worden.
Al stijgend valt het stijgen telkens ligter !"
De dichters naderen het Louteringsvuur ; maar
„Gereinigd zijn (zij) 't ongedeerd ontgaan !"
Wanneer straks een dronk uit de Lethebron hun
„Verleent zoowel vergetelheid van zonde
Als heugnis van wat vrooms werd nagestreefd !"
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Wanneer Dante ten slotte haar , die heel zijn hart vervult, wederziet en zij , na hem zijn ontrouw verweten te hebben , het vurig
begeerde woord der verzoening uitspreekt, is het dan niet of wij
in schemerende verte de heerlijkheden van het „ Paradijs" zien
glinsteren, die Dante, door Beatrice geleid, ons zal onthullen?
Maar voordat wij aan de hand van Potgieter met den dichter
ingaan in het Paradijs", droomen wij met hem Dante's korten
droom van een vereend , vrij Italië, fier het hoofd opstekend onder
het wijs bestuur van een wereldsch leider : Hendrik van Luxemburg.
„Hoe blijde wuifde Itaaljes huldegroet,
Als zij den Leeuw van Luxemburg zag dagen,
Dien Caesar op den Alpen kruin te moet!
Hoe stortte zij de schatting aller palmen
Door dal bij dal aan strijdbren Hendriks voet,
Een gulden eeuw voorspellende in haar galmen !"
De poorten van Milaan openen zich en de ijzeren kroon drukt
de blonde haren van den jeugdigen koning.
Partijschap is geweken , Guelfen en Ghibellij nen reiken elkander
de broederhand:
„Zij beide 't kroost van 't eigen vaderland,
Die enkel niet dezelfde zon zien schijnen,
Wier aller hart van ééne liefde brandt!"
Vruchteloos echter zoeken des konings blikken op het verzoeningsfeest in de weidsche drom der gasten Florence's afgezant. Helaas!
Florence weigert de sleutels harer poorten vrijwillig den nieuwen
Caesar aan de voeten te leggen. In welke profetische woorden ook
de toorn van Dante moge zieden , Florence geeft hare onafhankelijkheid niet prijs.
„ „Ach ! hadde ik nooit ," dus suiz'len de Maremmen , 9)
De weeklagt voort des streng gestraften trots,
Waarin 't gezucht des zeewinds schijnt te stemmen,
„Ach hadde ik nooit op dezer volken beên ,
Om 't moedig brein in dubble kroon te klemmen,
„Het eeuwig ijs dier Alpen overschreén !"
En 't Buen Conventi bij Siena vangt den laatsten adem op van
den ongelukkigen vorst , ziet de laatste straal van hoop op een
betere toekomst ter kimme dalen.
„Hoe snikt het heir als zij de doodsva' spreiën."
Dante, zoo wreed bedrogen in zijn schoonste verwachting, dat
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zin hart zich niet licht weder door bedriegelijken schijn zal laten
begoochelen , Dante zou echter nog eens getroffen worden in zijn
meest kwetsbare plek : zijn liefde voor zijn geboortestad. In 1315
ter gelegenheid van het feest van Johannes den Dooper , den beschermheilige van Florence , wordt van eenige ballingen het ban.
vonnis opgeheven , en onder hen zal het Dante vergund wezen
weder Florentijnschen grond te betreden. Nog eenmaal omruischt
do vleugelslag der hoop Dante's hoofd. Als echter zijn oogen den
inhoud verslinden van het perkament, dat de terugroeping bevat, hoe
,,. . .. . toornt zijn blik , (hoe) sidderen zijn ving'ren,
Of in dien brief een slang hij van zich stiet,
Zien we eensklaps hem dat blad ter zijde sling'ren:
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„Als ware ik in uw kerker boef geweest,
„Verlangt ge dat ik bij uwe ommegangen;
„Ik boete doe op 't Sint Joannes feest !"
Hoe vurig zijn ziel ook in die „drie lustrums lijden" naar zijn
Florence gesmacht moge hebben , hij de groote vaderlander , kan
niet als schuldige , als de berouwvolle zoon , een boetesom in de
hand , met gebogen hoofd wederkeeren:
„Mijn faam , mijne eer kome ongeschonden mede !"
En, leidt geen andere weg dan de weg der schande naar de stad
die hem heeft uitgeworpen , dan ga hij
. . . nimmermeer Florence weder binnen!
Wat nood ? alom valt immers zon en maan,
En 't starrenheir zich reiend langs de tinnen,
,,.

Te aanschouwen ?"
In steê dat Florence hem weder binnen hare muren ziet , vinden
wij hem te Verona , waar hij een schuilplaats zocht en verkreeg
aan het hof van Can Grande della Scala. Te Verona , waar de
Faam hem is vooruitgesneld , te Verona, waar de eenvoudige burgers
met ontzetting den man aanstaren die , naar 't hem lust , de hel
bezoekt. 10) Te Verona , waar wél de vorst hem een plaats afstaat
aan zijn disch maar geen brug kan slaan over de
,,. . . . klove (die) hun zielen scheidde
Wier sympathie de ware vriendschap vraagt."
In den volgenden zang die tot opschrift draagt : „Dichterlijke
Triomf" zien wij Dante aan de voleindiging van zijn grootscha taak,
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het laatste gedeelte scheppende van zijn „Goddelijke Komedie."
Stemt de Hel" ons somber , klinken de kreten der veroordeelden
schril, vaart over den „Louteringsberg" een verzoenende adem, in
het „Paradijs" „waar alles licht in laaien luister drinkt" lossen
alle wanklanken zich op in de hoogste harmonie. En waar kon
Dante's ziel beter hare wieken uitslaan , waar kon hij beter met
Beatrice in hoogera hemel zweven" dan in Ravennaas 11) pijnenwoud „dat hij tot kerk dorst wijden ?"
„Ravennaas woud ! laat fier uw toppen rij zen ,
Al deinst , al droogt het meir van Adria,
Uw grijze kruin mag nimmermeer vergrijzen;
Ruischt , kroonen ! ruischt door wentlende eeuwen heen,
Het wereldrond heeft nog geen dom te wijzen,
Waar als in u geloofd is en gebeên !"
En na een verheerlijking van het waar geloof dat voert naar het
empyreum , schetst Potgieter ons drie phasen van geloofsverrukking:
de Kruisvaarders voor Jeruzalem , de menigte geknield den zegen
afsmeekend van Bonifacius VIII in het Jubeljaar , Columbus en zijn
tochtgenooten , den voet zettend op de kusten eener Nieuwe Wereld.
Het is of Dante nog juist genoeg tijd gelaten is zijn schepping
te voltooien, vóór hij op vreemden bodem, te Ravenna, het moede

hoofd ter ruste neigde. En als om zijn stervensponde de drie hem
overgebleven kinderen nederknielen, dan ruischt in zijn laatste zucht
zijn zielsgeheim van zijn lippen:
„'t Stiefmoederlijk Florence stiet mij uit !"
Stiefmoederlijk , ja , zoolang hij leefde en streed op de aarde.
Zoolang zijn stem haar verwijtend kon tegenklinken ; maar na zijn
verscheiden eerst ten volle beseffend dat in Dante, den uitgestooten
balling , haar grootsten zoon was ten grave gedaald, aan zijne
nagedachtenis vergoedend wat zij hem tijdens zijn leven had te kort
gedaan, den doode de liefde schenkend die zij den levende onthouden had, „Man wrongs and time avemges" — 12)
„Hij was (haar) troost zeshonderd jaren lang."
En al moge ook , al wat van hem „de aarde restte" niet rusteg
in Santa Croce , het Pantheon van Florenee , al moge het oog dat
hier de tomben aanschouwt 'van Macchiavelli 13) , Buonarroti 14) ,
Galilei 15) en Alfieri 16) tevergeefs zoeken naar den naam van den
grootsten Florentij n

„. . . . She denied mewhat was mine –^-. my roof
,end shall not have what is not here -- my tomb" , 17)
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als straks zijn beeltenis zal verrijzen op het plein voor Santa Croce,
als geheel Italië, neen geheel Europa haar hulde komt bieden aan
het machtige genie van den schepper der „Goddelijke Komedie",
spreekt dan Florence's berouw over zooveel miskenning niet luide
genoeg P Maar
„Florence mogt alleen zijn krans niet vlechten,
de witte lelie straal'
Vrij reinst en hoogst, wij zustersteden hechten
Meê -blad en bloem in de italiaansche kroon,
Den strijder voor der menschheid hoogste regten
Den dichter der beschaving aangeboón !"
Achtereenvolgens zien wij de verschillende banieren van Italië's
steden wuiven in den optocht die zijn bedevaart volbrengt naar het
beeld van den man , wien eens Florence de plaats in haar midden
weigerde. Geen enkele ontbreekt in de rij der steden , de laatste
„Ravenna , trouw in leven en in dood."
Ravenna, dat zoo fier Florence's bede om Dante's gebeente afsloeg met de woorden : „dat bij den zoo gelukkigen gewijzigden
toestand van Italië alle gedachte aan voortduur van ballingschap
had opgehouden , daar thans een zelfde band alle italiaansche steden
omstrengelde." En nu,
„De trommen slaan , de krjgsklaroenen spelen,
's Lands vaandel rolt Savoyes kruis ons bloot,
Het » leve !" klinkt uit honderd duizend kelen,
Het luchtruim door , — Itaalje's koning kwijt,
Niet enkel door in 't lief en leed te deelgin
Des volks zich trouw van d' eischen van zijn tijd,
Hij wijst terug wie voor zijn komst hem vleide:
„'t Is Dante die mijn gulden degen wijdt !"
En geeft het sein dat liefde smachtend beidde!"

Potgieter zou niet Potgieter wezen als hij afscheid nam van zijn
lezers nadat hij ze aan den voet van Dante's statue gebracht heeft,
als hij niet , wat oorzaak is van dit onvergelijkelijk huldebetoon,
den invloed van 's dichters werk op tijdgenoot en nakomelingschap
ons in beeld trachtte te brengen : Dante en de „Goddelijke Komedie"
hij vermag ze niet van elkander te scheiden. En Dante's volk,
boe aanvaardde dat de erfenis , door den machtigen geest nagelaten?
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„Een flonkerstarre op 't pad des fiersten strevens,
Die 't heldenharte alom tot gidse nam,
Vertroostte zij de stiller zielen tevens:
Wie telt het tal dat starende op haar licht
Met meer geduld de lasten droeg des levens,
Met meer geloofs zich toewijdde aan zijn pligt P"
Zijn forsche hymne weerklinkt in het luisterend oor van Boccacio, 18)
den beminnel ken verhaler van Il Decamerone", en Petrarca 19) ,
de zanger van Laura , de gelauwerde gunsteling der vorsten , moge
ook al door een onoverbrugbare klove van den Meester gescheiden
zijn , in de liefde voor beider vaderland zijn ze één.
De vrijheidszucht van Dante wordt opgevangen en voortgedragen
door de besten van zijn volk , het is zijn zielekreet om vrijheid en
vrede , die in Savonarola 20) in de taal van den boetgezant over de
Florentijners gericht houdt ; zijn vrijheidszucht is het , die een Michel
Angelo 21) vastklonk in het marmer toen hij zijn beelden„ Dageraad
en Nacht" schiep , welk laatste door Strozzi bewonderd werd in de
volgende strofen , die ik mij niet weerhouden kan af te schrijven:
„Deez' Nacht, die gij zoo zoet in sluimring ziet bezweken,
Die door eens Engels hand uit marmer werd gewrocht,
Zij leeft dewijl ze slaapt: wanneer ge twijflen mogt
Zoo wek haar uit de rust , en tot u zal zij spreken."
Is het niet Dante's geest, die spreekt uit Michel Angelo's antwoord:
„Wel is mij 't sluimren zoet bij 't klemmen van de kluister;
't Van steen zijn zoeter nog bij 't stijgen van - den smaad:
Niet hooren en niet zien ! ei , wat daar boven gaat
Zoo lang d' ellende duurt ? Dies wek mij niet , maar fluister."
Ja , wèl was de slaap , wèl was 't van 't steen zijn zoet in de
dagen die Lorenzo de Medici deed aanlichten , toen Florence hare
vrijheid in boeien zag geklonken door hem , dien zij eenmaal haar
zoon mocht noemen , toen het bloed harer burgers door de straten
vloeide , en het goud , door hare nijverheid verzameld , strekken
moest om een onvergankelijke eerzuil te stichten voor denzelfden
man , wiens naam zoo innig verbonden is aan de herleving der
kunst in Italië.
„Hem volgt de roem dier ongel kbre dagen,
Toen geene kunst vergeefs hier meesters vroeg,
Wier stoute vlugt den wedstrijd durfde wagen,
Met al wat schoons uit d' oudheid overbleef,
En 't stift , 't penceel , de beitel mogten slagen,
of 's menschengeest een hooger baan beschreef!"
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Dan verbreeden zich de schaduwen over Italië , dat ` „somber huis
der smart;" het is of de vonk der vrijheid , door Michel Angelo's
krachtigen adem tot laaien gloed aangewakkerd , voor goed is uitgedoofd onder den smaad die haar als bedelft , onder den dubbelen
druk, haar van geestelijke en wereldlijke zijde opgelegd.
Wèl besnaarde een Filicaja 22) zijn lier om het lot van zijn ongelukkig vaderland in tonen vol weemoed te bezingen, maar de ketenen
bleven er niet te minder knellend , het juk werd er niet minder
ontorschbaar om.
Was Dante's geest dan voor immer geweken uit zijn schoon Italië?
Maar , al moge ook in de 18e eeuw een Alfieri 23) , de bezielende
heraut van het verjeugdigd Italië , zijn volk „gestorven wanen"
„De dichter zag die kern der burgerij,
Hij zag den ploeg zijn weg zoo rustig gaande,
Hij zag het zaad zoo stil gestrooid voorbij !"

..

Foscolo 24), de dichter-krijgsman , de edele zanger van de gloedrijke ,,Carme de' Sepolcri" te trotsch om den fieren nek te krommen onder Oostenrijk's dwangjuk , liever balling op Albion's kust
dan slaaf op. zijn geboortegrond, schaart zich aan de zijde van
bovengenoemden tooneeldichter , naast wien zich als van zelf de
kracht- en gloedvolle schepper van „Giovanni da Procida'', de
Florentijn Niccolini 25) reit.
En wie is waardiger na dit edel drietal van warme vaderlanders
ons voor oogen gevoerd te worden dan hij door „wiens dicht den

aêm van Dante ging" Silvio Pellico 26) , de ongelukkige held van
„Le mie Prigioni" die zeven lange jaren in Oostenrijkschen kerker
versmachtte ?
Het is een meesterlijke greep van Potgieter, na.veraansohouwelijkt
te hebben hoe het zaad werd uitgestrooid op den akker , waarop de
aren der hoop eerlang zouden ruischen , met een enkelen pennetrek
die drie tragische heldenfiguren aan te geven : Karel Albert 27) ,
Manin 28) en Cavour 29) , die , na het reddeloos wrak in veilige
haven gestuurd te hebben , tengevolge van hun krachtsinspanning
bezweken vódr nog de wal bereikt was,
Terug voert Potgieter ons weder , vier eeuwen , naar Ferrara ,
naar 't hof van de Estes , waar , in schaduw van ceders en platanen
neêrgevleid , de „bloem der hofjonkvrouwen" ademloos luistert naar
de zangerige tonen die van de lippen eens dichters vloeien. Het
verhoogde blosje op het gelaat der edelvrouwen tuigt van klimmende
spanning wanneer zij de verliefde zuchten van Orlando opvangen,
wanneer zijn liefde voor Angelica hem allengs tot waanzin voert.
De Bibliotheek, EL,
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Maar hij , die daar de tooverstaf der verbeelding zwaait , hij die
zijn cither moet snaren naar de luimen van een grilligen hertog
hij , de vorstendienaar
„Geen fierheid (is 't) die spreekt uit zijn gebaren."
.
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„Arme Ariosto 30) ! droef misbruikt genie."
Waar de oevers der Po fluisteren van miskenning aan het hof
der Estes, daar ruischt ons ook de naam Torquato Tasso 31) tegen,
Leonora's bewonderaar , de onsterfelijke zanger van „Gerusalemme
liberata," het dichtstuk dat meer dan twee eeuwen licht en troost
zou verspreiden onder de nederige daken van den landman , den
visseher en den gondelier."
„Aandoenlijkst beeld des dichterlijken lijdens !"
Of is er tragischer voorstelling denkbaar dan van den man, „tot
in 't uur van 't sterven toe beproefde", van verre den lauwerkrans
op het Kapitool ziende lokken en middelerwijl in het klooster San
Onofrio den laatsten adem uitblazende.
Is het wonder dat voor Potgieter's dichteroog die twee gestalten
verrezen , die „martelaars van den schoonheidsdienst", toen een ge
heel volk den grooten voorganger van beiden huldigde ? Zie , al de
schimmen van deze edele vaderlanders omgeven het beeld van den
Meester , lauweren vlechtend om zijn slapen. Waar echter het verleden den cijns der bewondering en dankbaarheid aan Dante komt
betalen , daar spreekt Potgieter zijn „diêr Holland" toe:
„Gij acht het geen vergrijp aan uw genie
Zoo 'k heden , bij der dankbre wereld kransen,
Den uwen ook deez' groote schimme biê !"
liet ,,dir Holland" van Potgieter 1 Welk Nederlandsch oog
straalt niet bezield bij het lezen van de beroemde regelen , waar
heel Potgieter's vaderlandslievend hart in klopt , regelen die elk
waar Hollander in zijn hart behoorde te griften:
„Diêr Holland ! dat ik liefhebbe om de glorie,
Uwe harten beê , terwijl op veld en vloed
De vrijheidszucht den weg wees , ter victorie:
Gij , met den roem der waap'nen onvoldaan ,
Gelauwerd , uit de halle der historie ,
Het steile pad der kunsten opgegaan ; +Diêr Holland ! dat een letite l.éer zaagt z ge i ,
Wier bloesempracht geen plaatse liet voor blaên ,
Daar geur en gloed ontvloeide aan alle twijgen:
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Gij even frisch , hetzij uw doek oi dicht
Op nieuwe wij z' de hymne leerde stijgen,
Op eigen trant de groepen riep aan 't licht ;
Diêr Holland...."
Maar , hoe verleidelijk aan Potgieter's hand ook een - kijkje in
onze gouden eeuw is , vooral wanneer hij ons straks de schatten
onzer schilderschool toont , vergeten wij niet , dat wij thans staan
voor Dante's beeltenis.
Zweven daar in die dichte drommen niet de „typen van liefde"
nader , door Dante's stift in het leven geroepen ? Zien wij daar
niet vooraan in de rij de bleeke schim van Francesca da Rimini
wier droeve klacht het hardvochtigst gemoed ontroert , zij , beklagenswaardig slachtoffer van verboden liefde?
„Green stemure tracht van schuld (haar) vrij te spreken ,"
en echter
„Wie werd , wie wordt geen speelbal van de min ?"
Volgt haar niet Pia , over wier verschijning Dante zulk een mystisc1 waas geworpen heeft ; Pia , in de Maremma waarheen een
jaloersch echtgenoot haar gevoerd had , een langzamen dood stervend:
„Of de ontrouw van een wensch zij zich verwijt."
Sluiten zich aan deze vrouw niet Donna Bella , Dante's moeder
die Den zanger in 't gevoelig kind voorzag."
Cilia , Folco Portinari's gade , als moeder van Beatrice tot bij de
verre nakomelingschap bekend , en ten slotte Dante's vrouw, Gemm a
die , in Florence achtergebleven met hare kinderen:
„De wond verheelt waardoor haar hart bloedt ,
Den langen dag slechts levend voor haar weezen."
Piccarda Donati , de vrome nonne , wier broeder haar uit de ge.
wijde kloostermuren sleurde om haar een woestaard tot echtgenoot
op te dringen , naast wien zij dagen sleet
„Van wie „de Heer slechts wist hoe 't (haar) verging"."
Nella , de vrouw van Foresi Donati , ontroostbaar in haar langdurigen weduwenstaat
„Die eens (haar) harte en toen voor eeuwig (gaf)"
zijn zij niet de waardige voorloopsters van Beatrice ?
„Verheft zich , langs dien luchten wolkenboog
Een reine roos op ongebogen stengel ,
Beatrix niet verrukkend voor ons oog ?"

, r--
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En als wij die schimmen ontwaren , door Potgieter's stem opgeroepen uit het wijkend verleden, om de knie te buigen voor den
„Meest Verheven Zanger," is het dan niet of de geest van den
grooten Meester zweeft boven zijn Florence, roemrijk uit de dooden
opgestaan P
„Onsterfelijk is op aarde slechts het schoone."
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„ „In schoonheid zal het heilige overwinnen !"
Dus zegent hij ons uit het hoog verschiet."

Diep staan zij in ons gemoed gegrift , de lijnen van het beeld
van het droomerig knaapje, den kloeken jongeling, den onkreukbaar-eerlaken staatsman , den onvermoeiden strijder , den zwaarbeproefden balling , den warmen vaderlander , den door lijden gelouterden dichter, den bezielden profeet zijns volks. Verre verheven
boven de partijen die zijn ongelukkige geboortestad, zijn arm vaderland verscheurden, werd hij door alle partijen miskend , uitgeworpen. Zijn zienersblik spelde een betere toekomst, voorzag den weg
die naar dat lichtend verschiet leidde , maar zijn volk , grootgebracht in de bekrompen denkwijze dier dagen , kon , omgeven als
het was door geestelijke duisternis , de ooggin niet opslaan naar het
verheven ideaal, dat hij zich gevormd had.
„I am not of this people, nor this age." 32)
Hem te begrijpen, was voor latere eeuwen weggelegd.
Gij kweeldet haar slechts voor kunstkeurige ooren
zingt Potgieter Tasso toe , van zijn „Gerusalemme 1iberata" gewagend , en wij zouden dezelfde woorden tot den dichter van „Florence"
kunnen richten„ Slechts zij , wier gehoor voldoende ontwikkeld is
om de hoogste taalmuziek te genieten , zullen Potgieter's dichtwerk
naar waarde schatten. Maar ,
„Gedachte geef(t) den toon aan dier muzijk."
Wat ons in de tweede plaats treft in Potgieter's gespierde, forsche
poëzie , het is de plastische kracht , waarmede zijn regels schilderen.
Ieder die zich de moeite wil getroosten verder dan de oppervlakte
in dit schoone dichtstuk door te dringen, voelt, dat hij hier te doen
heeft met het werk van een bewust, denkend kunstenaar. Zijn
gevoel , -zijn fantasie heeft hem geen enkelen regel in de pen gegeven , die niet door het verstand, den artistieken zin is gewikt en
gewogen. Artist als Potgieter voor alles is, weegt het woord hem
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zwaar. Een schoone vorm zal de schoone gedachte omkleeden : men
vat geen diamant in koper, slechts in 't fijnst geslepen kristal giet
men den paarlenden wijn. Vorm en inhoud moeten in poëzie één
zijn, en waar Potgieter ons het beeld schetst van de verheven
figuur, die daar omhoog rijst uit den donkeren schoot der middeleeuwen als de reus , de kolos , wiens woord nog na eeuwen als
bazuingeschal de menschheid zal • ontroeren , daar past het den
kunstenaar diens beeltenis met forsche lijnen in het marmer uit te
houwen.
„Onorate 1' altissimo Poeta."
„Eere den Meest Verheven Zanger."

AANTEEKENINGEN.
„'k Besta 't, een versmaat af te schaáun , te bién
Hard Runisch afschrift van het zangrijk Zuid."
2. Folco Portinari , te dien tijde een der geachtste en rijkste
burgers van Florence , woonde in de wijk Santa Margarita naast het
huis waar Dante opgroeide.
3. Brunetto Latini , Dante's leermeester, veelzijdig geleerde. Hij
schreef de „Tesoro" en de „Tesoretto", in welke „schatkamers" hij al
de middeleeuwsche wijsheid in schoolscha dorre verzen en gerekte
bespiegelingen heeft opgeborgen.
4. Cimabue. 1240-1302. Woonde te Florenee. Hij is de
stichter van de nieuwe Italiaansche schilderschool. Zijn stukken
worden te Florence en te Assisi bewaard.
5. Giotto di Bordone 1276-1336. Een der grootste meesters
van de oude schilderschool te Florenee. Zijn grootsche doeken zijn
door geheel Italië verspreid. Tevens beroemd bouwmeester en beeldhouwer. (Klokketoren van den Florentijnschen dom).
6. Casella , beroemd toonkunstenaar, een der eersten van zijn tijd.
7. Convito : „Gastmaal" titel van een werk van Dante , belangrijk om het zuiver Italiaansch , waarin het geschreven is. Hij
wenschte daarin : „de spijs der wijsheid op te doen voor hen , die
haar derven ," en in stede van Beatrice brengt hij der Wijsbegeerte
en Godgeleerdheid hulde en lof.
8. „'k Had liever 't lied toch in 't Latijn gehoord" Tot dusver hadden de Italiaansche zangers hun gedichten in 't Latijn vervaardigd. — Tegelijkertijd met Dante beijverden zich zijn vrienden
Guido Cavalcante van Florence en Cino van Pistoja, de verschillende
Italiaansche dialecten te veredelen en te beschaven. Hoe weinig
1.
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vrucht dit verdienstelijk streven echter bij den tijdgenoot droeg,
Boccaccio en Petrarca zijn daar om het te bewijzen , de beiden die
meenden dat Dante veel kunstiger en verhevener in 't Latijn dan
in de „straattaal" geschreven zou hebben.
9. De Maremma , berucht wegens haar ongezond klimaat , is gelegen tusschen het stadje Corneto en de rivier Cecina , ten Zuiden
van Livorno.
10. Het volksgeloof , als zou Dante in werkelijkheid in de hel
zijn afgedaald , schetst Geibel ons ook in zijn dichtstukje : Dante."
11. Ravenna. In 1319 was Dante bij den Vorst van Ravenna:
Guido Novella ' da Polenta in staatsdienst getreden. Hier , in de
grootsche natuur , rondom Ravenna , bezield door de majesteit
der trotsche wouden , laat Potgieter den dichter het laatste gedeelte
zijner Goddelijke Komedie" „Het Paradijs" scheppen.
12. „Tijd wreekt het onrecht door den mensch gepleegd."
Uit Byron's „Profetie van Dante."
13. Macchiavelli. 1469 —1527 , beroemd staatsman en geschiedschrijver. Voornaamste werken : „Florentijnsche geschiedenis ," loopende tot den dood van Lorenzo de Medici. „Vorsten" en „Vertogen over Livius." Voorts schreef hij gedichten , novellen en
blijspelen. -- Hij werd onschuldig in den kerker geworpen als verdacht van medeplichtigheid aan den aanslag op Juliaan de Medici. -Hij was een der bijtendste vernuften van zijn tijd.
14. Buonarroti. Zie aanteekening 21.
15. Galilei. 1564-1642. Geboren te Pisa. Professor in de
mathesis te Padua , vervolgens te Pisa. Hij verklaarde zich voor
het stelsel van Copernicus en werd dientengevolge te Rome ter verantwoording geroepen. De inquisitoriale rechtbank verbande hem
eerst naar Siena en vervolgens naar Arcetri , in welke laatste stad
hij overleed. — Hij ontdekte de slingerwetten en leidde daaruit de
beweging der aarde af.
16. Graaf Vittorio Alfieri. 1 749-1803. Tooneeldichter. Voornaamste werken: „Antigone'', „Mirra", Maria Stuarda." Behalve
deze treurspelen diehtte hij een reeks hekelende blijspelen en schreef
hij oden , van onafhankelijken vrijheidszin en warme vaderlandsliefde getuigende.
17. „Z' ontroofde mij wat 't mijne was — mijn dak,
En nooit bezitte zij , wat haar niet hoort — mijn graf."
Uit Byron's „Profetie van Dante".
18. Boccaccio. 1313-1375. Schrijver van verschillende verhalen en zangrijke herdersdichten. Zijn hoofdwerk echter is : „Il
Decamerone" — Tien dagen", waarin hij als de schepper van het
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Italiaansche proza optreedt en zich als geestig , puntig en gevoelvol,
vroolijk-schertsend verteller laat kennen.
In 1373 richtte Florence een leerstoel op ter verklaring der
„Goddelijke Komedie". Boccaccio was de eerste, die met deze taak
werd belast. Vele andere steden volgden dit voorbeeld.
19. Petrarca. 1304-1374 , bekend door zijn tallooze sonnetten en
canzonen op de door hem aangebeden Laura de Noves , echtgenote
van Hugo de Sade. Hij schreef een Latijnsch heldendicht „Africa",
voor welk werk hij zich in 1341 te Rome op het Capitool met den
lauwerkrans begiftigd zag. Zijn vaderlandsliefde gaf hem in 1341
een ode in de pen , waarin hij de noodlottige tweedracht bejammert,
die Italië verdeelde en verwoestte.
20. Girolamo Savonarola , in 1452 te Ferrara geboren. Hij sloot
zich aan bij de orde der Dominikanen en werd in 1489 prior van
San Marco te Florence. Hij predikte tegen de heerschende zedeloosheid , — na den val der Medici in 1492 nam hij het levendigste aandeel in de staatszaken. Hij wilde hervorming zoowel op
godsdienstig als staatkundig gebied. Eerst door het volk vergood ,
daarna verguisd , werd hij door zijn tegenstanders gevangen genomen en als ketter ter dood veroordeeld. Hij stierf op den brandstapel in 1498.
21. Michel Angelo (Buonarroti) 1474-1564. Als beeldhouwer,
schilder en bouwmeester even beroemd wegens den verheven eenvoud
die al zijn scheppingen kenmerkt. Als beeldhouwer verwierf hij
roem door zijne Graftomben van de Medici en van Paus Julius II

(met de beroemde statue van Mozes) ; als schilder door de muuren zolderschilderingen in de Sixtijnsche kapel te Rome ; als bouwmeester door den bouw van den koepel der Sint-Pieterskerk te Rome.
Tevens maakte hij naam als dichter.
22. Vincenzo da Filicaja 1542-1707. Beroemd wegens zijne
voortreffelijke oden op het beleg en ontzet van Weenen en zijn
schitterend gedicht aan koning Jan Sobiësky van Polen. — Hoewel
Florentijner van geboorte , werd hij tot senator en stadhouder van
Piza en Volterra benoemd.
23. Alfieri. Zie aanteekening 16.
24. Ugo Foscolo 1777-1827 , werd door Alfieri's voorbeeld
bezield tot het schrijven van treurspelen. Hij nam dienst in het
leger en onderscheidde zich door zijn heldhaftig gedrag bij de verdediging van Genua tegen Massena. — Tevens bracht hij zijn naam
op aller tong door zijn „Carme de' Sepolcri" — Gedicht der Gi-raven -- tegen de kerkhofschending te Milaan en Verona. --- Hij
bekleedde een korte poos den leerstoel in de fraaie letteren te
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Pavia. -- Na den val van Napoleon wilde hij geen onderdaan v an
-

Oostenrijk worden en week eerst naar Zwitserland en vandaar naar
Engeland uit.
25. Niccolini , schrijver van de twee meesterlijke tooneelstukken
„Antonio Foscarini" en „Giovanni da Procida". Hij heeft ook een
treurspel vervaardigd : „Nabucco", waarin op zinnebeeldige - wijze de
val van Napoleon geschilderd wordt.
26. Silvio Pellico , schrijver van het treurspel „Francesca da
Rimini", welker hoofdpersoon hij aan Dante's „Hel" ontleend heeft.
Hij bracht aan zijn vaderland zijn vrijheid ten offer en werd zeven
jaar in Oostenrijksche boeien geklonken. Al het leed in die reeks
van jaren ondervonden , beschrijft hij in zijn hoofdwerk : Le mie
Prigioni" -- „Mijn gevangenissen."
27. Karel Albert deed in 1848 na den zege der Oostenrijkers bij
Novarra , afstand van den troon ten behoeve van zijn zoon Victor
Emanuel en overleed kort daarop te Oporto.
28. Manin. 1804-1857. Leider der nationale partij te Venetië. Na de proclamatie der republiek 1848 trad hij als president
op van het voorloopig bewind en was dictator tot aan de overgave
der stad in 1849. Uitgesloten van de amnestie , vertrok hij naar
Parijs , waar hij zich als taalleeraar vestigde. Ook hier bleef hij
hartstochtelijk ijveren voor de verzoening van de republikeinsche
en constitutioneele partij , maar mocht den grooten dag van Italië's
eenwording niet beleven. Hij stierf in 1857.
29. Cavour, geboren in 1810 te Turijn. Groot staatsman — Minister van 1850-52, 52-59 en 60-61. Na den slag van Magenta richtte hij een nota aan de Europeesche Mogendheden om
Oostenrijk's invloed op het schiereiland te fnuiken. Hij ondersteunde in 't geheim de expeditie van Garribaldi. — In 1860 liet
hij Umbrië en de Marken bezetten. Hij stierf in 1861, nadat hij
te Turijn het eerste Parlement geopend had. Evenmin als de beide
bovengenoemden mocht hij echter zijn onvermoeid streven de kroon
zien opgezet.
30. Ludovico Ariosto , geboren te Reggio in 1474. Hij schreef
in den trant van Plautus's „Aulularia" een blijspel „Cassaria" „Geldkist" en dichtte verschillende sonnetten en canzonen , die echter
geheel op den achtergrond zijn gedrongen door zijn hoofdwerk

„ Orlando Furioso" Razende Roeland", uitmuntende door zijn zangerig-betooverende taal. Dit dichtstuk , waarin de ridderwereld in
al haar luister en avontuurlijkheid geschetst wordt, vervaardigde
hij te Ferrara , waar hij in dienst was van den kardinaal Hippolyto
van Este en door dezen gebruikt werd om den lof van zijn geslacht

DE BIBLIOTHEEK.

63

te bezingen. Na diens dood kwam hij aan 't hof van diens broeder
Hertog Alfons I. Hij stierf te Ferrara in 1533.
31. Torquato Tasso , geboren te Sorrente in 1544 , steeds in
één adem genoemd met Leonara, de zuster van den hertog van
een tooneelmatig herdersdicht
Este. Na door zijn ,,Aminta"
op het voetspoor van Sannazaro's „Arcadia" — naam gemaakt te
hebben , werd hij aan het hof der Estes gevierd en bewierookt.
Hier wijdde hij zich aan zijn meesterwerk „Gerasalemme liberata"
„Verlost Jeruzalem". Zijn hem van alle zijden kwistig toegezwaaide dichtroem bracht hem ten val. Benijders klaagden hem
wegens zijn „Gerusalemme" van ketterij aan en te Rome ter verantwoording geroepen , geraakte bij daar geheel het spoor bijster.
In gejaagde gemoedsstemming teruggekeerd , zocht hij een schuil.
plaats bij zijn zuster te Sorrente en vertoefde een tijdlang in een
cel van het Minnebroedersklooster. In 1578 te Ferrana wedergekeerd,
deed de Hertog hem als krankzinnige opsluiten. Zeven jaren
toefde hij in den kerker en werd eindelijk door bemiddeling van zijn
vrienden in 1586 in vrijheid gesteld. — In 1595 zou hij op 't Kapitool gekroond worden als dichter toen hik even voor die plechtigheid den laatsten adem uitblies.
„Ik ben niet van dit volk , noch van deez' eeuw."
32.
Uit Byron's „Profetie van Dante."
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Hagar
DOOR ISAAC

DA COSTA.

Met een zucht van verlichting slaat men , na de bestudeering van
allerlei nietigheden in onze jongere poëten , een dichter van kracht
en heerlijkheid als da Costa op. Zeker , het Nieuwe Testament
heeft ruimschoots , misschien te veel deel aan dezen vloed van alexandri nen , maar wat bij een ander in zalving ontaardt , wekt bij den
vurigen protestant da Costa slechts verheffing en andermaal verheffing.
Het is mijn voornemen in deze bladzijden een soort van anatomische les te geven over Hagar ; — het is wel waar dat ik niet
gaarne met zulke verzen omspring als met een lik, waarvan een
heftig opportunist (ik meen Prof. van Vloten) inderdaad onze taalprofessoren in 't gemeen betichtte ; doch een dichtstuk van da Costa
moet voor velen noodzakelijk omgekeerd , op zijde gehouden en
„geopend" worden , wil het in zijn gansche schoonheid voor den
dag komen.
„Wat wond'ren zaagt ge al niet , woestijnvorstin van 't Oosten!"
Aldus spreekt de dichter Arabië aan , en haalt de herinnering op
van de ellende, daar geleden door
,,... .... verlatenheid en dorst."
Met een viertal krachtige regels wordt daarop de Sammum , de
verzengende woestijnwind , geschilderd:
,,.... . (de) stormwind .. .
.
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waarvoor de reiziger 't gelaat verbergt in de aarde,
tot dat de gruiskolom , die wervlend zich vergaarde
bij 't loeien van den reus , voorbijgerold zal zijn !"
Doch deze natuurwoede is nog niets bij de onrust der menschen.
Eerst wordt herinnerd aan het volk Israël , dat er veertig jaren
zoek bracht met het tasten naar het beloofde land van melk en
honig; vervolgens dat daar (in Mekka) twintig eeuwen later de
roepstem van Mahomet uitging:
. . . om aan de aard een half gekenden God
te brengen , en een keer in heel der volkren lot."
,,..

Maar wat is dit ? Het gedruisch der winden en volken zwijgt:

DE BIBLIOTHEEK.

65

.... in het hachlijk uur , hier voor des Dichters oogen
herroepen , is het stil , van stormen onbewogen ,
in deze wildernis , en eenzaam. Slechts een vrouw,
met fierheid , diep verneêrd, in 't oog, -- met naberouw
en kommer in de ziel , diep in die ziel bestreden , —
richt op den somb'ren weg haar ongewisse schreden.','
0

Dat is Hagar , men ziet het. Met weinige trekken heeft de dichter
haar voor oogen gehaald. Die „fierheid , diep verneêrd , in 't oog,"
is de trots der moeder van Abrahams kroost , die tot de vernedering der slavin gedaald is. Het „naberouw", waarmeê haar ziel
strijdt , zal nog afkomstig zijn van haar minachting voor Sara's
kinderloosheid , ten tijde van Ismaëls geboorte. Toen moest Sara
zwijgen en de bevoorrechting der slavin met leede oogen aanzien.
Maar ' nu Isaac ter wereld kwam , heeft zij gelegenheid haar vroegeren wrok bot , te vieren , en een enkele spottende blik van den
(nog onnoozelen) Ismaël is genoeg om het lot van moeder en zoon
te beslissen. Bovendien strookte dit met „Gods raadsbesluit", dat
de dichter evenwel , trots zijn bijbelscha opvattingen, nog wil doen
veranderen. „Keer" roept hij Hagar toe:
,'......tot de schaduwen van Mamre's eiken weder ,
en dat zich 't hart voor God aan Saraas voet verneder' !"
Na het tusschenvoegsel De moeder Ismaëls !" dat telkens weêrkeert in het gedicht , volgen eenige strofen over Ismaël. Het heet

o. m. van hem , dat hij moet :

« .....man in zelfgevoel en krachten, hulde brengen
een weenend kindeke ! Gelijk den pijl zijn boog,
schiet op den zuigeling zijn verontwaardigd oog
den blik des wrevels en des spots ..:."
Dit zijn inderdaad zeer fraaie regels. Doch wat leest men o. a.
in Genesis : En Hagar wierp het kind onder de struiken." Zij
gaf het jongske te drinken." Alweder dus een verschil met het
bijbelverhaal.
Wij vernemen verder dat
„..... deze blik beslist.
Het woord des Heeren handhaaft Sara. Neen ! geen twist
van broeders onder 't oog van Abram ! Twee vorstinnen
gedoogt de tentgordijn van Mamre niet, noch binnen
haar plooien deze twee , schoon spruiten van een stam:
den herder en den held , den woudstier en het lam."
Dit is natuurlijk een profetische metaphoor. Was het al ge-
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waagd .het kind", „het jongske" tot „een man in zelfgevoel en
krachten" te verheffen , de held en woudstier gelden voor de toekomst , dit spreekt van zelf. Ismaël heeft in de daad nog niets
krijgshaftigs aan den dag gelegd.
Intusschen gaat de voorzegging voort met meesleepende kracht:
„ Gij zult niet sterven , zoon uit Abram ! De woestijn
heeft zich een oogenblik uw graf gewaand te zijn , —
die woestenij zal eens uw gloriën getuigen !"
De „Schutter" wordt gezien , voor wien „stam aan stam het hoofd
met eerbied (zal) buigen". Dan
„Zijn kemel ! ................ .
't woestijnpaard , dat in 't zaál , hem door natuur gewrocht,
zijn ruiter rustig voert door d' eindeloozen tocht,
hem knielend afwerpt en weêr opvangt , en , waar de oogen
vergeefs een waterdrop als uit te lokken pogen ,
de karavane met zijn reuk ten dienste staat ,
en wellen opspoort , die nog laven
"
.........

Hier valt niets te doen dan af te schrijven:
„Zijn ros ! -- de roem van ouds , de vriend van zijn berijder,
dat ros steeds , waar de spreuk van d' Idumeeschen lijder 1 )
ter eer zijns Gods van zong."
Het is altijd moeilijk het eenvoudig schoonti proza van onze
Statenvertaling in verzen gelijk te blijven. Maar men leze in het
boek van Job hoofdstuk 39 vs. 22-28 en daarna da Oosta's jubelende zesvo eters :
„Wie gaf het paard zijn kracht,
zijn heldenhart ? Wie heeft zijn hals bekleed met pracht
van manen , golvende op den wind ? Men ziet hem dansen
gelijk een sprinkhaan , bij de bliksemende lansen,
de pijlen , rootlend in hun koker , en het zwaard
dat flikkert in zijn oog, voor galm noch glans vervaard;
een wolk gaat opwaarts van zijn snuiven , -- met zijn hoeven
verslindt hij 't slagveld of hij trappelt het tot groeven
en ijlt het harnas te ge'moet , of schuimt en woelt ,
terwijl hij aan 't gebit zijn krijgsdrift bloedend koelt,
en antwoordt brieschend op den donder der trompetten ,
waarbij de vaandelen zich in beweging zetten."
Niet waar , dit is muziek en beeld beide ! -- ik voor mij houd
deze regels voor de schoonste uit Hagar. Ik vestig nog de aan1)

Job.
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dacht op het woord rootlend van de pijlen gezegd. Dit is klanknabootsend — ratelen is te scherp geluid voor het tegen elkander
springen van pijlen in een koker. De oo in rootlen bootst een
doffen klank na.
Het profetisch gezicht gaat voort. De dichter ziet de Mahomedanen, „stroomen van veroovraars", met doodsverachting over de
gansche aarde hun leer verbreiden . Uit „Egiptes Zevenmond" : de
Nijldelta dringen zij , en wel met zulk een kracht , alsof hij zijn
wateren over de oevers dringt en die
,

„met waterdiepten dekt waar bergen in bezwijken".
ken".
Een dergelijke metaphoor volgt van den Oceaan. Nu komt de
meesterlijke schildering van den voortgang der „Hagarenen" (afstammelingen van Hagar) door Europa en Azië:
„Zij stappen zeeën door en springen over muren
en vielen ze in een lans , de lans verwondt ze niet."
Na Syrië , Palestina met de „stad Davids", geldt het de
,,Oosterchristenheid , dien naam , sints lang onwaard !"
Ook deze moet den Koran aannemen , die haar wel „geen God
hergeven kan", maar haar „afgoón" ten minste neerslaat. Egypte
evenzeer buigt voor den „Nomaad", en Alexandrië , dat zijn boektresoren" 1 ) moet prijsgeven. Na Afrika worden Calpe's rotsen
(Gibraltar) beklommen en Spanje overheerd". Tot eindelijk bij
het overschrijden der Pyreneën de maat over loopt. Karel , de
Hamer (Martel) zal komen en den kruisbelijders hun rust hergeven.
Dit geschiedde Ao. 732 tusschen Tours en Poitiers , waar hij de
Saracenen versloeg.
De filosofie volgt het breede verhaal in niet minder grootscha
verzen. Wie heeft die horden uit het Oosten met zulk een vuur
bezield ? Het was een man
„wel ongeletterd , maar in 't diepst zijns wezens dichter ,"
Mohammed , die met een menigte fraaie trekken geteekend wordt,
welke de lezer zelf gelieft op te slaan. Issa Jezus , Paracleet -Trooster (zie Johannes XIV : 16).
Vraagt de dichter ten slotte wat des profeten kracht was , het
antwoord luidt :
„Slechts deze : een waarheid Gods den logen uit te huwen,
en teolen uit dien echt een monsterachtig kroost
van dweepend zingevlei en ingebeelden troost."
') Tresoor 7 vroeger zeer gebruikelijk bij dichters voor schat.
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Dit is echt bilderdijkiaansch en meer gezocht leeli k dan natuurlijk schoon. Da Costa beschuldigt Mohammed verder dat hij een
goddelijke waarheid gebruikt heeft om een macht van menschenvonden en verfoeisels , m. a. w. de voorschriften vun den Koran,
te helpen bevestigen , en een „zondedrift" gebroken om de anderen
des te weliger op te kweekera. Doch hoe kon deze Koreischiet
(Koreisch was de stam van Mohammed) dit alles doen ? door zijn
„Oostersche natuur", „'t bezielend krijgsgenie , 't betoovrend dichtervuur", waarmeê hij begaafd was , en welke dingen hem tot „een
fakkel" maakten , die nog gloeit , maar eenmaal door de zon zal
gedoofd worden. De dichter bedoelt hier waarschijnlijk dat onze
aarde eenmaal door dit hemellichaam in den brand zal gezet worden. De episode wordt besloten met een bede aan God om „dien
stond", te weten de ondergang der wereld , maar daarbij naar
's dichters inzicht, de vestiging der eeuwige zaligheid , zooveel
mogelijk te verhaasten.
Er komt weêr een triomfzang voor Hagar. Na herinnerd te
hebben aan den „glans van koningskroonen", door God aan haar
geslacht beloofd , volgt een schitterende opsomming van de mannen uit het gouden tijdvak der Musulmannen. Alraschid (de
beroemde Harun al Raschid , kalif' van Badgàd) , Abderahmen,
het „sieraad van 't Moorsche Spanje" (uit Azië was hij verdreven
met het stamhuis der Omijaden) worden aangehaald. Verder Averroë,
het Oostersch genie der geneeskunst , de alchimisten , die de scheikunde voorbereidden , de sterrenkundigen vooral , de wichelaars van
het Oosten. Eindelijk de poëzie, die het hof der kalifen herschiep
in dat van „een kunstenkwekend Griek". Het is waar , over de
christenlanden ligt het geheimzinnig duister der middeleeuwen ,
"..... maar juist dien nacht
beheerscht de Halvemaan met heel haar sterrenwacht."
Maar ook aan dezen vreedzamen bloei komt een einde. Hagar
is niet evenboortig aan de „achtbre tentvorstin" (Sara) en zoo zal
de Christenheid niet altijd achterstaan bij den Islam. De kruistochten vangen aan met hun geweldigen stormloop. Op den kreet
,,God wil het" staat een leger „Ridderen" op
„voor wie de Bondgenoot het eerst moest leeren sidderen."
Deze Bondgenoot" is de Grieksche keizer Alexius Comnenus , die
door de helden van den eersten kruistocht om zijn treken en hinderlagen zoo wakker getuchtigd werd.
Doch ook dit is ijdelheid ; bovendien de „negen tochten falen",

het Oosten blijft in Mohammeds macht. Wat er bij gewonnen werd
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was de wijde verbreiding van het „Woord des levens" en een nieuwe,
krachtgevende geestdrift. Bovendien is de Turksche sterkte zeer
geknakt. Moog' Stamboul ook in Solimans handen vallen en zijn
legers tot bij veeenen schrik verspreiden , de 19e eeuw kan getuigen wat er van die grootheid werd. Voor Westersche beschaving
ligt de Koran vergeten in een hoek. Het zwaard van Mohammed
is in den- Bosporus gevallen. Het zal geen eeuw meer duren v6or
de Halvemaan ondergaat!
De stonde, "wanneer het rijk van Jezus gekomen zal zijn, wordt
thans nader uitgewerkt. Werd Salomo reeds door Scheba's koningin
gehuldigd, bracht Arabië („de wijzen uit het Oosten") later in
Bethlehem hulde aan „hooger Vredekoning" (Jezus) , een algemeene
verzoening tusschen Isaac en Ismaël zal in Sions stad (Jeruzalem)
plaats vinden , als zich daar alles om den Messias vereenigen zal.
De kemelen van Midian en Hefa , de rammen van Nebáj oth , de
schapen van Kedar (zie de profetie van Jesaja LX : 6 en 7) zullen daar komen. Israël zal zien:
„Wiens zijde 't met de speer der Heidenen doorstak,"
en knielend gelooven. De Heidenen — de Romeinen, die Jezus
terechtstelden. Alle natiën en geslachten zullen den lof uitroepen
van den Vader" en het „onbevlekte Lam".
Deze episode is rijkelijk met bij bel-rem eniscentiën doorvlochten,
doch oefent in haar breede climax een groote kracht uit. Zij is
uit één stuk gegoten en geen regel laat er zich tusschen uit nemen.
Wij zijn aan het slot. De dichter werpt een laatsten blik op
„de moeder Ismaëls":
„gij ongetrooste , gij door onweér voortgedrevene ."
doch in plaats van , zooals men allicht verwachtte , haar groot te
laten in haar eenzaamheid , ziet zijn visioen haar in vernedering
terugkeeren naar Abrams tent , en „voor Saraas voet (haar) dwazen trots bekennen". „Ja !" spreekt hij haar aan:
Jal (roept ge en voelt , met een , geheel uw aanzijn vrij!)
o God des levens I Gij zaagt neder ook op mij."
Hoe men het keere, men kan weinig sympathie hebben met dezen
afloop. Zeker , Hagar heeft schuld , maar van ouden datum. En
wat „het jongske" Ismaël misdeed , behoort haar niet geweten te
worden. Maar bovendien , de dichter heeft zooeven zelf haar glorie
als staminoeder der Arabieren bezongen — moet zij zich thans eerst
weer gaan vernederen , voor zij zich verheffen kan om die grootheid te helpen grondvesten ? Dat zal de fierheid van Ismaëls
karakter ook niet bevorderen.
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Neen , de uitgedrevene behoort haar lot te dragen ; de bijbel zelf
wil het niet anders.
Doch laat ons over deze tegenstrijdigheden zwijgen. Da Costa
heeft de Nederlandsche letterkunde een meesterstuk geschonken in
zijn gedicht Hagar. En zeker is het, dat niemand voor of na hem,
deze stof op zoo sublieme wijze heeft behandeld als hij. Er wordt
hierin beschikt over een epische kracht , die thans nog slechts enkelen uitverkorenen in Europa ten dienste staat. Zulk een schokkende schildering van de woestijn en zijn bewoners als Hagar bevat,
maakt alleen het gedicht reeds onsterfelijk.
Men heeft ongelijk , da Costa een duister poëet te noemen. Althans Hagar is voor ieder begrijpelijk , die niet met stompe zintuigen geboren is. Het zijn buiten-gewone alexandrijnen — zeker,
maar niet zoo buiten-gewoon als de kortste stanza's van Potgieter.
Wie op het punt van duisterheid deze beiden in éen adem noemt,
kent hen geen van beiden.
,

Dec. 1887.

WILLEM VAN HEERDE.
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H. J. EYMAEL.
Huygens is een onzer pittigste dichters , maar zin zucht naar
zinrijkheid maakt hem vaak duister. Van hem zelven geldt wat
hij van de ouden schreef: „Haer dicht was dicht, verre van ondicht
en behoefde wat vertolcks". Zijn groote tijdgenoot Vondel, maar
matig ingenomen met de vertaling der diepzinnige puntdichten
van den Engelschen poëet John Donne" , vond hetgeen hij de lekkernij en" van den „taalgeleerden Hagenaar" noemde, wel *at mach-

tig ; en Cats , in vele opzichten de tegenvoeter van Huygens , getuigde van het Costelij ck Mali en het Voorhout:
Hier is geen lary-koeck voor sacht-gewieghde menschen ,
Maer mostert op de vis en peper op de penssen,
Hier is een amper vocht dat in de rove snij t,,
Hier is een manne-wijn die op de tonge bijt.
Hier moet, de leser doen , gelijk de kieckens drinken,
Dat is op yeder woort een ruyme wijle dincken;
Hier moet de leser doen , gelij ck het schaepjen eet,
Dat nimmermeer en swelght als na den derden beet.
Dan , al mogen de gedichten van Huygens vaak moeilijk te ver.•
staan zijn , de inspanning , die men besteedt om ze te begrijpen,
wordt rijkelijk beloond : wel dengenen , die zich in die moeite gem
stoken hebben, gelijk de dichter van 't Dagh-werck met opzicht tot de
ouden zegt. Leerzaam zijn zij in ruime mate. Het verstand vindt
er voedsel , het hart verkwikking in. Ernst en jok op aangename
en bevallige wijze gepaard , kloeke , werkdadige vroomheid , fijn en
edel gevoel , gezond verstand , schrander vernuft kenmerken de verzen van dezen wakkeren zeventiende-eeuwer , dien Potgieter ons zoo
treffelijk als „Hollander , Hagenaar , Hérvormde" , als een degelijk !
een geheel , een waar man geteekend heeft.
Ieder, die er het zijne toe bijdraagt om Huygens nader te brengen
tot de lezers van onzen tijd , verdient onzen dank. Bilderdij k , Van
Vloten , Verwijs , , Verdam en Stellwagen hebben zich in dat opzicht
á-- in meerdere ' of mindere mate -- verdienstelijk gemaakt , en den
lezer bijgelicht, waar hij in het duister rondtastte. Maar — hoe
kon 't ook anders ? — van allen, die Huygens hebben trachten te

verklaren , geldt datgene , wat de dichter zelf van de tolken der
Do Bibliotheek, VI,
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ouden getuigde (al zoude ik menighmael hier door somtijds willen
vervangen zien) : „Sy hebben den (Dichter) menighmael toegedicht,
'tgeen (hem) noyt in den sin en quam".
De Heer H. J. E y m a e 1 heeft in zijn Huygens-studiën (in 1886
afzonderlijk verschenen, nadat zij reeds vroeger in dit tijdschrift
het licht hadden gezien) een reeks critische aanteekeningen geleverd
op de uitgaven van 's dichters werken, door de reeds genoemde geleerden bewerkt ; critische aanteekeningen , die blijk geven van groote
kennis en buitengewone scherpzinnigheid , en die door ieder lezer
van de Korenbloemen verdienen te worden geraadpleegd.
Toch heb ik bij het lezen van deze aanteekeningen nu en dan
twijfel bij mij voelen rijzen aangaande de juistheid der gegeven
verklaring. Ook kwam het mij voor, dat de schrijver hier en daar
wel iets uitvoeriger had kunnen zijn.
Dies veroorloof ik mij met bescheidenheid eenige kantteekeningen
aan het oordeel der lezers van Noord en Zuid en aan dat van den
schrijver zelven te onderwerpen ; de laatste moge daarin tevens
een bewijs zien van mijne belangstelling in zijn werk.
;

a). Op bladz. 7 geeft de Heer Eymael eene verklaring van regel 55
van J. de Brunes lofdicht op het Costeljjck Mail en Haegsche Voorhout.
De Brune schrijft:
Gaet heen en laat u oor den gulden oorspronck drincken ,
Die Python heeft ghemenght met Hypocratisch nat.
,

Eymael zoekt in dit vers eene woordspeling : „Ziehier" — zegt
hij -- hoe ik mij de Brune's bedoeling voorstel : Python is het
„door Apollo gedoode serpent , maar beteekent ook in het algemeen
„slang (zie Littré i, v.) en de slang is het zinnabeeld der geneeskunde,
„waarvan Hippocrates de vader is. Pythius is de bijnaam van
„Apollo , den God der dichters , en Hippocrene de bekende dichte,,renbron. Daar nu het doel van het gedicht is de genezing van
„de dwaze modezucht , of m. a. w. daar de dichtkunst zich hier
„dienstbaar gemaakt heeft aan de heelkunde , heeft de Brune de
vaders dezer twee kunsten en hunne attributen op vernuftige wijze
„willen door elkander mengelen : Python• Pythius , Hippocrates„Hippocrene."
Deze verklaring is ontegenzeglijk scherpzinnig , doch is zij niet
wat ver gezocht ? Mij dunkt, als de dichter eene woordspeling van
Python met Pythius en van Hippocrates met Hippocrene bedoeld
hadde , dan had die woordspeling wel wat duidelijker kunnen zijn.
let Prof. V e r d a m aannemende , dat Hippocratisch nat een ge-

DE BIBLIOTHEEK.

73

neesdrank is , en met E y m a e 1, dat Python hier optreedt als het
zinnebeeld der geneeskunst, vat ik liefst de beide regels aldus op :
„Gaat heen lezers , en laaft uw oor aan deze schoone poezie, waarin
de slang van Aesculapius een geneesdrank , als tegengif tegen dwaze
modezucht, gemengd heeft." In oorsprong schuilt (Prof. Verdam
wijst er op) eene woordspeling met oor. De gewone beteekenis is
bron. Doch kan het ook niet, evenals het middelnederlandsche fon.
teine bronwater beteekenen ? Dan zoude men den gulden oorsprong
kunnen opvatten als den verkwikkenden drank der poezie , waaraan
het oor van den lezer zich kan laven.
Die moet natuurlijk gelezen worden dien i trouwens de accusa
tivus mist -- zooals Eymael bladz. 152 opmerkt -- dikwijls bij
Huygens , gelijk bij vele oudere schrijvers , de n.
b). De •verklaring , die Eymael blz. 18, aan het slot zijner aanteeke
ning op vs. 97 van het Costelijck Mali:
Den Regen sijn gequij l , den Blixem zijn verluchten,
van verluchten geeft, zal wel de juiste zijn. Huygens is in zijne
uitdrukkingen niet altijd even kieseh. Weet de lezer niet, wat cre.
pitum ventris emittere is , dan verwijs ik hem liever naar Spaensehe
wijsheit no. 1112, dan dit Latijn te verdietschen.
c). Daarentegen ben ik het niet met Eymael (bladz. 34-35) eens
ten aanzien van Voorhout vs. 337:
Sulck een Venster mochter luycken,
Sulck een Deurtgie gapen weer.
Terwijl Van Vloten zegt : luycken sluiten , en Verwijs : „luycken
verkeerdeljk voor ontluycken. Luycken is altijd sluiten", voegt
Eymael, die zich met de laatste verklaring wel vereenigen kan,
er nog eene derde bij , door hem zelven niet meer dan eene bloote
gissing genoemd : „'t Zou niet onmogelijk zijn, dat de- oolijke
Huygens hier weer eens klemmen en voetangels gelegd had om
den argeloozen lezer te verschalken. Zou hij met dit luycken ook
bedoelen . het eng. to look en niet to lock ? In 't hgd. bestaat
dit werkwoord ook : lugen met halfgeopende oogera kijken,
bedektelijk zien, en daar zou de uitdrukking: Do lugt eira Een=
sterlein , mijns erachtens, aan geene bedenking onderhevig zijn.
In 't friesch wordt loock voor kijk gebruikt. Zie Starter, Eriesche Lusthof, bl. 455.... Wat mij in deze meening versterkt , is,
dat ook de overige woorden, die hier opengaan moeten beteekeb*
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non, telkens in figuurlijken zin aan menschelfijke zintuigen ontleend zijn: clappen, gapen." Volgens de verklaring van Verwijs zoude Huygens dus een bekend woord in een geheel ongewone
beteekenis gebruikt hebben , wat mij , ook na hetgeen door Eymael
aangevoerd is om het aannemelijk te maken , niet waarschijnlijk
voorkomt ; volgens Eymaels „gissing" zoude de dichter een woord
hebben gebezigd , dat in onze taal niet bekend is.
Ik voor mij houd mij dan liever aan Van Vloten , en vat luiken
op in den zin van sluiten, dichtgaan. Ik kan dan ook niet inzien , dat Van Vlotens verklaring „geheel in strijd zoude zijn met
het voorgaande", indien men nam. de bedoeling van den dichter aldus
opvat : 't Mocht eens gebeuren , dat zulk een venstertje (na even
„geclapt" te hebben) weer dicht getrokken werd , en er een deurtje
openging, wat nog veel beter ware („sulck een Deurtgie mocht het
zijn" ; in dezen regel schuilt m. i. een climax) ; anders gezegd , dat
een meisje , na even het hoofd uit het raam gestoken te hebben,
het venster weer dicht trok en een luchtje ging scheppen aan de
deur. Ik erken , dat weer" dan niet bij gapen , maar bij luycken
had behooren te staan ; doch de dichter kan zich deze handeling
als één geheel hebben voorgesteld. „'Twaer wel voor een baeck
te bruycken In het clippigh Minnen-meer," wordt dan alleen
gezegd van het Deurtje , niet van het Venster.
d). Op bladz. 41 worden vs. 625-632 van het zelfde gedicht verklaard:
Dese sijn de soete vruchten
Van de vrye vrydoms vreucht,
Dese zijn de puyck-genuchten
Van een ongebonden jeught:
Al dit wonderlick vertellen
Volgh ick met een vroolick oor,
En wie souder derven stellen
Tselver seggen voor 'tgehoor?
Met Eymael ben ik het eens , dat dese niet slaat op hetgeen voorafgegaan is , maar op hetgeen volgt , nam. op de tweede helft van
het zelfde couplet. Ook dat vrydom hier evenmin vrijerij kan beteekenen als ongebonden jeught dartele of losse jeugd.
Toch acht ik het niet juist , bij vrfjdom te denken aan den ongehuwden staat en bij ongebonden jeugd aan eene jeugd, die nog
niet door de banden des huwelijks gebreideld is.
Zoude Huygens , dan als gehuwd man die praatjes niet met een
onbekommerd oor hebben kunnen hoorgin?
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Zoude hij , ware hij gehuwd geweest, de rol van spreker vervuld
hebben in plaats van toe te luisteren?
Immers neen.
Daarom geloof ik niet , dat de dichter hier het lot van den vrijgezel , tegenover dat van den gehuwden man heeft willen stellen.
Liever vat ik deze regels aldus op : „Ziet nu eens wat het voorrecht is van hem, die niet in Amors strikken verward is geraakt,
_s

die niet in liefdes banden is, wiens hart zich in vrjdom bevindt:
met een vroolij k oor volg ik die praatjes , waarvan ik , die geen
minnesmarten te lijden heb , mij niets behoef aan te trekken ; ik
zoude wel eens willen weten , wie liever zoude willen zijn in de
plaats dier minnaars dan in de mijne ? Om de zelfde reden moet
Huygens zich in de volgende strofe een henne-loosen haen genoemd
hebben , al erken ik , dat deze uitdrukking wel een weinig voor
Eymaels opvatting pleit ; doch wij kunnen deze niet omhelzen zonder Huygens een minder logischen gedachtengang toe te schrijven.
Dat Huygens - in dezen tijd van zijn leven meer , hield van de
vriendschap dan van de liefde (of het althans zoo deed voorkomen),
blijkt ons uit verscheidene zijner gedichten , opgenomen in de eerste
aflevering van de gestaakte uitgaaf van Leendertz. Zoo spot hij
in zijn gedicht aan Dorothea van Dorp (1619) met de verliefdheid,
die de mannen tot allerlei dwaasheden brengt (bl. 14) :
Als ick dit apenspel met sorgeloose oogen,
Met een verborgen vreucht , met een gemaect medoogen
Stae somwijl aen en kijck , zoo comt my inden sin
Hoe wonderlij ck verscheelt de vruntschap vande min.
Hier gae ick mijn geluck by 't haere overdencken ,
Sy zijn haer leven moed', ick soeck 't mijn niet te crencken ,
Zy roepen om genaed' aen land , locht , water , vier,
Iek maeck die van mijn vreucht getuyghen alle vier.
Die vreugd is „de vrye vrydoms vreucht". — Huygens verkeerde
met menig meisje op vertrouwelijken voet , doch niet as Vryster
maer as Caer" (vriendin) (blz. 51). In een gedicht van 1620 zegt
hij — en daaruit blijkt weer opnieuw zijn „ongebonden jeugcht":
'Ksach men leve boogh noch schicht
Van de Jonghe die we lesgin
Dat den hemel plecht te vreesen,
.

.

.
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.
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'Khebb wel duysent mael -gaen weghen
Wat de mannen mocht beweghen.
Tot soo vreemden raserny ? (blz. 61)
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Zelver voor zelf zal wel het Hoogduitsche selber zijn (zie EYMAEL ,
blz. 60).
, e). Op bladz. 72 vervalt de Heer Eymael m. i. in de fout , dat hij
te veel achter 's dichters woorden zoekt.
Als Huygens in de Zee-straet zegt:
Nu werd ick het soo wijs,
Dat , waer my lust of last gevoert heeft , op mijn' dagen,
(Vraeght jonge Lieden niet) my geenerlei behagen
In 't kostelickste mail , in 't wijste moy , 't gemoed
In 't minst en heeft beroert als mijn' Geboort-stadt doet,
wordt bij de tussehenhaakjes geplaatste woorden aangeteekend : „De
zin dezer parenthesis zal wel zijn : de dagen mijner jeugd natuurlijk uitgezonderd, want van jonge lui moet men zoo iets niet verwachten." Waarom moet men aannemen, dat Huygens hier op zijn
eigen jeugd gedoeld heeft ? Eymael zelf voegt er bij : „Dat intusschen H. zich ook toen niet aan de heerschende kleederweelde of
aan vrouwenschoor vergaapte , bewijst zijn (Yosteljjck Mail, op 26
jarigen leeftijd geschreven, en zijne strenge beginselen op het punt
van liefde (zie Hofw. bl. 79 en volg)."
Naar het mij voorkomt , is de bedoeling van Huygens (toen reeds

een zestiger) eenvoudig geweest: „vraagt dat niet aan jonge lieden,
die denken er geheel anders over dan ik, man van jaren."
f). Twee bladzijden verder wordt bij den regel:
'k Heb eertijdts wat bestaen voor Sotten, wat voor Wijsen,
aangeteekend : „Met wat H. bestond voor Sotten is ongetwijfeld bedoeld het Costelick Mall; met wat voor Wijsen kan zoowel Bijbelstoff, Sedeprinten, als Oogentroost bedoeld zijn ; misschien al de
gedichten van grooteren omvang , behalve de drie door hem duidelijk
aangewezen." Stelt H. hier ook misschien tegenover het Costelvck
Mall de Spaensche Wijsheit, of dagteekent deze eerst van later jaren?
g). In het zelfde gedicht (de Zee-straet) zegt Huygens van „luye
Monieken", dat
haer lollen en haer lesen
Voor 'onbesorghden kost haer swaerste plicht sou wesen.
„Lollen", -- teekent E. daarbij aan (blz. 75) -- „niet te verwisselen met

lullen = kletsen , bet. neuriën , halfluid zingen , gelijk de kloosterlingen doen bij hunne godsdienstoefeningen." Tegen deze verklaring heb ik geen bezwaar. Vermoedelijk zal lollen hier in de be-
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teekenis van neuriën zijn gebezigd ; waarin het ook bij giliaen
voorkomt (numeros, non verba canere). Intussehen wordt het woord
ook wel gebruikt in den zin van zingen in het algemeen , wat soms
vrij luid kan zijn. VAN EFFEN , Holl. Spectator, I, blz. 24 : „'t Gong
'er mee als met Zingers , die zo dra men hen een liedtje ten halze
uitgewrongen heeft , een mensch het hooft aan stukken lollen, en
zonder ophouden, weer een nieuw airtje beloven, dat noch al fraijer is."
h). Een twintigtal bladzijden verder leest men in het zelfde gedicht:
Van daeg' versnippert ghy uw goed aan Rock en Mouwen,
Daer stracks niet op en volgkt als meesterlick berouwen,
Met een neuswijse waen , van altoos bet en bet
Te weten , hoe het hoort.
De Heer Eymael vat (blz. 99) meesterlick hier op in den zin
van groot , buitengewoon groot. Doch kan het niet in verband met
neuswijse waen hier de beteekenis hebben van meesterachtig ,• betweterig De tweede hier aangehaalde regel is dan geen tusschenzin
maar hangt dan samen met wat volgt. In een Onwetend medicijn
wordt het woord in een anderen zin gebezigd. Onder meesterlicke
tanden zal men daar dokterstanden moeten verstaan.
?

i ). Zeer belangrijk is Eymaels aanteekening bij Oogentroost
vs. 3 en 4:
en 't docht hem in die j aeren ,
I)at woorden sonder sout en lacchen, Susters waren.
Met de verklaring , die hij aldaar van vs. 4 geeft , kan ik mij
vereenigen. In plaats van „susters" zouden wij in gemeenzemen
stijl zeggen : broertje en zusje". Woorden zonder zout zijn ondegelij ke , onverstandige praatjes. We meenden toen ter tijd — bedoelde
H. vermoedelijk — dat men niet vroolijk wezen kon dan ten koste
der degelijkheid , nu weten wij beide te vereenigen , en beurtelings
ernstig en vroolijk te zijn. Dat Lucretia de Trello, de oude vriendin
van Huygens, tot wie de Oogentroost gericht is, vrij wat ouder
was dan de dichter , en de woorden „van der jeughd", een regel
vroeger, dus wel alleen op de jeugd van Huygens zullen moeten
slaan , wordt aangetoond door J. F. M. STERCK in zijn belangrijk
opstel Charles de Trello en zijne dochter Lucretia, de „Parthenine"
van C. Huygens, (Oud-Holland , 1887, afl. 4, bl. 274-294) bl. 283
noot 3. Hij gist , dat het verschil in leeftijd wel 20 jaar bedroeg.
Dat Lucretia niet de eenige was , die H. in zijn jeugd „met jock
voor j ock" berichtte , kan dat opstel leeren , en kan men zien uit
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de eerste aflevering van de, helaas gestaakte , Huygens-uitgaaf.
Vermoedelijk zal H. hier aan zijn oude vriendin nog eens schertsend
hebben willen herinneren , dat hij haar nooit in ernst het hof gemaakt heeft ; en bedoelt hij met „woorden sonder sou t" woorden,
die niet ernstig gemeend zijn.
j). In het zelfde gedicht zegt Huygens van „gezonde li'en":
Sy sagen noyt den vall
Van soute sinekingen op oogh of oor, of longen".

„Zout", teekent Eymael daarbij aan (blz. 130) — „staat dikwijls
voor het tegendeel van zoet, dus pijnlik, onaangenaam en bitter.
Vgl. Brederoo. Rodd. en Alph. v. 1625:
De soete soute Min sprengkelt mijn sinn'lijckheit ,
alwaar soete Boute met ons bitterzoet gelijk staat; en Ho fw. bl. 443:
'ck Stoof soute Saucen tot (bij) een houte Papegaey,".
't Is mogelijk, dat deze opvatting juist is , doch ik moet opmerken , dat Bredero t. a. p. zout bepaaldelijk in verband gebruikt met
zoet , ter wille van de tegenstelling, en dat in Hofwijck soute saucen
beteekent sauzen van wijsheid , van leering: de houten Papegaai
heeft Huygens verleid tot allerlei menschkundige opmerkingen (vooraar geen woorden sonder sout") , totdat hij eindelijk uitroept:
hoe vint ick my versint!
Iek maeck den wijzen mann , den Doctor en den Leeraer,
Oud Sehoolkint , maer och Heer , in 't voorste van mijn leer-jaer:
Ick sie suer buytens tijds , 't is aengenaem en fraey:
'k Stoof soute saucen tot een houte Papegaey.
Zouden zoute zinkingen niet het zelfde kunnen zijn als brakke
zinkingen , aldus genoemd naar het brakke sljm , dat o. a. bij
eene zoogenaamde verkoudheid in het hoofd" den neus verlaat,
en daaronder eene soort van ontsteking veroorzaakt ? Men onderscheidde destijds (een geacht , ook met de geschiedenis der geneeskunst bekend , geneesheer heeft mij dit medegedeeld) , het sl m
in drie soorten : het witte slijm , het laffe (zoute looze) slijm , en
het brakke (zoutachtige) sl jm. Zinkingen (katarrhen , defluctiën)

werd toen in een meer algemeens beteekenis gebezigd dan thans.
Bij zinkingen is het waterachtige vocht eerst smakeloos , dan ziltig.
Brakke zinkingen is geen ongewone uitdrukking. In Sara Burgerhart schrijft Charlotte Rien-du-Tout aan haar oom Dirk Welgezind : „Maer het tocht hier zoo vreeselijk in alle vertrekken, en
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daer van krijg ik zulke brakke zinkens op de kiezen." Mij dunkt,
zoute en brakke slijm , zoute en brakke zinkingen zijn broertje en
zusje ; en het is zeer waarschijnlijk, dat H. bij het bezigen van
het woord zoute aan het zilte of brakke vocht gedacht heeft, dat
bij verkoudheden uit neus en oogen loopt. — Wij . spreken ook van
zilte tranen. Aan hun brakke vochtigheid" denkt Bredero, als
hij op den aarsgehaalden regel laat volgen:
Dus smaack ick in mijn fleur sijn bracke vochticheyt,
Die 't suycker nut te wrangh ontset daar door 'tghedaent,
En koockt soo in sijn borst dat het oog wat'righ traant.
Hier doet de droefheid, wat bij H. de „soute smoking" op het oog
doet.

k). Ten aanzien van het woord stout in de regels:
(Gij vindt die vreese , die den jager op het swijn stout,
Den meesten krijger op den wall en tegen 't lood,
ben ik het meer eens met Dr. Van Vloten dan met den Heer
Eymael. Van 'Vloten zegt stout = stuwt. Eymael : Het kan
zijn , dat dit juist is ; maar om twee redenen zou ik stout liever
voor een door H. gesmeed werkes. houden = stout maakt. 1 0 . verkrijgt men daardoor eene schoonti tegenstelling : vrees , die stout
maakt ; 2 0 . dunkt het mij niet natuurlijk , dat ,vrees den krijger
op den wal stuwt ; zij zal er hem eerder zoover mogelijk van
verwijderd houden. Is hij echter eenmaal daar opgesteld , dan kan
de vrees hem in zooverre stout maken , dat hij zooveel mogelijk
vijanden doodt , ten einde niet door hen gedood te worden." (blz. 144)
Ofschoon ik het niet onmogelijk acht , dat Huygens hier een nieuw
werkwoord stouten gesmeed heeft , dat stout maken zoude beteekenen , evenals verstouten stouter maken is , komt mij de verklaring
van Van Vloten toch aannemelijker voor , in verband met hetgeen
voorafgaat. De moedigen , zegt Huygens , en hij heeft daarbij het
oog op de krijgslieden , zijn blind : zij zien den dood en de wonden
niet , waaraan zij zich blootstellen. Zij moeten vechten , zorg voor
hun eer en hun onderhoud drijft hen voort:
maer kan men moedigh noemen,
Dat voort moet ? Als de spuyt het water over bloemen
Of over webben drijft , is d'eer van het gewelt
In 't water , of alleen van a-ht'ren in die 't knelt?
De Moedige gaet aen gelijck een nucht're Tijger:
Ja , maer van achteren maeckt yet den stouten Krijger:
De Honger en de Eer.
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Honger en Eer stuwen dus den krijgsman in het strijdperk.
Die Eer, zegt Huygens, is dikwijls niet anders dan vrees voor oneer:
Siet door den moyen mist van 't ingebroken schijn-stout;
Ghij vindt die vreese , die den Jager op het Swijn stout,
Den meesten krijger op, de Wall en tegen 't lood,
Kortom de pijnbanck werdt ontweken door de Dood.
Vrees is het , die den jager zich doet werpen op het zwijn , dat
hem anders zoude aanvallen en verscheuren. Vrees is het ook,
namelijk vrees om als een lafaard aan den lijve gestraft te worden ,
die den krjgsman van achteren voortstuwt, hem voortdrijft, die hem
bij het bestormen eener vesting, tegen het lood des vijands in, den
wal opj aagt. Mij dunkt , stout voor stuwt levert een goeden zin
op , en wij behoeven niet aan te nemen , dat Huygens hier een nieuw
woord zoude gesmeed hebben.
l). Eindelijk had er misschien op blz. 159 bij de woorden „dat ick
het qualick heugh" kunnen gewezen zijn op een dusdanig gebruik
van het werkwoord heugen in uitdrukkingen als een eeuwen heugend woud, eeuwen heugende eiken.
30 Dec. 1887. MR. C. BAKE.

REPLIEK.
Bovenstaande aanteekeningen heb ik met het grootste genoegen
gelezen. Zij bevestigen , wat ik in de voorrede mijner HuygensStudiën als mijne overtuiging uitsprak , „dat slechts de choc des
opinions het volle licht over de werken van H. kan doen opgaan."
Eenige der gegeven verklaringen raken m. i. den spijker op den
kop ; alle getuigen van eene stellig niet mindere kennis en scherpzinnigheid , dan die , welke Mr. B. mij gelieft toe te schrijven. En
na dit compliment , bij wijze van saluut , zullen wij maar en galants cavaliers" de degens kruisen.

Die Python heeft ghemenght met Hippocratisch nat. Ik zou

niets liever wenschen , dan mij bij de verklaring van Mr. B. neer
te leggen , welke mij om hare eenvoudigheid zeer toelacht.
Doch Python , zonder meer , voor de verpersoonlijking der geneeskunst aan te nemen , heeft voor mij bezwaar. Al is ook de slang
daarvan het zinnebeeld , nergens elders , geloof ik , wordt zij in die
hoedanigheid Python genoemd. Er moest dus eene aanleiding zijn,
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docht mij , waarom de Brune juist dezen naam koos, en die meende
ik in de woordspeling Python-Pythius gevonden te hebben.
„Meende ik", zei ik daar. Ja , want mijne zienswijze , is sedert
veranderd. Ik acht het namelijk nu meer waarschijnlijk, dat met
Python de Poëzie bedoeld is, welke het Gedicht met wijze lessen,
als tegengift tegen de modezucht (Hippocratisch nat) gemengd heeft.
De door Apollo gedoode draak Python., die bij de Castalische
bron huisde en het orakel van Delphi bewaakte, kan even goed voor
het zinnebeeld der poëzie als van de voorzeggingsgave beschouwd
worden ; sunt enim vates poetae ! l Dit wordt te aannemelijker,
als men bedenkt , dat de overwinnaar , die in Pythons rechten trad,
zoowel de god der dichtkunst als der voorspelling was.
Dat in den voorgaanden versregel het Costelick Mal de gulden
oorsprongh =- bron, of bronwel genoemd wordt, kan de Brune aan
de Castalische bron en haren bewaker herinnerd hebben.
Want , dat met oorsprongh b r o n w a t e r .= drank der poezie,
zou bedoeld zijn , kan ik Mr. B. volstrekt niet toegeven. Dat belet de voorgaande versregel:
Maer 't is genoeg ghelispt , ick sou te veel vermincken ,
waarmede de Brune te kennen geeft , dat hij reeds meer dan genoeg
yan den inhoud des gedichts mededeelde en hij dit zijns inziens
bepaald ontluisteren zou , door op die wijze voort te gaan. Hij
geeft den lezer dus den raad , liever dan aan een dorre inhoudsopgave , aan den gulden oorsprongh , d. i. de urquelle of m. a. w.
het o r i g i n e e l zijn hart op te halen.

Sulek een Venster mocht er luycken. Hier ben ik het nog minder met B. eens ; ja , ik zou van zijne verklaring dezer plaats zeggen , wat hij van de mijne ten opzichte van Python-Pythius getuigt:
zij is wel scherpzinnig , maar komt mij gezocht voor.
Vooreerst vergist hij zich , wanneer hij meent , dat luycken -zien , kijken, in onze taal niet bekend is.
In den Roman van de Rose vs. 6779 lees ik:
Al ne dar hi 't hooft niet uutsteken ,
Hi sal die venstre lucken I deel,
Sodat menne niet zie geheel,
Newaer salre heimelieke dor loucken
Ende zal hu metten oghen zoucken.
') Dichters zijn zieners.
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Bij Kil. loken . vetus , videre (zien) Ang. loke ; bij Meyer looken :
zien , Eng. to look.
B. zal toch wel toegeven , dat luycken een wisselvorm voor loucken , loken , looken , kan zijn ? Anders verwijs ik hem naar sluyve
voor sloove , suype voor sope , suyghen oudt. —= zoogen , enz. enz.
Wat nu Verwijs' verklaring aangaat , wier goed recht ik nader
verdedigd heb , ook hier kan ik aantoonen , dat luycken werkelijk
de bet. van opengaan , of openstaan heeft.
Eene bewijsplaats uit L. Couperus' Senuccio haalde ik reeds aan:
-

En vaas bij vaze luikt er op de treden.
Verder , wanneer wij zeggen oogluikend iets toe laten , beteekent
dit dan niet letterlijk hetzelfde als iets door de vingers zien ? Het
dient dus niet opgevat te worden in den zin van de oogen geheel
sluitend , maar in dien van : met halfgeopende oogen.
Eindelijk zegt L. Ten Kate , .Aenleid. II , 185b na over luiken
sluiten , gehandeld te hebben:
„Dus ook in dien tegenoverstaenden zin het IJs1. liuka, lauk ,
„II Cl. 2 , aperire (openen) , absumere , absolvere.... En dat mede
„deze zin wel eer onder ons gegolden heeft , schijnt wel uit de vol„gende Takken ; waerom ik voor het naeste onze zin van Vouwen,
„die in 't oude -f - Pluicken zig laet vinden , voor de oudste Gi-rond„beteekenis zou rekenen , vermits de overdracht , zo van Sluiten,
„als On tsluiten , schoon andersints tegenstrijdig , op die van beide
„toepasselijk is ; dewijl men in 't Vouwen open- en toewerkt."
In de volgende „takken" verklaart hij dan verder : „Dog het F.
„TH. , loh , fovea, is eensdeels betreklijk op dezen zin , als waerin
„men iets bewaren kan of besloten houden , of anderdeels op den
„zin van 't open zijn of Batige, enz.
Ik ben er verre af, alles te willen onderschrijven, wat ten Kate
te dezer plaatse beweert, doch voor mijn doel is 't genoeg , dat volgens
zijne getuigenis luiken bij ons de bet. van open gaan gehad heeft.
Daarenboven , wanneer luik de dubbele bet. van opening en sluiting kan hebben , loket thans bijna uitsluitend in de eerste voorkomt, waarom zou dan luiken ook niet sluiten en openen kunnen
beteekenen ?
Heeft misschien luiken . kijken , door volksetymologie hierop
invloed geoefend , ik waag daar geen oordeel over , doch meen op
grond van het vroeger en thans aangevoerde de bewering te mogen
staande houden , 1. dat luiken de bet. van open gaan of open staan,
meer bepaaldelijk die van gapen , aanstaan, op een kier staan kan
hebben;
-
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2. dat het in de bedoelde passage van Huygens veel beter hierdoor wordt weergegeven dan door sluiten, zooals B. wil.
Met de aanmerking op v. 625-632 ben ik het volmaakt eens.
In mijn ijver om de verkeerde uitlegging door Verwijs en Verdam
aan deze strophe gegeven te bestrijden , kende ik aan vrjdom en
ongebonden eene te enge beteekenis toe. Hoe juist B. gezien heeft,
kan blijken uit de volgende passage van een van Hoofts minneliederen (Leendertz , I , 35) :
De stricken , daer mijn hart ootmoedich sich verwonnen,
Voor vrvdoom veilichheit verkiesend' inne geeft,
Sijn , boven d'ander deel twee levendighe sonnen,
Cieraden , daer de Tijt niet op te spreken heeft.
Vraeght jonghe lieden niet. Mijne opvatting van deze plaats verdient m. i. de voorkeur boven die van B. ; doch ik had mij wel
wat duidelijker mogen uitdrukken. De parenthesis staat in tegenstelling met op mijn dagen , en wanneer H. dus zegt : aan jonge
lieden moet men dit niet vragen , dan beteekent dit , dunkt mij,
in mine jeugd -dacht ik er anders over. Aldus beschouwd, strookt
de uitdrukking volkomen met de voorafgaande .versregels:
'k Hebb' Jongh en achteloos , nu menigh Jaer geleden,
Soo 't Kalf treedt in de Wey , all daer ick trè getreden,
Maer sonder gae te slagin in wat een Paradijs
Mijn snoer gevallen was.
'k Hebb eertits wat bestaen voor Sotten, wat voor Wijsen. Met
Wijsen zou Spaensche wijsheit bedoeld kunnen zijn , daar de onder
dezen titel vertaelde Spreeekwoorden reeds in de Eerste Uitgave
der Korenbloemen (1658) voorkomen. Zij , zijn daar te vinden in
het 18de Boek , blz. 1129-1276.(verkeerd gepagineerd 1121-1268).
In de editie van 1672 vormen ze den inhoud van het Ilde Boek,
bl. 617-732. In de eerste Uitgave tellen zij 131'8 , in de tweede
1309 nummers.
Toch acht ik het niet waarschijnlijk , dat H. ze hier op het oog
heeft ; in vergelijking met de overige Gedichten , zooals Bibelsto f ,
waaraan hij hier wel in de eerste plaats zal gedacht hebben, Oogentroost , Dag hwerck hebben zij te weinig gewicht. Zjj zijn dan ook
nooit afzonderlijk uitgegeven.
Mee8terlick berouwen. B.'s verklaring bevalt mij beter dan de mijne:
1. omdat men dan aan meesterlick geene bet. heeft toe te ken
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non , die het in andere verbindingen bij H. niet heeft. Behalve
in de aangehaalde passages komt het o. a. nog voor Hofw. (V. Vl.
86) meesterlick gheweld van Reden = de macht der rede , die
meesteres moet blijven,
2. wijl zich de uitdrukking , aldus opgevat , precies aansluit bij
het onmiddellijk volgende , wat dan niet als tusschenzin hoeft opgevat
te worden. (Eene gelijke reden dus , als waarom mij mijne verklaring
van vraeght jonghe lieden niet verkieseljker voorkomt, dan die van B.)

Woorden ronder sout. In de kantteekening op deze plaats heeft
Mr. B. , evenmin als de Heer STERCK in zijn lezenswaardige bijdrage , er op gelet , dat de woorden op bl. 118 der .Huygens-Stu.
diën voorkomende : in de jaren onzer jeugd doelen op en 't docht
hem in die jaren.... en 't docht u even soo. Op bl. 119 geef ik
de juiste paraphrase van de passage en daar staat van der jeugd
af aan , hetwelk daar duidelijk op '8 Dichters jeugd wijst.
Om de waarheid te zeggen , heb ik mij te dezer plaatse , waar
het alleen gold eene m. i. verkeerde verklaring van woorden sonder
sout en lachen te bestrijden , er niet om bekreund , precies af te
meten , of H. in 1647 , toen hij zelf 51, Lucretia misschien
70 jaren telde, kon spreken van hun beider jeugd. Doch nu
de vraag gesteld is , wil ik er toch de aandacht op vestigen,
dat zoo Lucretia ook al volgens de meening van den Heer Sterek
„zeker 20 jaar" ouder was, dan Constanter , zij zich in diens jonge
jaren toch ook nog jeugdig moet gevoeld hebben. Immers in 1619
toen zij dus 43 jaar was , toont zij zich nog jaloersch van den lof
door H. aan een ander „troosje" gegeven, en in 1623, op een
ouderdom van 47 jaren , acht hij haar nog jeugdig genoeg om huwelj ksplannen te koesteren, blijkens het bout-rimé haar toegezonden
(Leendertz , afi. I , 147):
.

Gouwe Gouwbloem van Ter Gouw
Wist iek wie u plucken souw , enz.

Soute sinckingen. Voor deze inlichting ben ik Mr. Bake zeer
verplicht. Het kan niet aan den minsten twijfel onderhevig zijn,
ef H. bedoelt hier brakke zinkingen, een term , waarvan ik het be*
staan in de verte niet vermoedde. Mijne verklaring was echter
daarom niet onjuist; immers het hoofdkenmerk van zout of brak
water is bitterheid.
Die den Jager op het Swfjn stout. Ik zou geneigd zijn Mr. B.
zijn pleit gewonnen te geven , ware ik niet tot de ontdekking ge-
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komen , dat het ww. stouten volstrekt niet door H. gesmeed hoeft
te heeten , daar het herhaaldelijk voorkomt , zoowel in de bet. van
stout worden als in die van stout maken.
Nat. Bl. III v. 1974:
Kamele stout er of in den gans.
Vgl. ook Mhgd. stolzen en stotteren = stolziren.
Hs. Acq. 62a (voor de verkort. zie Index Mnd. Wdb) :
Ende van sinen toecoemst worden die van Sichem gestouten (voor
gestout) :
Passionael , Somerstuck , 17a:
Si worden daermede gestout (stout gemaakt) en si wonnen die stat.
(Mededeeling van Prof. Verdam).
Zoo nu hierdoor mijne „gissing" aan waarschijnlijkheid wint,
wil ik haar daarom toch niet voor beter beschouwd hebben , dan
de verklaring van V. Vl. , nader toegelicht door Mr. B. Ik heb
die nooit afgekeurd , maar er alleen op willen wijzen , dat eene
andere uitlegging mogelfjk is.

Nu ik er toch meè bezig ben , maak ik van de gelegenheid gebruik, om nog een drietal verbeteringen in de Huygens-Studiën aan
te brengen, welke ik in hoofdzaak aan welwillende opmerkingen
van bevriende zode verschuldigd ben.
Bl. 117,- v. Vl. 208.
Oogentroost-Euphrasia. Wat Bilderdijk ons aangaande de titels
van dit fraaie leerdicht mededeelt , is totaal onjuist. Oogen troon t
(zie v. Dale) is de naam van een plantengeslacht , waarvan twee
soorten in Nederland gevonden worden : de gewone en de roode. De
eerste werd vroeger in de geneeskunde gebezigd tot bestrijding van
ontstekingen van het bindvlies der oogen en werd derhalve oogentroost genoemd. In 't latijn heet de plant euphrasia en in het fr.
eu fraise : petite plante annuelle qu'on employait beaucoup autrefois
Bontre les maladies des yeux. Dict. de l'Académie.
B1. 138 v.Vi, 119.
't Vell-diepe rood en wit. De aldaar gegeven verklaring van
boter tot den boém is ook aan bedenking onderhevig, gelijk
mij gebleken is uit eene aanteek. van Prof. Verdam op Vondel,
Leeuwend. vs. 2150
De koeien geven melck en room,
Het is al boter tot den boom.
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„Dit spreekw. wil zeggen : Het is alles voorspoed en weelde, gelijk
een vat, gevuld met melk , die zoo vet is , dat er zelfs nog op den
bodem van het vat boterdeelen gevonden worden." De uitdrukking
botertje tot den boom is nog bekend.

Vgl. Ho fwijck (v. Vl.) bl. 44:
De Berghjens die ghy vleidt zijn blanck en groen ons 't zeerst,
En 't lachter u al toe , dewijl ghy op uw teerst
Tot op den bodem toe gras-boter meent te vinden.
Bl. 90. Stellw. 37.
Bekrammen. Dit woord is niet door Huygens gevormd , gelijk
de Heer Kuipers in School en Studie , ( Jaarg. II , no. 5 , bl. 160)
terecht opmerkt. Krammen is volgens v. Dale met de krammat
vastmaken , en eene krammat is eene laag stroo tegen de helling
van een dijk aangebracht om hem tegen den golfslag te beschutten.
Doch laat ik liever de woorden van den Heer K. zelven aanhalen:
,,Bekrammen is een woord , geloof ik , dat bij waterwerken thuis
behoort. Als de zeedijk niet genoeg met gras begroeid is , zoodat
geene stevige zode den ondergrond beveiligt tegen het slaan van
het zeewater , dan wordt de dijk bekramd , d. i. er wordt eene laag
stroo over uitgespreid en de halmen worden met krammen van stroo
vastgemaakt ; die strookrammen zijn natuurlijk ineengedraaide bossen , waarvan de uiteinden zoover mogelijk in den grond worden
gestoken , zoodat het stroodek vast ligt. Men doet dit ook op aarden
aanlegplaatsen van schepen langs de rivieren en op rivierdijken."
Het uitzicht bekrammen is dus weer eene van die samengeperste
uitdrukkingen , waarvan H. zooveel houdt , en die niets anders wil
zeggen dan : het uitzicht benemen door middel van een bekramden dijk.

Amsterdam , 23 Maart 1888. H.

J. EYMAEL.

- de m C 30h aan l spraak ? 1)
9®0 kwam
Naar het Duitsch van

DR. K. FRANKE.

De vraag , hoe de mensch aan zijne spraak is gekomen , is reeds
zeer oud en toch nog onbeantwoord. In onze eeuw is door de
taalwetenschap zeer veel tot stand gebracht. Zij heeft bewezen,
dat bijna alle Europeesche talen , zoowel als de Perzische en Indische , uit eene zelfde oertaal , het Indogermaansch of Arisch, ont) Gaarne laat ik hier Dr. Franke aan het woord , evenwel niet , zonder
de stellige verklaring , dat ik zijne meening niet deel. Hoeveel op het
gebied van Lautphysiologie ook ontdekt mag zijn , het verband tusschen
denken en spreken , de werking der hersenen op . de spraakwerktuigen is
1
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staan zijn ; het is haar zelfs gelukt die oertaal te reconstrueeren.
Doch zelfs tusschen deze taalfamilie en die welke haar het meest
nabij komt , de semitische , is wel eenige uiterlijke gelijkenis aan
te wijzen , maar eene werkelijke verwantschap is tot nu toe nog
niet aangetoond. Aan den anderen kant vertoonen ook talen van
geheel verschillenden stam enkele punten van overeenkomst , die
echter ongetwijfeld ook toevallig kunnen ontstaan zijn. Alle menschel jke talen tot eene enkele menscheljke oertaal terug te brengen,
schijnt nog altijd onmogelijk te zijn. Over het ontstaan der menschelijke taal zijn dan ook zeer uiteenloopende meeningen geopperd.
Deels hield men haar voor eene uitvinding der menschen , evenals
het schrift er eene is ; deels geloofde men , dat zij zich met de
noodwendigheid eener natuurwet uit de menschelijke natuur had
ontwikkeld ; of wel men vergenoegde zich eenvoudig met aan te
nemen , dat zij door den Schepper rechtstreeks aan den mensch
was geopenbaard.
Het vraagstuk is eene nieuwe phase ingetreden door de natuurwetenschap , die de ontwikkelingsleer van Darwin ook op de taal
toepaste en aan de vraag de volgende oplossing gaf : D e t a a 1
der menschen heeft zich ontwikkeld uit de taal
der dieren. In het tijdschrift Kosmos" verschenen over deze
quaestie verhandelingen van onderscheidene zoologen , waaronder
Jager. Tot de weinige philologen , welke deze meening zijn toegedaan , behoort ook schrijver dezes , die in het artikel : „Ueber die
Entwickelung der mensehliehen aus der tierischen Sprache" de bewijsgronden voor zijne meening heeft aangevoerd. Het volgende is
eene populaire uiteenzetting van deze nieuwe theorie.
nog maar in zeer geringe mate bekend. Storing in de werking der hersenen bewerkt storing in de werking der spraakwerktuigen dat weet men,
K u s s m a u 1 vermeldt in zijn beroemd werk Storingen der Sprache talrijke
allerbelangrijkste , maar nog niet nauwkeurig verklaarde feiten. Aan dit
opstel denk ik toe te voegen een verslag, indertijd door mij geschreven
van eene voordracht van Max Muller , ten einde aan te toonen , dat de
Darwinisten eerst dan hunne stelling kunnen handhaven tegenover de
taal , wanneer ze zullen aangetoond hebben , hoe de niet-gearticuleerde
geluiden der dieren overgaan in de gearticuleerde geluiden der menschen.
We spreken Dr. Franke niet tegen, dat de dieren eene taal hebben; maar
hebben ze een spraak ? De hond, die pijn heeft , laat een zeker geluid
hooren , de mensch roept (of kan roepen) » Ik heb pijn !" De zuigeling
laat ongearticuleerde geluiden hooren , die zich later tot gearticuleerde ontwikkelen , waarom gebeurt dat bij de apen niet ? Niet óf de dieren denken , maar hoe ze denken , m, a. w. op welke wijze hunne hersenen invloed
uitoefenen op de spraakwerktuigen , dat is de vraag, die beantwoord moet
worden , eer we het groote vraagstuk opgelost zien, T &Go R. DE BEER,
,De Bibliotheek, VI,
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„Maar de dieren kunnen immers niet spreken P' zal misschien
menig lezer uitroepen. „Zij kunnen niet denken , en de taal is
toch het wederkeerig wisse 1 e n van gedachten door woorden." -- Wij zullen er niet over twisten , of men bij de hoogere
dieren een hersenfunctie waarneemt , die overeenkomt met ons d e nk e n. Er worden door dierenkenners genoeg voorbeelden aangehaald,
die dit zeer waarschijnlijk maken. Niemand zal echter ontkennen,
dat de dieren gewaarwordingen en begeerten hebben.
Als zij nu echter een middel bezaten , om elkaar wederkeerig
hunne gewaarwordingen en begeerten kenbaar te maken , zou men
dit middel dan geen „taal" moeten noemen ? -- I iet het denken, maar
het vermogen om zich wederkeerig te doen begrijpenis
de eigenlijke taal ; de taal zelve zou men kunnen noemen : „het middel
waarvan verschillende individuen zich bedienen om zich door elkaar
te doen begrijpen". Worden door dit middel gewaarwordingen,
begeerten en gedachten kenbaar gemaakt , dan zal zulk eene taal
weliswaar op een hoogeren trap staan dan die , waardoor slechts
gewaarwordingen en begeerten of slechts een van deze beide worden uitgedrukt ; maar het voornaamste van het begrip taal hebben
zij beiden toch gemeen. — Niet het denken , maar het gewaarworden en begeeren heeft de eerste aanleiding tot het ontstaan der
taal gegeven.
Laten wij nu het dierenrijk eens beschouwen met betrekking tot
de vraag , of men uit de levenswijs der verschillende diersoorten
het besluit mag trekken , dat zij zich van eene taal bedienen. Uit
de levenswijze der laagst georganiseerde dieren , de plantdieren , de
schelpdieren , de wormen en dergelijke , trekken wij de conclusie,
dat zjj geen ' middel hebben om zich wederkeerig te doen begrijpen.
Ook van de meeste insecten, amphibieën, visschen en reptilen kunnen wij hetzelfde aannemen; wij kunnen ze dus „sprakeloos" noemen. ' ) Hun zielsontwikkeling is blijkbaar zeer miniem.
Daartegenover staan dieren , wier menschachtig doen en laten
niet alleen van eene hoogere zielsontwikkeling , maar ook van eene
taal in de bovenbedoelde beteekenis getuigt. Onder de insecten zijn
dat vooral de b ij e n en de m i e r e n. De orde , die in een bijenen mierenstaat heerscht, het gemeenschappelijk handelen dezer dieren
tot bereiking van een zelfde doel, zou het wel mogelijk zijn , wanneer zij geen middel hadden om zich door elkaar te doen begrijpen,
m. a. w. als zij geene taal bezaten ? Dat de mieren zich voor elkaar
melding van een werk, waar1, Omstreeks 't jaar 1871 maakte Onze Tolk
in betoogd werd, dat de lagere diersoorten wel degelijk geluid geven.
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verstaanbaar kunnen maken , bewijst de proef van sir John Lubboek. Een mier werd door hem bij eenige poppen gezet. Zij ging
toen naar haar nest terug en haalde een paar keer andere mieren
er bij en bracht die rechtstreeks naar de poppen. Zij moet hare
medemieren dus op de een of andere wijze begrijpelijk hebben gemaakt , dat zij haar moesten volgen.
Welk zintuig is de drager van deze bijen en mierentaal ? Is
het evenals bij ons het gehoor , zijn misschien de door de mieren
voortgebrachte tonen zoo hoog , dat ons oor ze niet kan waarnemen ?
Is het misschien de tastzin of een ander zintuig ? Dit zijn vragen,
die voor de natuurwetenschap belangrijk zijn om te onderzoeken,
maar voor de quaestie die wij behandelen niet in aanmerking komen.
Want de bouw dezer schepselen is zoo geheel verschillend van dien
der menschen , dat eene overeenkomst in taal wel niet te verwachten is.
Anders is het gesteld met de warmbloedige dieren, die ons in
bouw naderen , de z o o g d i eren en v o g e l s. Van alle andere
diersoorten , behalve de bovengenoemde insecten en eenige nestenbouwende visschee , bekommeren de individuen van dezelfde soort
zich slechts zoover om elkaar , als het de paring betreft, maar het
uitbroeden der eieren en het verzorgen der jongen laten zij geheel
aan moeder Natuur over ; bij de warmbloedige dieren daarentegen
zorgen de ouders niet alleen voor het eerste voedsel der jongen ,
maar ook voor de ontwikkeling van de eigenschappen , hun door
,-

de natuur geschonken , ja zij waarschuwen hen zelfs voor dreigende

gevaren. Bij deze hoogere dieren hebben de jongen het vermogen,
de ouden op hunne smarten en behoeften opmerkzaam te maken,
en de ouden kunnen hen begrijpen. Zij bezitten dus het middel
om zich door elkaar te doen begrijpen , d. w. z. eene taal. Zou
zulk eene levenswijze, als de meeste zoogdieren en vogels hebben,
en die zooveel overeenkomst vertoont met ons familieleven, wel
zolider zulk eene taal denkbaar zijn?
Verder brengen deze wezens klanken voort, op dezelfde wijze en
met hetzelfde orgaan als de mensch : Uit de long komt de luchtstroom en veroorzaakt in de stemspleet van het strottenhoofd een
toon , die door de verschillende deelera van den mond min of meer
gewijzigd wordt. Dit laatste punt maakt eigenlijk het groote onderscheid , want de mensch * maakt bij het voortbrengen van klanken veel
meer gebruik van t o n g en l i p p e n dan de andere warmbloedige
dieren. Maar ook de aanleiding tot het uitstooten van deze klanken
is bij hen dezelfde als bij ons. Zij worden voortgebracht bij gewaarwordingen der ziel , zooals vreugde , smart , vrees , woede, ook
7*

90

DE BIBLIOTHEEK.

bij ontmoeting , en in al deze gevallen zijn zij verschillend. Hoe
geheel anders blaft de hond, als hij zijn meester begroet , dan
wanneer hij een vreemdeling te lijf wil! Hij jankt , als hij pijn
heeft ; hij knort om zijn ergernis te toonen of om te dreigen.
De eerste aanleiding tot deze klanken ligt voor de hand. Het
is eene wet, die geldt voor alle door longen ademende schepselen,
dat bij eene gewaarwording der ziel klanken worden
voortgebracht. Doch juist deze wet schijnt de gemeenschappelijke
basis te zijn, waarop bij den mensch zoowel als bij de warmbloedige
dieren de taal zich ontwikkeld heeft. De door longen ademende schepselen schreeuwen bjj smart en vreugde, en de eerste kreet, dien zulk
een schepsel uitstiet , was voor de taal hetzelfde, wat de vorming
der eerste cel voor het leven was. Zoolang deze klanken slechts
ingevolge bovengenoemde wet werden voortgebracht en niet opgemerkt werden door de andere individuen derzelfde soort, bestond
er nog geen middel om zich wederkeerig begrijpelijk te maken,
geene taal. Zoodra echter de andere individuen van dezelfde soort
de gewaarwordingen en behoeften hunner natuurgenooten leerden
kennen , begonnen zjj elkaar te verstaan , er ontstond dus eene
taal. In de eerste plaats is dit, zoowel bij zoogdieren als bij vogels,
het geval tusschen jongen en ouden. De jongen schreeuwen of
janken ingevolge bovengenoemde wet, de ouden verstaan hen echter.
Schreeuwen de dieren echter met het d o e 1, om zich door hun geschreeuw te doen begrijpen , dan is de tweede groote schrede in de
ontwikkeling der taal gedaan. Of nu de reeds meer ontwikkelde
jongen dit doel hebben bij. het schreeuwen , waag ik niet te beslissen, maar men mag dit opmaken uit het gedrag van haifvlugge
vogels, wanneer de ouden met het voedsel in den bek aankomen.
Dat de volwassen zoogdieren en vogels echter klanken voortbrengen
met het doel om zich te doen begrijpen, zal later door voorbeelden
aangetoond worden.
Laten wij vooraf echter onderzoeken, wat de eenvoudigste en
daarom oorspronkelijke vorm der klanktaal is. Volgens de leer
van Darwin hebben de zoogdieren en vogels zich uit de amphibieën
en reptilen ontwikkeld, en het onderzoek der aardlagen heeft aan
het licht gebracht , dat in een bepaalde scheppingsperiode beide laatste
diersoorten reeds voorhanden waren , terwijl de eerste nog niet
bestonden. Er doet zich nu vanzelf de vraag voor : Heeft de klanktaal zich uit het doellooze uitstooten van klanken reeds bjj eenige
soorten van amphibieën en vogels in haren eenvoudigsten vorm
ontwikkeld , of geschiedde dit eerst bij de vogels en zoogdieren?
Qn: deze vraag te beantwoorden , kunnen wij natuurlijk slechts
.
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nagaan , boe het op dit punt gesteld is bij de tegenwoordig levende
amphibieën en reptilen. Het kwaken der kikvorschen zal wel niet
anders zijn dan eene uiting van welbehagen en wellust , zonder de
bedoeling om zich voor elkaar verstaanbaar te maken. Ten minste
de levenswijze dezer dieren geeft geen reden om te veronderstellen,
dat zij eene taal bezitten ; zij verkeeren nog in het stadium , dat
de taalvorming onmiddellijk voorafgaat. Weinland meent echter,
bij eene enkele hagedissensoort (Anolis) een l o k t o o n opgemerkt
te hebben. Is dat zoo , met andere woorden , heeft het mannetje
bij het voortbrengen van dezen toon de b e d o e 1 i n g, het wijfje
te lokken , dan kan men aan deze dieren het bezit eener taal niet
ontzeggen , al bestond die ook slechts uit een enkelen toon. Misschien hebben wij bij deze hagedissensoort het voorbeeld- van de
1 o n g e n k 1 a n k t a a 1 in haar primitiefsten vorm. Zij bestaat
slechts uit een enkelen klank en dient alleen om uiting te geven
aan de teeldrift , zooals bij de vogels bepaald het geval is. Zoo
wordt het dan duidelijk , hoe het d o e 11 o o z e uitstooten van klanken , als gevolg van het wellustig gevoel , kan overgaan in het
o p z e t t e 1 ij k e uitstooten van deze klanken met het doel om het
wijfje te lokken ; het ontstaan der taal is hiermede verklaard. Op
deze primitieve wijze kan de klanktaal zich bij eenige amphibieënen reptilensoorten gevormd hebben , voor de vogels en zoogdieren
zich ontwikkelden ; de beide laatsten hebben haar dan in dien eenvoudigen vorm overgeërfd.
Al moge het ook niet met zekerheid zijn te bewijzen , het lijdt

toch geen twijfel , dat de meeste zoogdieren en vogels eene taal
hebben , die uit meer dan een klank bestaat. Bij den hond kan
men er ten minste vier onderscheiden. Hij blaft, om op iets onge=
woons opmerkzaam te maken , of om iemand te begroeten. Hij
knort als hij wil dreigen ; hij jankt , om honger of dorst te kennen
te geven ; hij huilt, als hij pijn heeft. Bij ieder van die vier wijzen
om zich te uiten, zijn meer fijnere onderscheidingen te maken,
vooral bij het blaffen. Dat zij deze klanken werkelijk met een
bepaald doel voortbrengen , is gemakkelijk door voorbeelden te staven. Sommige honden blaffen zoo lang voor de gesloten deur, tot
men die voor hen opendoet. Een hond , die eens op een avond
niet zooals gewoonlijk was „uitgelaten" , maakte des nachts zijn
meester door blaffen wakker en ging daarop staan janken voor de
gesloten deur. Het dier wist dus , dat ' zijn meester hem zou begrijpen als hij deze geluiden maakte. Een andere hond was met
zijn meester in een vreemd lokaal. Plotseling ging de hond voor
een kastje staan janken , terwijl hij zijn meester vleiend aankeek.
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De eigenaar van het dier beurde nu het kastje op , en daaronder
lag een been , waarmee de hond vroolijk wegliep. Hier was de
hond dus ook gaan janken met het doel , de hulp van zijn meester
in te roepen om het been machtig te worden. Dat de honden gewoon zijn , uit bepaalde klanken de bedoeling op te maken van
dengeen , die ze voortbrengt , bewijst het volgende voorval , dat ik
zelf heb opgemerkt. In een restauratie , waar ook drie honden
waren , was een heer in slaap gevallen en zat te snorken. Dit snorken had veel overeenkomst met het knorren van een hond. Spoedig begon een der honden te brommen , toen volgden de anderen
ook. Daarop gingen zij alle drie voor den snorkenden man staan,
bromden hoe langer hoe harder en begonnen eindelijk te blaffen.
Toen de man echter rustig doorsliep , verlieten zij hem en bekommerden zich verder niet meer om hem. De hond knort alleen als
hij wil dreigen. Het gesnurk , dat zooveel op knorren leek , vatten
zij als dreigen op , vandaar hun heftig gebrom. Maar eindelijk
begrepen zij , dat zij den snorker verkeerd hadden verstaan", en
lieten hem toen rustig voortsnorken.
Het is ook bekend , dat sommige dieren , die veel aan vervolging
blootstaan, zooals gemzen en patrijzen , welke laatste anders volstrekt
niet tot - de slimste vogels behooren, w a c h t e n uitzetten om bij
dreigend gevaar te w a a r s c h u w e n. De rumoerige vergaderingen van spreeuwen , wanneer zij gaan verhuizen , kan men als eene
beraadslaging beschouwen. Volgens Weinland stoot de spreeuw een
sisklank uit , als hij zijn jongen het stilzwijgen wil opleggen.
Dat zoogdieren en vogels door menschen afgericht kunnen worden , om naar een bepaalden naam te luisteren of op een bepaald
woord iets te doen of te laten , is wel een bewijs, dat deze dieren
gewoon zijn zich door middel van klanken voor elkaar begrijpelijk
te maken. Zelfs zoogdieren, wier verstandelijke ontwikkeling zeer
gering is , zooals schapen en konijnen , leeren naar een bepaalden
naam te luisteren. Gedresseerde honden gaan op het woord „dood !"
onbeweeglijk op den grond liggen. Ik ken er een, die op het kommando : de oogen dicht!" zijn oogen sluit. Andere honden zullen
zelfs een stukje vleesch niet opeten , als men het hun voorhoudt
met de woorden : „het is van een Jood !" maar als men dan zegt:
„het is van een mooi meisje !" happen zij er gretig naar. En zij
onthouden niet alleen hun eigen naam , maar ook den naam van
andere honden, die zij kennen , zooals ik mij zelven meermalen over
tuigd heb. Als ik aan den hond van een mijner vrienden vroeg:
„waar is Fik ?" (zoo heette een poedel , waarmee hij altijd speelde) ,
dan verstond hij dat blijkbaar, want hij ging dadeljk zoeken. --
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Dat cavaleriepaarden de signalen gewoonlijk beter verstaan dan de
recruten zelven , is bekend. -- Dit alles zou niet mogelijk zijn, als
de zoogdieren en vogels niet van nature gewoon waren om klanken , die hun door andere individuen worden toegeroepen , op te
vatten als een verzoek om iets te doen of te laten. ' )
Ja in het algemeen kon zulk een intieme omgang als de mensch
met eenige soorten van zoogdieren en vogels heeft, niet bestaan,
als zij zich niet door elkaar konden doen begrijpen. Er bestaat in
ruimeren zin Bene taal , waardoor zoo niet alle , dan toch vele warmbloedige dieren zich voor elkaar begrijpelijk kunnen maken. En
dit is de voornaamste reden , waarom de mensch zich aangetrokken
gevoelt tot zoogdieren en vogels en eenigen er van tot zijne dienaren heeft gemaakt. Hij kan bij hen duidelijk onderscheiden , of de
kreten die zij uitstooten , door smart of door vreugde veroorzaakt
worden ; hij weet dus , of zij van vreugde of van smart vervuld
zijn. De dieren van hun kant leeren onderscheiden, of zij berispt
of geprezen worden , en hoe langer en intiemer de omgang is , hoe
beter zij hun meester leeren begrijpen. — Ook het verschijnsel, dat
katten of andere dieren zich het lot der verlaten jongen van andere
diersoorten , bv. eenden aantrekken , laat zich slechts daardoor ver klaren , dat zij hun geklaag verstonden.
Veel moeilijker is het voor den mensch om te weten , wat de
koudbloedige , door longen ademende dieren , r e p t i 1 e
en a mp h i b i e ë n , gevoelen. Het sissen der slang vat hij op als drei-

n

ging, en het „vroolijkel' gekwaak der kikvorschen in schoone zomer1 ) De schrijver maakt de zaak niet eenvoudiger, en niet waarschijnlijker
door eenvoudig aantenemen , dat instinct , geheugen , begrip , herinneringsvermogen en verstand volkomen hetzelfde beteekenen en dat dit alles bij
dieren en menschen volkomen hetzelfde is.
Dat het paard van Darius begon te hinneken , toen hij voorbij den stal
kwam , waar zijn merrie stond , bewijst , dat hij zich de plek herinnerde,
waar hij den vorigen dag geweest was , maar niet, dat hij zoo groote locale
kennis had. Als de ooievaars den weg naar Egypte vinden blijkt daaruit,
dat ze zich den weg herinneren , maar niet dat ze zoo groote aardrijkskundige kennis hebben. Met evenveel recht kon men beweren . dat een paard
de woorden vort , hort of hu verstaat. Het zou echter ook kunnen zijn,
dat hij zich herinnerde zweepslagen te hebben gekregen, als hij dan niet
ging loopen m. a. w. dat zijn instinct hem er toe bracht de gevolgen zijner
handelingen te begrijpen. Als een hond kwaad doet en men zegt met forsche stem : „Moet je weer wat hebben ?" en laat de zweep zien , dan kruipt
hij weg ; maar houdt men d e zweep weg en zegt vriendelijk : „ Moetje weer
wat hebben ?" dan komt hij allicht toeloopen , gaat in allen gevalle niet
weg , hetgeen hij wel zou doen als men op barschen toon zei : Weet je
wel , dat de Jelez-spor en gedaald zijn ? He ?' RED.
,
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nachten als een uiting van wellust. Maar dat is ook bijna alles.
Bij alle dieren echter, die geen longen hebben, is het hem geheel
onmogelijk , afgezien natuurlijk van wetenschappelijke experimenten.
Niets kan hem rechtstreeks zeggen , of het vertrapte insect of de
doorgesneden worm pijn gevoelt, en of de snelle bewegingen der
visschen een bewas zijn van vreugde of van angst. Daardoor zal
hij ook veel eerder dergelijke dieren kwellen dan warmbloedige.
In de gebarentaal , die nu nog bij ons gebruikelijk is , en in die
der apen , maken wij gebruik van het hoofd met zijne onderdeelen,
waarbij ook de tong. Het is zeer natuurlijk , dat men voor het
aanduiden van functies van het hoofd en zijn onderdeelen , het hoofd
en de bedoelde deelen zelven gebruikte. Van de laatste waren de
tong en de lippen door hare beweeglijkheid het meest geschikt. Wij
hebben er boven reeds op gewezen , dat de mensch zich bij het vormen van klanken hoofdzakelijk door de grootere beweging van tong
en lippen onderscheidt van de zoogdieren. Ook zijn . bij hem de
tong en lippen naar verhouding veel vleeziger en gespierder dan
bij de dieren. Tong en lippen gebruikte hij nu in de eerste plaats,
om daarmee gebaren — dat zijn dus mond-gebaren — te maken.
Voor het aanduiden der gewaarwordingen dienden de voorhanden
tusschenwerpsels ; hierna was wel het voornaamste om begrijpelijk te
maken , wat men zelf wilde doen , of wat een ander doen moest. Er
waren dus woorden noodig om eene actie aan te duiden : w e r k woorden.
Wilde iemand aanduiden, dat hij de tanden wilde gebruiken ,
dan kon hij dit eenvoudig doen door de tanden te laten zien , evenals de wilde volken nu nog doen, en de hond, die dreigt te bijten.
De hoofdfunctie der tanden is het opnemen en fijnmaken der vaste
voedingsstoffen , het e t e n. Wilde men aanduiden , dat men begeerde te eten , dan opende men den mond en deed gelijktijdig een
tusschenwerpsel (stemtoon) hooren , evenals de jonge vogels, en
wees met de tong naar de tanden. Wanneer nu interjectie en mondgebaar zeer snel op elkander volgden , dan moest er een vocaalklank (de oude interjectie) en een tongentand-consonant d , t , s,
1 of n ontstaan , evenals wij nu nog van onze kinderen „tata" hooren, als zij met de tong spelen. Inderdaad vindt men in zeer vele
talen , zelfs in zulke, waarvan men de verwantschap niet heeft kunnen aantoonen en die gedeeltelijk door volken van geheel verschillende rassen gesproken worden , voor het begrip „eten" klankverbindingen , die uit tong- en Landklanken en vocalen bestaan. Zoo is in het Indogermaansch de wortel „ad" voorhanden , waaruit
het Latijnsche e edere", ons „eten" en het Duitsche essen" ont-

staan is ; in het Finsch „si eda" , in het Tartaarsch „atarga'', Mon-
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goolsch „edeku", Chineesch „tsiáh", Samojeedsch „aurtomd•am",
Toengoesisch „dshebdau", bij de Pampa-Indianen „asah", bij de Vuurlanders „atama", bij de inboorlingen van Nieuw-Holland ,butina".
Ook de tanden zelven worden het best aangeduid door het
aanwijzen met de tong. Merkwaardig is hierbij in de I n d o g e rm a a n s c h e talen de opeenhooping van tongentandklanken , bv.
in het Hindostansch „dandan", Perzisch „dendun", Grieksche stam
„odont", Latijn „deus", Lithausch ,,duntus", Gothisch „tunthus".
Ook de tong en hare verrichtingen duidde men • aan door de
tong achter en tusschen de tanden te bewegen ; vooral is hier de 1
karakteristiek, bv. Latijn „lingua", Grieksch „glootta", Hindostansch
„taal" ; in de taal der Negers aan de Jejirivier „ladra", in die van
Schilluk „lebi", in het Chineesch „shit". Taal zelf is bij de Sokoro
in Baghirmi „tar", wat het Noordgermaansch „taal" zeer nabij
komt. -- Zoo is het ook met de verrichtingen der tong, I)uitsch
„lecken", Latijn „lingere" , bij de Negers van Schilluk „nan'?.
Duitsch : sagen, lallen , ziihlen", Latijn „dicere , loqui", Grieksch
„lalein , legein", bij de Negers aan de Jeji „atatu", Chineesch ,, t''.
Bij het opnemen van v l o e i b a r e spijzen komen vooral de 1 i pp e n in het spel ; het zuigen van kinderen is er het sterkst sprekende voorbeeld van. Men vindt dan ook in vele talen klankvormen met de lipklanken b , p , w, f, m voor het begrip d r i nk e n , bv. Hindostansch „piwan", Armenisch „embel", Latijn „bibere"
enz.; Finsch „juwwa", Samajeedsch „bede", Toengoesisch „imidau",
Mandsjoersch „omire", Japansch „nomi", Maleisch „minom", bij de
Negers aan de Jeji „emfufu".

Ook in de benamingen voor 1 i p p e n vindt men lipklanken : in
het Hollandsch , in het Duitsch „Lippe", Latijn „labrum", bij de
Negers aan de Jeji „bili"; verder voor mond", dat wil zeggen
beide lippen te zamen : Gothisch „munths", Hindostansch „muu", Lettisch „mutte", Maleisch „mulut".
Ook schijnt de moeder en misschien ook de vader den naam ontleend te hebben aan het begrip drinken of liever laten drinken;
want voor den zuigeling is het de voornaamste eigenschap der
moeder , dat zij hem laat drinken. De lettergrepen „ma" en „pa"
vindt men niet alleen in de Indogermaansche talen in de benamingen
vour vader en moeder , maar ook in het Chineesch „mu" moeder,
„fu" vader , in het Baskisch „ame" ; ook in 15 negertalen wordt
de moedernaam en in 57 de vadernaam uit lapklanken gevormd.
Hiertoe behooren ook het Latijnsche „mamma" moederborst en het
Duitsche „Milch".
Om den neus en zijne functies , zooals het niezen , aan te dui-
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den, vindt men dikwijls den neusklank n; voor het verhemelte en
de keel , de verhemelte- en keelklanken 1k, g , ch , h.
Terwijl alzoo de interj ectietaal , die grootendeels uit vocalen bestond , zich met de gebarentaal verbond , kwam de mensch in het
bezit der klankgebarentaal ; hierdoor vooral was het , dat de taal
verrijkt werd met c o n s o n a n t e n , hoewel er in de voorhanden interjecties
ecties misschien ook reeds consonanten werden gevonden. Hoe meer
hij met deze verbinding vertrouwd werd , hoe meer het teeken voor
den klank week , en ten slotte was het niets meer dan een consonant.
Om de geraasmakende functies der mondholte , zooals h o e s t e n
en s p u g e n aan te duiden , lag het voor de hand , dat men ze
eenvoudig nabootste. Toen de mensch door hemzelven voortgebrachte geluiden kon uitdrukken , was hij reeds gekomen tot de
klanknabootsing, alweer een stap verder in de ontwikkeling
der klankentaal. Nu was het nog noodig , dat hij ook geluiden,
die op eerre andere wijze ontstonden , kon nabootsen. Als wij de
spreekwoordelijk geworden nabootsingsmanie der apen , onze naaste
verwanten , ja van onze eigen kinderen in aanmerking nemen, als
wij in het oog houden , dat zelfs vogels , de zoogenaamde spotvogels , vreemde tonen nabootsen , dan mogen wij reeds uit psychologische gronden besluiten , dat ook de mensch , wiens tong en lippen
in dienst der klankgebarentaal zulk een buitengewone behendigheid
hebben gekregen , misschien enkel uit speelschheid daartoe gekomen
is. Het geschreeuw der dieren , het waaien van den wind , het
stroomen van het water zal hem daartoe het eerst aanleiding hebben gegeven , en daarvoor zijn voorbeelden uit verscheidene talen
bij te brengen , bv. de dierennamen kraai, raaf, koekoek, kieviet",
het Duitsche „uhu", het Amerikaansche „whipperwill", het Kalmuksche mi" voor kat , het Ostiakische „sy" voor adder , enz.
De consonanten w en f hebben veel overeenkomst met het geruisch van den wind ; men vindt ze dan ook in het Duitsche
„Wind", Indisch „wa", Perzisch „voat", het Chineesche „fen" en
„fung" ; verder „waaien" en „wehen", dat in het Russisch „wéet" heet.
Met het geruisch van vlietend water heeft blijkbaar de klankverbinding fl of vl in „vloed", „Flut, het Latijnsche „fluvius, fluere"
veel overeenkomst. -- Uit de klanknabootsing schijnt het zich ook
te verklaren , dat in zeer vele talen het begrip water wordt weergegeven door klankverbindingen , waarin w , f, m , s en sch voorkomt. Behalve in „water" en „wasser" vindt men die klanken in
het Slavische „wodá", het Lithausche „wundus", het Finsche „wesi",
het Hongaarsche „wis", het Samojeedsebe „wit".
Zoo had de mensch door de interjectietaal , de klankgebarentaal
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en de nabootsingstaal reeds een woordenschat gekregen , die in verhouding tot dien der dieren rijk kon genoemd worden . Zijne gewaarwordingen , de verrichtingen , die hij zelf deed of die betrekking
op hem hadden , zoowel als de voorwerpen in zijne omgeving die
voor hem van belang waren , kon hij gedeeltelijk aanduiden. Intusschen had zich echter zijn verstand zoozeer ontwikkeld en was
zijne phantasie in die mate opgewekt , dat hij den vierden trap der
klankentaal kon bereiken , dien der t a a l v o r m i n g. Een wezen,
dat de geestelijke kracht bezat om eene mythologie te verzinnen,
die zelfs bij de onbeschaafdste volksstammen zoo rijk aan phantasie
is , moest ook in staat zijn door allerlei combinaties en overdrachtelijke uitdrukkingen nieuwe woorden te vormen uit den voorhanden
taalschat , en dit te meer , daar hij bij het toenemen zijner intelligentie behoefte kreeg aan een middel om zijne gedachten meer
volkomen uit te drukken. Het is echter onmogelijk , de afzonderlijke draden van dit weefsel op te sporen.
En hier wenden wij ons weer tot hen , die de taal als eene
emanatie van den menschelijken geest opvatten. Wij geven hun
toe , dat al hetgeen in de menschelijke taal voor het ontstaan der
taalvorming werd geschapen, niet in vergelijking komt met datgene,
wat de menschelij ke taal door de spraakvorming heeft gekregen..
Wij beweren echter, dat de taal, welke de mensch met zijn dierlijk
lichaam spreekt, in haar eerste begin iets dierlijks geweest is,
waaruit de menschelijke geest daarna het grootscha gebouw heeft
opgetrokken. Ook is de overtuiging , dat de taal der menschen
zich uit die der dieren heeft ontwikkeld , zeer goed in harmonie te
brengen met het geloof aan den goddelijken oorsprong van den
menschelijken geest en zijne onsterfelijkheid ; want zijne zinnelijk
waarneembare taal behoort daartoe , evenals zijn lichaam in de
klasse der zoogdieren behoort. ' )
Hoe is het echter te verklaren , dat er nog maar zoo weinig
resten van de vroegere taalperioden voorhanden zijn , en hoe is
de groote verscheidenheid in de tegenwoordige taalstammen ontstaan ? — Men mag in de eerste plaats aannemen , dat de verdeeling van het menschdom in verschillende rassen en volkeren reeds
begon in den tijd , toen men nog slechts de interjectietaal en de
gebarentaal bezat. Terwijl daaruit de hoogere taal soorten zich ontwikkelden , werd de splitsing der menschheid in verschillende volken
voortdurend grooter. Verder heeft de vergelijkende taalstudie en
de studie der dialecten aangetoond, dat de talen nog voortdurend
1)

Die Sprache ist den Menschen weder angeboren noch angeschaffen.
GRIMM.
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wijzigingen en splitsingen ondergaan. Wie zou als leek vermoeden,
dat de woorden water" en het Grieksche „hydor" oorspronkelijk
een zijn geweest ? En reeds het zuidduitsche „net" is zeer verschillend van het middelduitsche „nich". In het laatste geval is
de splitsing toch slechts eenige eeuwen oud. Welke veranderingen
kunnen er dan wel ontstaan zijn in den loop van honderdduizenden
j aren ! -- Verder geldt ook voor de taal ade wet van den s t r ij d
o m h e t b e s t a a n, volgens welke het onvolkomene verdrongen
wordt door het meer volkomene. Zoo konden de meeste wortels,
die in de eerste perioden der taalvorming ontstaan waren , weer
door nieuwe verdrongen worden. En eindelijk mag de overeenkomst, die ver van elkaar verwijderde talen af en toe vertoonen ,
niet altijd als bloot toeval worden beschouwd, vooral wanneer zij
zich voordoet bij woorden , die reeds zeer vroeg gebruikt werden.
Zoo is het dunkt mij geen toeval , dat in het Chineesch de woorden
„mu" voor „moeder", „fu" voor „vader", „suu" voor zoon", „fen"
en „fung` voor „wind" luiden , waarbij men nog kan voegen „schi"
voor zon'', dat opvallende overeenkomst vertoont met ons „schijnen".
Het boven gezegde kunnen wij als volgt samenvatten : De klanktaal is gebaseerd op de wet , geldende voor alle met longen ademende
schepselen , dat eene ziels-emotie aanleiding geeft tot het voortbrengen van een klank. Toen de intelligentie voldoende ontwikkeld
was , werden deze onwillekeurige klanken door schepselen van dezelfde soort verstaan en daarop wederkeerig met o p z e t,
voortgebracht. Zoo had de taal haar eersten trap , dien der i nt e r j e c t i e bereikt; misschien is zij reeds bij eenige amphibieën
en reptilen, maar zeker bij vogels en zoogdieren voorhanden.
Daarnevens had zich een g e b a r e n t a a l ontwikkeld , waarvan
vooral gebruik werd gemaakt door de schepselen, die met handen
voorzien waren. Bij den mensch ontstond ten gevolge van zijne
toenemende intelligentie , uit de samensmelting der gebaren- met
de interjectietaal de k 1 a n k g e b a r e n t a a 1, vanwaar het slechts
een sport hooger is tot de n a b o o t s i n g , waarop eindelijk de
taalvorming volgt.

ar 14u5 1,10r over deS--,elf„de q
Voor eenigen tijd besloot de L i t e r a r y and P h i l o s o p h i-'
c a l S o c i e t y van Liverpool , aan de leden dier vereeniging en
aan enkele andere personen, die mochten wenschen daarvan gebruik
te maken , de gelegenheid te verschaffen , eens in het jaar, te Liver1)

Overgedrukt uit De Spectator 1872 No. 52 en 1873 No. 1 en 2.
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pool eene oorspronkelijke zuiver wetenschappelijke rede te hooren
over Benig hoogst belangrijk onderwerp , uitgesproken door een der
beroemdste mannen van den dag. Deze lezingen moesten in geenen
deele het karakter van populaire verhandelingen hebben en waren
ook alleen bestemd voor de meest ontwikkelden. Uit eerbied voor
William Roscoe , een der eerste leden , en die jaren achtereen den
voorzittersstoel bekleed had, bepaalde men, dat deze lezingen R o s c o eL e c t u r e s zouden genoemd worden.
De eerste lezing werd gehouden op Dinsdag 10 December in de
kleine concertzaal van St. George's Hall te Liverpool , waar prof.
Max Muller voor een talrijk en uitgelezen publiek ') handelde over
Darwin's Philosophie der taal.
Het zal aan vele lezers van d e S p e c t a t o r zeker niet ongevallig zijn, hier een kort overzicht van die allerbelangrijkste lezing
te vinden. We , onthouden ons van alle kritiek, in den vorm van
kantteekeningen of aanstippingen , en belasten ons alleen met de
nederige rol van verslaggever.
In zijne inleiding merkte spr. op : dat philosophie niet , zooals
velen beweren , een artikel van weelde, maar dat het onder verschillende vormen het dagelijksch brood is der geheele wereld.
Hoewel het aantal werkers en sprekers altijd gering moet zijn,
zoo is toch het aantal van hen voor wie zij werken en spreken
1 e g i o , en mogen de golven in letterkundige kringen -het hoogst
gaan , de steeds wijder wordende kringen der wijsgeerige gedachte
reiken in ' t eind tot aan de meest verwijderde kusten. Wat in de
studeercel wordt geschreven wordt weldra van den leerstoel verkondigd , op de hoeken der straten besproken.
Er zijn materialisten en idealisten , positivisten en mystici , evolutionisten en specialisten zoowel in de werkplaatsen als in de gehoorzalen ; ja , , de intellectueele kracht en het zedelijk welzijn eener
natie is niet meer afhankelijk van den godsdienst van staat, dan
van de domineerende philosophie ii het rijk. Niemand, die den
toestand van de intellectueele atmosfeer van Europa gadeslaat , kan
nalaten op te merken , dat die meer beroerd wordt door wijsgeerige,
dan door theologische vraagstukken , en dat de leer van Darwin,
met al haar gevolgen , niet alleen wetenschappelijke belangen raakt;
die leer raakt den eersten grondslag van godsdienst en zedelijkheid,
en voor ieder , die eerlijk de gevolgtrekkingen nagaat , die men moet
maken , moet het in den volsten zin des woords eene quaestie van
leven of dood zijn. Hoezeer ik het afkeur wetenschappelijke en godsdienstige vraagstukken met elkander te vermengen , hoezeer ik er
1)
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een afkeer van heb theologische vooroordeelen op te werpen tegen
de vorderingen van het vrije onderzoek , zoo zou het toch , mijns
erachtens , het wetenschappelijk onderzoek in geen zeer vleiend daglicht plaatsen , zoo dit , tot welke ontdekkingen het ook mocht leiden , nooit eenigen invloed mocht uitoefenen op de diepste overtuiging onzer ziel. Het maakt voor ons een groot verschil of we in
de lucht van Europa of in die van Afrika leven ; een even groot
verschil maakt het, of we in eene eeuw 'van materialisme of in eene
eeuw van idealisme leven. In den grooten strijd, die van de kindsheid der philosophie af gevoerd is tusschen materialisme en idealisme , drijft tegenwoordig het leger, dat onder de banier van 't materialisme strijdt, alles voor zich henen. Het materialisme (ik gebruik dit woord hier in zijn uitgestrektsten en wijsgeerigen zin,
niet als scheldnaam) heeft overal de overhand , terwijl „Idealist"
bijna een scheldnaam is geworden. Het zij verre van mij aan het
materialisme zijn zegepralen te benijden of 't aansprakelijk te
stellen voor het kwaad , dat 't zou kunnen teweegbrengen. We minachten immers ook den storm en het onweder in de natuur niet en
we behooren te weten , dat noch de klachten van den moralist ,
noch de dreigingen van den theoloog, iets zullen vermogen tegen
het onstuimig voortdringen van materialistische denkbeelden.
Neen het is volkomen waar , dat de menschelijke geest zulke
stormen noodig heeft , om frischheid en kracht op te doen , en hoe
mismoedig de idealist soms ook ' zijn mag , hij weet goed genoeg,
dat zijn goed schip van de dagen van Plato af elken storm is te
boven gekomen.
Spreker betreurde verder , dat men , bij den strijd die thans ge •
voerd wordt, zoo weinig acht sloeg op , de geschiedenis der wijsbegeerte. Mocht het ook al te veel zijn , te vorderen , dat men bekend zij met de geheele geschiedenis der wijsbegeerte , _ zoo zou 't toch
niet meer dan billijk zijn , dat niemand zich in den strijd mengde
of partij koos, zonder minstens grondig bekend te zijn met de werken van Locke , Berkeley , Hume en vooral met die van Kant.
Daarop beschreef hij meer in 't bijzonder de plaats , die Kant in
de philosophie inneemt en verklaarde van diens K r i t i k d e r
r e i n e n V e r n u n f t, dat die in den buitensten stroom der wijsbegeerte stond als de rotsen van de Niagara. Kant was evenmin
materialist als idealist ; zijn hoofddoel was, eens vooral de bronnen
en grenzen onzer kennis te bepalen. Hij toonde aan , dat onze kennis niet alleen aan uit- of inwendige gewaarwordingen kan worden
toegeschreven en dat, als Locke de ziel beschouwt als eene t a b u 1 a
r a s a , die op , voor ons onverklaarbare, wijze indrukken ontvangt
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en verwerkt , dit eenvoudig als een metaphoor moet worden beschouwd. Maar zelfs Locke gaf toe, dat de mensch alleen het vermogen had , de zaken i n a b s t r a c t o te beschouwen en van enkele indrukken tot algemeene opvattingen te besluiten , en „dat dit
een kenmerkend onderscheid uitmaakt tusschen den mensch en de
dieren , terwijl dit eene volmaaktheid is , voor de vermogens der
dieren inderdaad volkomen onbereikbaar". Er was maar een reden,
waarom Darwin en zijne volgelingen geen acht sloegen op de belangrijke resultaten , waartoe vroegere wijsgeeren op dit punt gekomen waren. Zij konden met eenigen schijn van recht zeggen:
„waartoe zouden wij ons inlaten met de quaestie van de constitueerende elementen van den menschelijken geest ? Waarom zouden
wij ons vermoeien met te onderzoeken of Locke , Berkeley of Hume
gelijk had in zijn onderzoek van de vermogens van den menschelijken geest ? Wij hebben bewijzen, die zij niet hadden en die hunne
nasporingen onnoodig maken.
We weten , dat de dieren hun kennis alleen door de zinnen ontvangen , we weten ook , dat de mensch van het eene of andere dier
van lagere orde afstamt en dus kan de menschelijke geest ook niets meer
of minder zijn , dan een ontwikkelde vorm van den dierlijken geest."
Daarop onderzocht spr. Darwin's opmerkingen aangaande de taal
meer • in 't bijzonder. Hij veroordeelde het denkbeeld van ontwikkeling , als in strijd met alle gezonde redeneering.
Hij had zwarigheden tegen de telkens weerkeerende hypothesen
van langzame ontwikkeling , die ons terug zouden brengen tot de
philosophie van Herakleitos , en tegen Darwin's beweren , dat in
een reeks van opvolgende geslachten , die zich onmerkbaar ontwikkelden , van eenig aapachtig wezen tot den mensch zooals hij thans
is , het onmogelijk is , met juistheid het tijdstip te bepalen, waarop
men van m e n s c h kon gaan spreken. Spr. hield vol , dat dit zou
samenvallen met het ontstaan der taal (the Radical Period) , met
het vormen van algemeene begrippen vervat in de zoogenaamde
(taal)wortels. Hij besprak de verschillende denkbeelden over den
oorsprong der taal en toonde aan , dat zelfs zij , die in ,de b o ww o w en de p o o h- p o o k theorie geloofden , geenszins de inzichten van Darwin deelden. Ook wanneer de grondstof en de eerste
elementen eener taal uit tussehenwerpsels en klanknabootsingen bestonden , dan nog zouden deze elementen geen taal opleveren,
zooals die nu is. Men zou kunnen beweren , dat men de grondstof der vuursteenen bij duizenden in 't veld ziet ; maar wat we
weten moeten , is , hoe de vuursteenen aan dien vorm en aan die
eigenschappen kwamen. Het zou bespottelijk zijn te beweren , dat
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men geen spoor van mensehenarbeid aan de vuursteenen kan ontdekken , of dat er niets bepaalds is in te brengen tegen het geloof,
dat ze door apen gemaakt zijn ; maar 't is nog niet half zoo bespottelijk , als vol te houden , dat , als eerst de elementen der taal
gegeven waren , de rest eenvoudig eene quaestie van ontwikkeling
was of het werk kon zijn van eenige wezens van het apengeslacht.
In antwoord op het beweren van D a r w i n en den Aartsbisschop
W h a t e 1 e y , dat de dieren zoowel als de menschen eene taal hebben , wees prof. Muller met nadruk op het onderscheid tusschen
taal der gewaarwordingen en taal der rede (e m o t i o n a 1 en r at i o n a 1 language) , de eerste behoort aan het dier zoowel als aan
den mensch , de laatste is uitsluitend het eigendom der redelijke
wezens , der menschen. Met het oog op de nasporingen van
Broca, Dr. Hughlings, Jackson, Dr. Bateman en
anderen , toonde hij aan , hoe het groot verschil tusschen deze twee
soorten van taal ten duidelijkste blijkt uit de beweging der hersenen
in gezonden en in ziékelijkcn staat. De taal der rede is een werk
des verstands , dewijl ieder woord zijn oorsprong vindt in een abstractie of algemeene conceptie. Zelfs concreta zooals sta 1, z a d e 1,
v a d e r, m o e d e r zijn oorspronkelijk abstracta, en men zou dwalen door met Darwin aan te nemen , dat er wilden zijn , die geen
abstracta kennen. Alle echte woorden zijn van wortels afgeleid en
iedere wortel vertegenwoordigt het een of ander begrip. S t a 1
komt van een wortel s t a , staan ; z a d e 1, van een wortel s a d,
zitten ; v a d e r , van een wortel p á, beschermen ; m o e d e r, van
een wortel m a, vormen. Dit feit is de grootste ontdekking op 't
gebied van de wetenschap der taal.
In deze wetenschap worden de wortels , " die als samenstellende
elementen van alle menschelijke taal voorkomen , beschouwd als
allereerste feiten ; in de wetenschap der gedachte kunnen ze echter
nog 'geheel en al ontleed worden. Daarop gaf spr. eene volledige
verklaring van den oorsprong der wortels. De nabootsing van geluiden , gevoelsuitdrukkingen en klanknabootsingen, bij v. het zingen
der vogelen , het huilen van den wind , het vallen van een steen,
het schreeuwen van een kind , het lachen van een vriend of een
vijand is, zeide hij, voorzeker geen gemakkelijke groep en, van den
-

beginne af moet dit aanleiding hebben gegeven tot eene eindelooze

verscheidenheid van nabootsingen , waarvan vele , zonder eenige
verklaring of aanwijzing , onmogelijk herkend konden worden. Bij
al deze • nabootsingen is er geen een , die voor wortel zou kunnen
doorgaan. Hoezeer deze klanknabootsingen verschillen , kunnen wij
zelfs in onzen tijd en onder beschaafde volken zien , als we bij v.
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nagaan op hoeveel verschillende wijzen zij verwondering of bewondering uitdrukken. M a r d i n e z leert ons in zijne Spaansche
spraakkunst , dat a h ! a y ! en o ! smart, vreugde, woede en verwondering uitdrukken. C i c o n i o laat de tusschenwerpsels a h!
en a h a ! in meer dan twintig beteekenissen voorkomen. Het
Chineesche h u en f u , drukt verwondering ; t s a i, toejuiching ; i,
diepe smart ; a i , verachting ; u h u , pijn. Daarentegen wordt verwondering bij een Franschman door a h ! bij een Engelschman door
o h! bij een Duitscher door i ! of i h! uitgedrukt. De Franschman
zegt: Ah! c'est à merveille; de Engelschman: OhI that
is capital; de Duitscher: Ih, das ,ist ja prachtig!
De afwijking en de onzekerheid worden nog grooter , als wij
onderzoeken , hoe de geluiden van dieren in de verschillende talen
worden nagebootst. Ik wil slechts enkele voorbeelden uit het
Chineesch geven. Wat zoudt gij denken , dat de beteekenis was
van k i a o-k i a o? Het is het kraaien van den haan ; k a o- k a o
beteekent het geschreeuw der wilde ganzen ; s i a o s i a o, het gehuil van wind en regen ; 1 i n -1 i n , het rollen van rijtuigen;
t s i a n g- t s i a n g, het gerammel van ketenen ; k a n - kan , het
roffelen der trommels enz. Men zou gemakkelijk dergelijke woorden
uit andere talen kunnen overnemen , om aan te toonera , ten eerste,
hoe moeielijk en willekeurig men te werk moet gaan , als men
ongearticuleerde geluiden door gearticuleerde wil weergeven ; ten
tweede hoe ten slotte elk dezer nabootsingen niet anders meer kan
uitdrukken dan uitsluitend eene enkele zaak. Men zou zich de
mogelijkheid kunnen voorstellen van eene taal alleen uit klanknabootsingen bestaande; maar er is natuurlijk nooit een menschenstam ontdekt , zelfs geene van de minst ontwikkelde wilden , die
geene andere uitdrukkingen kende dan deze. Het is dus de vraag,
hoe de menschelijke taal, uit deze dierlijke of althans half dierlijke
uitingen kan ontstaan zijn. Maar hoe komen wij ooit tot de wezenlijke elementen der menscheljjke spraak , d. i. tot de wortels , de
uitkomsten onzer wetenschappelijke ontleding , wanneer wij uitgaan
van deze nabootsingen en tusschenwerpsels als van de onwederlegbare grondstoffen der taal?
Deze vraag is in 't algemeen opgevat inderdaad niet zoo moeieljjk
te beantwoorden , maar kan moeielijk nauwgezet en wetenschappel}jk tot in bijzonderheden worden behandeld.
Tusschenwerpsels en klanknabootsingen zijn juist het tegenovergestelde van wortels ; zij zijn onbepaald en afwisselend van klank,
maar zeer bepaald van beteekenis ; de wortels daarentegen zijn volkomen bepaald van klank , maar zeer algemeen van beteekenie,
;
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Ziedaar het vraagstuk , dat moet worden opgelost en waarvan de
oplossing alleen mogelijk is , door voortdurend het oog te houden
op het psychologisch proces , waardoor enkelvoudige indrukken
veranderd worden in meer algemeene of abstracte gedachtenvormen.
„loodra een algemeene conceptie in den menschelijken geest werd
opgenomen , zoodra ook maar twee enkelvoudige indrukken vereenigd moesten worden , werden de klanknabootsingen , wel verre
van daartoe het middel aan te bieden , juist bezwaarlijk en hinderlijk. Ik zal trachten , dit door een zeer eenvoudig voorbeeld duidelijk te maken. Zoolang de menschen alleen aan schapen als schapen en aan koeien als koeien dachten , zouden zij de eersten gemakkelijk door b é, de laatsten door b o e kunnen aanduiden. Maar
veronderstel , dat men voor het eerst behoefte gevoelde om van een
kudde schapen en koeien te spreken , dan zult gij begrijpen, dat
men met b é en b o e al heel weinig zou kunnen uitwerken. Dit
toch zouden juist de klanken zin, die men moest vermijden. Wat
men noodig had , was óf eene samensmelting van die twee , óf een
woord , dat beide tegelijk uitdrukte. Bij ieder nieuw element en
iedere nieuwe klanknabootsing werd de moeielij kheid grooter. Het
moest gemakkelijk genoeg zijn , het geluid van den koekoek en den
haan weer te geven , en de klanken koekoek en k u k e l e k u
konden desnoods dienen als de phonetische teekens voor deze vogels,
maar als men een phonetisch teeken noodig had voor het geluid
van meer vogels of wel van alle mogelijke vogels , dan zou de nabootsing van elken bijzonderen toon onnut worden, en hoe minder
het nieuw te vormen woord op een der andere geleek , hoe beter
het aan de behoefte zou voldoen. Dit phonetisch proces 'van hetgeen ik d e s p e c i a l i s e e r e n, (afslijten van vormen voor enkele
soorten) zou noemen , houdt gelijken tred met de g e n e r a l i s a t i e
(de meer algemeene opvatting) onzer indrukken , en door dezen gang
der klankontwikkeling alleen kunnen wij begrijpen, hoe de onzekere
nabootsingen van bepaalde indrukken later de bepaalde voorstellingen van algemeene opvattingen werden. Op deze wijze wordt de
oorsprong der wortels in de meest algemeene trekken volkomen verstaanbaar, maar in bijzonderheden ontsnapt hij bijna geheel aan
alle wetenschappelijke waarneming. In dit chaotisch proces opent
zich een ruim veld voor gissingen , maar het is zoo goed als onmogelijk , met eenigen wetenschappelijken grond iets te bewijzen.
Er kunnen tal van klanknabootsingen geweest zijn voor het vallen
van regen , steenen , boomen , menschen , maar in den wortel PAT
komen alle samen voor , en niets doet ons daarin meer aan het
geluid van vallenden regen dan aan dat van vallende steenen dei•
-
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ken , en zoo alleen kon deze wortel het teeken worden voor alle
mogelijke soorten van vallen, terwijl het ons niet alleen het Sanskrit p a t a t i, het Grieksche p i p (e) t e i en het Latijnsche p i t o
heeft , maar eveneens het Latijnsche i m p e t u s en het Grieksche
pot m o s , het vallende, toeval, ongeval — maar zelfs ons eigen
v e d e r en p e n. Er kunnen , neen er moeten tallooze nabootsingen geweest zijn van het geluid van breken , kraken , verpletteren,
splijten , knarsen , splinteren , verbrijzelen , maar ten slotte vinden
wij die allen te zamen in de Arische taalfamilie teruggebracht tot
den eenvoudigen wortel MAR , waarover in de L e c t u r e s o n
t h e Science o f L a n g u a g e breedvoerig gehandeld is. 1 ) Is
het ons nu duidelijk , hoe noodzakelijk het is, dat klanknabootsingen
een minder bepaalde beteekenis verkrijgen - en de wortels zich lang zamerhand meer ontwikkelen , dan zullen we ook zien , dat wortels
van meer algemeene beteekenis moesten blijken het nuttigst te zin,
dat zij het meest gebruikt moesten worden en wortels van meer
beperkte beteekenis moeten verdrongen hebben. Van den beginne
af waren er verschillende graden van algemeenheid in de beteekenis
dezer wortels ; niet alle bereikten den uitersten grens , het s u mm u m g e n u s; maar langzamerhand kwamen zij meer algemeen
in gebruik, dewijl zij eene meer bepaalde kleur behielden. Bij dit
streven naar een meer algemeene beteekenis , moeten vele wortels
met elkander vermengd of verwisseld zijn en de algemeene beteekenis van gaan , bewegen , klinken , vallen , moet van verschillende
uitgangspunten bereikt zijn. Zoo wordt het ons duidelijk, hoe verschillende familiën , dorpen , stammen of geslachten , hoewel eerst
over dezelfde bouwstoffen hunner taal beschikkende , na korte scheiding , althans indien dit plaats had in den tijd , waarin de wortels
zich vormden , volkomen onverstaanbaar voor elkander werden;
zoodat de meest verschillende taal-familiën , gemakkelijk aan een
enkelen gemeenschappelijken oorsprong haar ontstaan te danken kunnen hebben. Uit dit oogpunt zou het dwaas zijn te willen ontkennen, dat alle talen een gemeenschappeljken oorsprong gehad hebben.
Niet even beslissend kunnen wij eene andere vraag beantwoorden
nl. of hetgeen wij secondaire en tertiaire wortels noemen , van
primaire wortels zijn afgeleid , of wèl of -'t overblijfsels zijn van
vroegere perioden in de ontwikkeling der taal.
Als we drie wortels vinden als s a r, s a r p en s a r g, die verschillende soorten van beweging uitdrukken , dan behooren wij de
toegevoegde letters p en g als wijzigende elementen te beschouwen
1) Zie

ald. Second Series London 1864. .le druk bl. 314--333,
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en de wortels , door die toevoeging gevormd , als afgeleid of secondair. Dit is vooral het geval , wanneer deze letters systematisch
gebruikt worden -- zooals bij v. tot het vormen van causative,
desiderative , inchoative en intensive wortels. Maar er zijn andere
gevallen , waarin wij moeten aannemen , dat sommige wortels nevens
elkander ontstonden en onderling onafhankelijke vormen waren,
om algemeene begrippen uit te drukken. Indien er een wortel kan
bestaan , kunnen er ook meer wortels bestaan , die in klank en
beteekenis veel op elkander geleken en toch ieder op zichzelf gevormd waren en niet van elkander afgeleid. De methode om bestaande variëteiten te verklaren ,, niet door genealogische opvolging,
maar door collaterale ontwikkeling , is in den laatsten tijd te veel
verwaarloosd , niet alleen in de galwetenschap , maar eveneens in
verschillende onderdeelen der natuurwetenschap. Na hetgeen ik
hier gezegd heb , zal het , hoop ik , hun, die mijne L e c t u r e s
gelezen hebben , duidelijk zijn , dat wat ik wortels of phonetische
teekens noemde , inderdaad de primitieve elementen zijn , waartoe
ons de analyse der taal brengt , maar dat ze uit een wijsgeerig
oogpunt beschouwd , volmaakt verstaanbaar verklaard kunnen worden. Zij vertegenwoordigen de n u e 1 e i in den chaos der interjectioneele en imitatieva klanken , de vaste punten in den draaikolk
der natuurlijke keus. Met deze phonetische typen en niet met de
geluiden van dieren of de niet gearticuleerde geluiden van menschen
begint de geschiedenis van de taal des verstands , zoo verschillend
van die des gevoels en der gewaarwording. Wijs mij een wortel
in de taal der dieren en ik zal met Darwin zeggen , dat het vermogen der spraak , der gearticuleerde taal , op zichzelve geen onoverkomelijk beletsel is voor het geloof, dat de mensch zich uit
Benig dier van lagere orde heeft ontwikkeld. Een overtuigend
gezegde in den toon van een nachtegaal , een ruwe vermaning uit
de keel van een gorilla , zou voldoende zijn om mij tot de overtuiging te brengen, dat zij in den waren zin des woords menschen
zijn. Een beroemd Duitsch geleerde , zelf Darwinist , verklaarde,
dat als een varken zeggen kon : „Ik ben een varken ," het i p s o
f a e t o zou ophouden een varken te zijn. Dat zou het ook zeker;
maar zoolang het nog niet zoover is , zal ik volhouden , wat ik
twaalf jaar geleden in mijne Lectures on the Science
o f L a n g u a g e zeide -- en wel met te meer kracht, na de
vele aanvallen , die men beproefd heeft dat de taal de ware

scheiding uitmaakt tusschen den mensch en het dier."

Goes.

T. H. DE BEER.
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Hebben we in een vroégeren jaargang uitvoerig den invloed der
Engelsche letterkunde op de onze zoeken aan te toonen , het omgekeerde , namelijk de invloed van de Nederlandsche letteren op de
Engelsche is moeielijk aan te wijzen. Maar. het is toch een verblijdend
verschijnsel , dat van Van Lennep's tijd af, steeds meer werken van
dezen en andere schrijvers in 't Fransch, Duitsch en ook in het Engelsch
zijn overgezet , en het is ons aangenaam, ten slotte daarvan een en
ander te kunnen aanstippen.
De toongeefster in dezen is voor Duitschland Mevr. Lina Schneider,
onze vroegere stadgenoot , die haar tweede vaderland geen grootere
hulde heeft kunnen bewijzen, dan door achtereenvolgens de heroën onzer
letterkunde , V o n d e 1, D a C o s t a 'en anderen aan hare eigene
landgenoten , door heerlijke overzettingen , te doen kennen.
Ook in 't Fransch zijn voor en na zulke vertalingen verschenen,
natuurlijk door Franschen , die onze moedertaal , nevens de hunne,
goed kenden.
Wij noemen o. a. Clavareau , den vertaler van T o 11 e n s' 0 v e rwintering op Nova-Zembla, Crisafulli, dienvan Mult a t u l i' s' M a x Havelaar en Delinotte , dien van Van Len.
nep's Klaasje Zevenster (verkort).
Uitgebreider kunnen wij voor ons doel wijzen op vertalingen in
't Engelsch.
Reeds in 1847 verscheen bij Hoskin te New-York in twee deelen
D e Pleegzoo n , van Van Lennep , onder den titel : T h e
a d o p t e d S o n, en in datzelfde jaar bij Bruce te Londen eene
vertaling van D e R o o s v a n D e k a m a, door Franck Woodly,
getiteld: The Rose 'of Dekama or the Friesian
Heiress. Da Co$ta's Ode aan Parijs en Vijf en twint i g jaren werden eveneens omstreeks dien tijd vertaald. D e
Overwintering der Hollanders op Nova-Zembla
van Tollens is verschenen onder den titel : T h e H o 1 a n d e r s
in Nova-Zeiibla (1596-1597.) An A.rctic Poem.
Dan. van Pelt bezorgde daar eene metrische vertaling van. Het
werkje zag in keurigen vorm het licht bij de firma Putnam's Sons
te New-York en te Londen.
Borger's Boezemklacht aan den Rijn verscheen behalve in 't Engelsch , in vele andere Europeesche talen ; van vele
onzer nationale volksliederen werden overzettingen geleverd door
Van Dam van Isselt; Het Wien Neerlandsch bloed
is o. a. opgenomen in CHAMBERS'S R e p o s i to r y.
De Bibliotheek, VI.
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Mej. npzoomer's V o r s t e n g u n s t werd vertaald door Miss
Irving onder den titel R o y a 1 F a v o u r.
Ook Amerika gaat kennis nemen van onze literatuur. T h e
H o m e J o u r n a 1 bracht eene vertaling van M. van Walcheren's
P e n s e r o s a door Adèle (iodoy , en het plan bestaat , dat deze
ook den Amerikanen L a R e rL z o n i van Melati van Java en
A k b a r van Van Limburg Brouwer zal doen kennen.
Laten wij niet vergeten wat John Bowring en Harry S. van Dik
op dit gebied geleverd hebben in hunne B a t a v i a n A n t h o 1 o g y.
In dit werkje geven zij overzettingen van de voornaamste werken
der dichters uit het bloeitijdperk der Nederlandsche letteren , met
aanteekeningen op de dichterlijke literatuur en taal van Maarlant
tot het einde der 17e eeuw.
John Bowring was een Engelschman die , aangelokt door 't vele
goede, dat hij op maatschappe]!ijk en wetenschappelijk gebied van
Holland en Friesland gehoord had , naar ons land trok en geruimen
tijd in genoemde streken benevens in Groningen vertoefde , en in
tegenstelling met zoo menigen vreemdeling , in eene reeks brieven
aan the Foreign Review en the Morning Herald,
zich als een onpartijdig beoordeelaar heeft doen kennen van wat hij
opmerkte en onderzocht. Deze brieven zijn later bij Suringar te
Leeuwarden uitgegeven.
Daaraan is toegevoegd Iets over de Friesche en de
Hollandsche taal en letterkunde. Vooral 't Friesch
lachte hem bijzonder toe , als de taal van een volk , dat door zijne
nauwe verwantschap en overeenkomst , en door zijne eenheid in afstammiug met den Angel-saksischen stam eene bijzondere beschouwing waard was. Hij heeft menig gedicht van Frieslands voornaamste schrijvers overgezet.
Uit dit werkje en de genoemde A n t h o 1 o g y zullen wij tot
besluit eenige proeven geven , en beginnen daartoe met de overzetting der laatste regels van Borger's Aan den Rij n.
Noem' hij deze aard een' hof van Eden,
Wie altijd mogt op rozen gaan:
Ik wensch geen' stap terug te treden
Op de afgelegde levensbaan,
Ik reken ieder' dag gewonnen,
Met moeite en tranen doorgesloofd.
Goddank , mij draaiden boven 't hoofd
Reeds meer dan vijf-en-dertig zonnen!
De tijd rolt , als deez' bergstroom , voort.
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Druk zacht mijn dooden , lijkgesteente !
En dek ook eerlang mijn gebeente
Bij 't overschot , dat mij behoort.
Cali earth an Eden , j oyous-hearted !
Whose pathway smiles with rost' flowers,
No step , not one , of all departed,
Would I retrace of vanished hours.
My days are biest , returning never ,
For every day is drenched in tears ,
Thank heaven , that five and thirty years
Are with their sorrows fled for ever.
Time rolls , as rolls this mountain tide ,
Press lightly , tomb ! my lov'd ones over,
And loon my wearied ruins cover,
Fallen , and reposing by their side.
De volgende regels zijn door Vondel aan Salmasius , den lasteraar
van Hugo De Groot , opgedragen:
„O Farizeeuwsche grijns , met schijngeloof vernist,
Die 't groote lijk vervolght ook in zijn tweede kist;
Gij Helhont , past het u dien Herkles na te bassen,
Te steuren op 't autaer den Fenix in zijn 'assen ,
Den moet van 't Hollantsch Recht , bij Themis zelf beweent?
Zoo knaegh uw tanden stomp aan 't heilige gebeent."
0 Pharisaic sneer , with seeming praise o'erspread ,
Following his noble foren when crumbling midst the dead;
Thou heli-hound ! dar'st thou bark at Hercules -- nor falter
Altho' the Phoenix lies in ashes on the altar,
The mouth of Holland's law , whom Themis' self bemoans P
Then wear thy teeth away upon his hallow'd bonen.
Is 't geen lof genoeg , als een vreemdeling van 't volgende
bekende gedicht van Hooft zegt , dat , eerst wanneer het voor niet
muzikaal verklaard wordt , hij geneigd zal zijn , toe te geven , dat
het Nederlandsch alle melodie en zoetvloeiendheid mist.
„Klaare , wat heeft'er uw hartje verlept,
Dat het verdrietjes in vroolijkheidt schept,
En t' aller tijdt even beneepen , verdort,
Gelijk als een bloempjen , dat dauwetjen schort
8*
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Krielt het van vrijers niet om uwe deur ?
Moogh je niet gaan niet te kust' en te keur ?
En doe je niet branden , en blaaken , en braên ,
Al , waar 't u op lust een lonkjen te slaan?
Anders en speelt 'er het windetje niet ,
Op elzetakken en leuterigh riet ,
Als : lustighjes , lustighjes. ]^ustighjes gaat
Het watertje , daar 't tegen 't walletje slaat.
Ziet d'openhartige bloemetjes staan,
Die u , tot alle blij geestigheidt , raên.
Zelf 't zonnetje wenscht' u wel beter te moe;
En werpt u een lieffelijk oogelijn toe.
Maar zoo ze kunnen , door al hun vermaan,
Niet steeken met vreughd uw zinnetjes aan,
Ik leg u te maaken aan 't schrei] en de bron,
De boomgin , de bloemen , de zuivere zon."
Clara ! come tell me what withers thy heart ,
That even enjoyments but sorrow impart ,
And say why it thus like a flow'ret decays
To which morn lends no dews and bright noontide no rays?
Come not fond lovers adoring thee still ?
Dost thou not wander or rest at thy will ?
And do not thy glances , wherever they fall ,
With mildness delight and with splendour enthrall !

Zephyr breathes pleasantly over the meads ,
Playing thro' alders and talking to reeds,
All merrily , merrily. Merrily goes
The wavelet that on to its summer bank dows.
See 1 yon sweet blossoms , now opening gay,
Bid thee be cheerful and sm iling as they ;
The sun , too , invites the young haart to be free,

And casts down his loveliest glance upon thee.
Dut , oh ! 1f " in vain they would chase for a while
Thy griefs , and awaken joy's , slumbering smile,
Command the gij sun and the waters to join ,
And the trees and the how'rets , their bright tears to thine.
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Van Hooft's G r a n i d a zegt Bowring : „'t is one of the 'most
beautiful specimens of harmony in the Dutch language." Hij vertaalt uit dit werk o. a. de passage waar D o r i 1 e a spreekt:
Het vinnig stralen van de zon
Ontschuil ik in 't bosschaadje ,
Indien dit bosehje klappen kon
Wat meldde 't al vrijage?
Vrijage , neen ? vrijage , ja
Vrijage zonder meenen
Van honderd herders (is 't niet scha P)
Vindt m' er getrouw niet eersen.
door de volgende regels:
I'll hie me to the forest now,,
The sun shines bright in glory ;
And of our courtship every bough
Perehance may teil the story.
Our courtship ? No ! Our courtship ? Yes!
There's folly in believing ;
For of a hundred youths , I guess
(0 shame !) they 're all deceiving.
Van .Maria Tesselschade's Lof des N a c h t e g a a l s, vervaardigd ter eere van Maria Pilt , eene harer vriendinnen,
Prijst vrij den nachtegaal,
Als hij u menigmaal
Verlust en schatert uit:
Een zingend vedertje en een gewiekt geluid.
Wiens kwinkelere zoet
De oore luistren doet ,
Gauw , naar het tiereliertje
Der vlugge luchtigheid van 't olijk vrolijk diertje.
Wiens tjilpend schril geluid
Gelijk een orgel fluit,
Veel losse toontjes speelt,
En met één tong alleen als duizend tongen kweelt.
Een diertje , wiens gelaat
In zeldzaamheid bestaat,
Omdat het niet en heeft
Als zang , die maar één maand in 't gansche jaar en leeft.
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Maar 't meeste wonder , dat
Zijn roem ooit heeft gehad,
Is ; dat zoo kleine leden
Herbergen zulk een kracht van die luidruchtigheden.
geeft Bowring de volgende overzetting:
Prize thou the Nightingale
Who soothes thee with his tale,
And vakes the woods around;
A singing feather he -- a wing'd and wandering sound:
Whose tender carolling
Sets all ears listening
Unto that living lyre
Whence flow the airy notes his ecstasies inspire:
Whose shrill capricious song
Breathes like a flute along,
With mant' a careless tone,
Music of thousand tongues formed by one tongue clone.
0 charming creature rare ,
Can aught with thee compare?
Thou art all song ; thy breast
Thrills for one month o' the year — is tranquil all the rest.
Thee wondrous we may call —
Most wondrous this of all,
That such a tiny throat
Should wake so wide a sound , and pour so loud a note.
Het i m p r o m p t u, waarmede Rasper van Baerle (B a r 1 a e u s)
Maria Tesselschade bedankte , nadat zij een' vriendenkring verraste
met een prachtig gevlochten tuiltje herfstbloemen, en aanvangende met
„Geluckige Sale , daer 't Weeuwtjen in spookt
geeft de dichter ons in
Blest chamber , fair haunt of the soulwinning maid,
Where cares ne ver enter nor sorrows inv ade !
Oh ! who o'er , thy circle such magie has flung,
And makes thee so fragrant , and lovely , and young ?
Has Flora descended from Juno's gay court?
Does Pales — does Ceres too , hither resort ?
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Did Hebe this bright summer garland enwreathe
This garland , whose blossoms such fragrancy breathe?
Has Pomona here blanded , with exquisite power,
The green of the leef and the red of the flower ?
No ! they veere nor by gods nor by goddesses found ;
Who meet in a circle and whisper arourid ,
„We must cherish the growth of a garland , entwin'd
By one who sways envy itself with her mind."
„I see ," exclaim'd Ceres , „my stalk and my corn" ;
„I hear ," said Pomona , „my leaves gently mourn ;"
„I scent ," echoed Flora „the flower I love best,
That draws from the east the bright sun to the west ,"
„I feel ," cried Juventa , „iny apples are round ;"
„I taste ," exclaim'd Pales , „my plums are all sound ;"
„'t is here,
„It is Tessela's wreath ," says the poet
Who on age , youth and greenness and beauty confers."
Fair Tessela ! thee may the ;gods cherish stil!,
Who all the five senses canst charm at thy will.
Van Joost van den Vondel nemen wij zijn „ginder 1 ij k" dat
door Bowring geroemd wordt om het liefelijke , zoetvloeiende en
kunstige.
Konstantijntje,
't Zalig kijntje
't Cherubijntje van omhoog
De ijdelheden
Hier beneden,
Uitlacht met een lodderoog.
Moeder ! zeit hij,
Waarom schreit gij ?
Waarom greit gij op mijn lijk?
Boven leef ik ,
Boven z weef ik,
Engeltje van 't Hemelrijk.
En ik blink er,
En ik drink er
't Geen de schinker alles goeds
Schenkt de zielen,
Die daar krielen,
Dartel van veel overvloeds.
Leer dan reizen
Met gepeizen
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Naar paleizen , uit het slik
Dezer werreld ,
Die zoo dwerrelt,
Eeuwig gaat voor oogenblik.
Infant fairest -- beauty rarest
Who repairest from above;
Whose sweet smiling , woe — beguiling ,
Lights us with a heavenly love.
Mother ! mourn not
I return not
Wherefore learn not to be biest?
Heaven's my home now , where I roam now —
1 am angel , and at rest.
Why distress thee ? Still I 11 bless thee —
Still caress thee , though I'm fled ;
Cheer life's dullness --• pour heaven's fullness
Of bright glory on thy head.
,

Leave behind thee thoughts that bind thee —
Dreams that blind thee in their glare :
Look before thee , round thee , o' er thee —
Heaven invites thee -- I am there !

Constantijn Huygens' gedichten stonden onzen Bowring bijzonder
wel aan ; evenals van Van den Vondel heeft hij in zijne Anthology
veel van dezen dichter berijmd overgezet. Vooral diens lust om
nieuwe woorden te smeden moet hem bijzonder bevallen zijn. Van
Huygens' 28 onderscheidene namen aan de zon gegeven , geeft hij
eene even merkwaardige vertaling:
My en zult gij niet verjagen,
Felle straler van omhoog,
Snelle meter van onz' dagen,
Jaren-passer , Rondom-oog ,
Dampen-trekker , Zomer-brenger,
Dag-verlenger , Vruchten-baat,
Beesten-bijter , Vel-verzenger,
Blond-bederver , Joffer-haat ;
Wolken-drijver, Nacht-verj alter ,
Maan-verrasser , Sterren-dief,
Schaduw-splijter , Fakkeldrager,
Dief-beklapper , Bril-gerief ,
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Linnen-bleeker , Tuiten-kroller,,
Al-bekijker , Nimmer-blind,
Stof-beroerder , Hemel-roller ,
Morgen-wekker , Reizer-vrind.
But by thee I'll not be driven ,
Fiercely skiinning lamp on high —
Measurer of our days from heaven —
Year-disposer -- glorious eye ;
Mist-absorber -- spring-returner —
Day-prolonger -- Summer's mate;
Beast-annoyer -=- visage-burner —
Fair-one's spoiler -- maiden's hate ; -darkness-breaker -Cloud-disperser
starlight-thief
Moon-surpriser
shadow-maker
Torch-conductor
eyes' relief
Rogue-discoverer
noiseless-stroller
Linen-bleacher
All-observer -- gilding all
planet-roller
Dust-disturber
Traveller's friend and day-break's eau.
Wij eindigen hier met aanhalingen uit Bowring's B a t a v i a n
A n t ho 1 o g y en meenen voldoende aangetoond te hebben , dat
zij eerre merkwaardige bloemlezing is.
Rotterdam. N.
—

;

—

—

;

—

—

—

;

—

—
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De gosonvan een woorat
Ik wil de geschiedenis van een woord verhalen , van een Semitisch , Joodsch-Christelijk , Jeruzalemsch woord , dat oorspronkelijk
aan een der dalen gegeten - werd , met welke de oude heilige stad
in het westen , oosten en zuiden omringd i 7 en dat , losgemaakt
van zijn moedergrond , in de taal van het avondland is overgegaan,
en daar door ouden en jongen, voornamen en geringere gebruikt
wordt , zonder , dat men zich bewust is , dat dit zoo algemeen gebezigde woord oorspronkelijk wat vreeselijks beduidde en verschrikkelijke herinneringen wakker roept, welke met den val van Jeruzalem in oorzakelijk verband staan. Ik begin met den lezer in de
plaats te Jeruzalem rond te leiden , welke met dit woord genoemd
werd , en waar het tooneel van gruwelijke handelingen was , die
zijne vreeseli*ke beteekenis eraan gegeven hebben.
Wij gaan de, stad uit door de Jaffapoort. De Jaffastraat echter,
welke noordwestwaarts naar dat beteekenisvolle jammerveld voert ,
waar Jesaia met koning Achaz samenkwam , laten wij rechts liggen
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en wenden ons zuidwaarts. Onze weg voert ons daar over een niet
groote , uitgediepte vlakte. Het is het begin van een dal , dat zich
van daar af om het zuidwesten en zuiden der stad slingert ; het
heet Wadi- er-Rabáb. Aan den zuidwestkant van Sion wijkt het
dal naar het oosten en valt dieper en dieper in de laagte. Aan
het einde , waar het in het Kidrondal uitloopt, bevond zich de fontein Regel , waar Adonia , de zoon van David , zich tot koning liet
uitroepen en waar , volgens de legende , gedurende de ballingschap
het niet uitgebluschte offeraltaarvuur verborgen was, totdat Nehemia
het wedervond. Deze fontein , die thans den nietsbeteekenenden
naam van Jobsfontein draagt , ligt 300 voet lager dan de uitmonding van het eene dal in het andere. Het benedengedeelte van het
Kidrondal , dat daar met de Wadi-er-Rabab te zamenvalt , heet
Wadi-en-Nár , het vuurdal. Oostwaarts daarvan , als tegen den
bergwand geplakt , ligt het dorp Siloah (Silwán). Van den
tuin onderaan dit dorp tot aan de fontein Rogel strekt zich een
opene lange streek uit , ongeveer 500 voeten breed , eveneens in
het westen met tuinen bedekt , welke gedeeltelijk op terrassen liggen en van uit Siloah met water voorzien worden. Deze tuinen vormen de grenzen van de beide dalen : zij liggen deels aan het beneden-.
einde van de Wadi- er-Rabáb, deels in het daar beginnende Kidrondal.
,

Deze vrije plaats nu aan de ineenvloeiing der beide dalen was,

naar de geloofwaardige getuigenis van Hieronymus , de plaats, waar
de afgodische handelingen van Israël voor de verbanning , welke
in de verwoesting van Jeruzalem door de Chaldeërs de verdiende
straf vonden , haar hoogtepunt bereikten. Het dal Wadi •er-Rabáb
is namelijk het dal der kinderen of der kinderen Hinnom , dat is
(zooals de naam waarschijnlijk te verklaren is) het dal der kinderen des jammers , kortweg genoemd •het dal Hinnom (gehinnom).
Hier werden in den tijd der koningen , zelfs op voorgang van koning
Achaz (2 Kon. 16 : 3), kinderen aan den Moloch geofferd ; men liet
ze door het vuur gaan , om ze zoo ter eere van den Moloch van
kant te maken , ten einde diens toorn te bedwingen. Gelijk koning
Achaz , zoo offerde ook koning Manasse zijn eigen zoon (2 Kon.
21 : 6). De offerplaats daar in het Hinnomdal heet de Tofeth. De
vrome koning Josia verontreinigde deze gruwelplaats , die voor heilig
gold en verbood dien moorddadigen eeredienst (2 Kon. 23 : 10).
Maar de maat der zonden van Juda was vol en het gericht niet
meer te ontgaan. „Zie , de dagen komen", zegt Jeremia (7 : 32) ,
„dat het niet meer zal geheeten worden Tofeth noch dal van
den zoon Hinnoms , maar Moord-dal ; en zij zullen ze in Tofeth
begraven, omdat er geen plaats zal zijn; en de doode lichamen
,
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dezes volks zullen het gevogelte des hemels en het gedierte der
aarde tot spijze zijn , en niemand zal ze afschrikken."
De korte naamvorm Hinnom (Jozua 15 : 8 , Neh. 11 : 30) is in
de Israëlietische spraak na de ballingschap de naam hel geworden
of de verblijfplaats der verdoemden aan gene zijde des grafs. In
den Babylonischen Talmud , Traktaat Erubin 19a, zegt rabbi Jirmeja,
de zoon van Elazar : „De gehinnom , d. i. de hel , heeft drie poorten,
een in de woestijn , waar de bende van Kora verzwolgd werd ; een
in de zee , zooals Jona in zijn psalm zegt : „Uit het binnenste der
Scheól riep ik om hulp" ; en een te Jeruzalem , zooals geschreven
staat Jesaia 31 : 9 : „De Heer heeft te Sion vuur en te Jeruzalem
een oven." Met het vuur is de hel en met den oven de poort der
hel bedoeld. Elders staat : In het dal van den zoon Hinnoms staan
twee palmen , tusschen welke voortdurend vuur opstijgt. Daar is
de poort der hel." En nog op een andere plaats : „Zeven namen
heeft de Hinnom." Men ziet hieruit , dat dit in den tijd van den
Talmud de algemeens , alom bekende naam der hel was , als tegenstelling van de gan-eden of het hemelsche paradijs. In een door
Ad. Jellinek uitgegeven traktaat over de hel wordt gevraagd : „De
zon is toch wit , waarom kleurt de op- en ondergaande zich rood?
Antwoord : omdat zij bij het opgaan de rozen van het gan-eden voorbijgaat, en bij het ondergaan de poorten van den Hinnom passeert."
Dezen naam der hel treffen wij nog niet in de Grieksche Apocryfen aan , maar wij hebben voor zijn algemeen gebruik in de
Joodsche taal nog een ouder getuigenis dan Targum , Midrasch en
Talmud , te weten de schriften des Nieuwen Testaments. In de
drie eerste Evangeliën en in den Brief van Jakobus heet de hel
geënna. Dat is de meer bevallige , naar het Grieksch gevormde
naam , en omdat men in Palestina , zooals de Talmud zegt , sursi ,
dat is Syrisch sprak , zoo is de zachtere vorm van het Targumische
gehinnam (met een a inplaats van een o) uitgegaan en in den koran
van Mohammed luidt de uit een Jood schen mond gehoorde naam
der hel gehannam (dschahannam).
Ook hier wordt een feit bevestigd , dat niemand in twijfel kan
trekken , die voor de geschiedenis opene oogen heeft , dit namelijk,
dat de voorspellende spreuk van Noach : „Gezegend zij Jahre, de
God van Sem", waarmede Sem tot drager en bemiddelaar van den
waren godsdienst gemaakt wordt , hierin vervuld is , dat Israël het
volk der wet en der profetie is geworden , maar tevens hierdoor,
dat de godsdienst van Sem door het Christendom , hetwelk uit Israël zijn oorsprong nam , een wereldveroverende macht is geworden.
Wij, Japhetische Germanen , danken het aan den godsdienst , welke
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van Sem , door Israël en door het daaruit ontsproten Christendom,
uitgegaan is , dat wij niet meer de stomme doode afgoden dienen.
De Christelijke Kerk is de zicht- en tastbare vervulling van : „Hij
(Japhet) wone in Sems hutten". Het is wel niet de nationaal-Joodsche , of Israëlietisch-profetische , maar toch , goed bezien , de Semitische geest , welke thans de beschaving der overige volken-groepen
doordringt. Ook onze taal , de taal der Christelijke volken, semitiseert , heeft Joodsche kenteekenen , zoodat waarheid bevat wat eens
Hamann , de Magiër van het noorden , zeide : „Men erkent eiken
waarlijk Christelijken prediker , evenals de dienstmaagd bij de rechtszaal Petrus , aan zijne Galileesche spraak."
In de Latijnsche vertaling van Hieronymus , welke de Vulgata
der westerscha kerk geworden en ook na de Reformatie in de
Hervormde Kerk gebleven is , wordt de hel gehenna genoemd ; zoo
zegt ook Jezus (Matth. 5 : 29) : „want het is u nut , dat een uwer
leden verga en niet uw geheele lichaam geworpen worde in gehennam. Uit de Vulgata is deze benaming der hel in de Romaansche
talen overgegaan , maar in geen dezer , noch in de Portugeesche,
noch in de Spaansche , noch in de Italiaansehe , -heeft zij zulk eene
verspreiding en ontwikkeling verkregen als in de Fransche, De oudFransche vorm luidt gehéne en werd later geheel in gene saamgetrokken.
Het begrip van hel ging in dit gêne over als de uitdrukking van

helsch lijden , vooral lijden door foltering. „Hij werd op bevel des
rechters gefolterd" luidt : „il fut gêné par ordre du juge" , en „op
de pijnbank spannen" heet : „mettre a la gêne." Ook in 't algemeen beduidt géne hellefoltering. In die beteekenis wordt het woord
gebruikt door Molière en Corneille , en ook bij Voltaire heeft het
dien sterken zin nog niet geheel verloren , als hij in zijn treurspel
„Marianne" deze zeggen laat : „ D'ou vient, qu'on m'abandonne
au trouble qui me gêne ?" d. i.: hoe komt het , dat men mij prijsgeeft aan de onrust , welke mij pijnigt?
Maar reeds bij Voltaire verflauwt het begrip van hellepijn in
dat van bezwaar en dwang. Zoo zegt hij in zijn „Claude et Néron" :
Charmante maison , point de gêne , on y est comme chez soi", d. 1.:
Bevallige woning , vrij van allen dwang , men gevoelt er zich als
in zijn eigen huis. En het spreekwoord luidt : Ou il y a de la
gêne , il n'y a pas de plaisir'', waar men zich dwang moet aandoen , heerscht geen vermaak. En iemand , wien zijn schoenen of
laarzen drukken , zegt : Je suis á la gene dans mes souliers."
In deze verzwakte en vervluchtigde beteekenis is het zelfstandig
naamwoord gêne en het werkwoord geneeren in onze spreektaal
overgegaan. „In deze kamers" — zegt in het derde boek van
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Goethe's „wahrheit und Dichtung" de in het huis van Goethe
ingekwartierde luitenant des Konings graaf Thorane „in deze
kamers , welker vervloekte Pekingbehangsels ik ontzien heb , geneerde het mij , mijne landkaarten op te spijkeren." En in het
wandeltooneel van den „Faust" wijst de eene student den anderen
af , om aan een paar burgermeisjes het hof te maken , dewijl hij
de dienstmeisjes vóórtrekt , met de woorden : „Heer broeder , neen ,
ik ben niet gaarne gegeneerd." Van iets , dat ons een lastigen
dwang oplegt , zegt men : „het is gênant", „het geneert mij."
„Geneer u niet", zegt een vriendelijke gastheer , doe alsof gij thuis
waart." Niemand is zoo onbeschaafd , dat hij dit in de spreektaal
ingeburgerde fransche woord niet begrijpt, want het is een bestanddeel der volkstaal geworden , bij alle standen in gebruik.
Zoo is dan dit - woord van Joodsche af komst ! De Molochoffers in
het Hinnomdal hebben het het aanzijn geschonken. Van de plaats
des gruwels , waar onschuldige kinderen den Moloch geofferd en
verbrand werden , hebben de synagoge en de oude Christenheid den
naam hel , gehinnom , gehinnam , geënna ontleend. Later werd het
de naam voor hellesmart en folterbank, tot het ten slotte zoo veel
van zijn oorspronkelijke beteekenis verloor , dat ' alles , wat ons tot
last is , wat ons ongeriefelijkheid veroorzaakt , wat ons dwang oplegt , gêne s gênant, geneerend genoemd wordt.
Het is een karaktertrek der wereldgeschiedenis en der taalgeschiedenis , welke zich in dit enkele woord afspiegelt. In de wereldgeschiedenis zien wij de innerlijke kracht en werkzaamheid van het
scheppend begin, evenals van den Mozaischen en Apostolischen tijd,
allengskens verzwakken en zich in het spoor van het natuurlijke
en alledaagsche oplossen ; en in de taalgeschiedenis zien wij het
verhevene en plechtige langzamerhand te niet , het beteekenisvolle
verloren gaan en het diepzinnige verwateren. Want deze wereld
is het rijk van worden en vergaan. De wet des doods geldt ook
in de taal. De volheid der begrip en slijt af en het oorspronkeli ke karakter der *oorden raakt zoe . Het vuur der hel is in het
woord gêne uitgebluscht ; de beteekenis, welke wij aan dit woord hechten , is slechts de allerflauwste afschaduwing van de oorspronkelijke.
Naar het Hoogduitsch. A. E. C.
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In 1875 kwam van de pers : „Der Sturz des Hauses Alba,"Trauerspiel in fünf Aufiizgen von A. S. C. Wallis. Behoudens
eenige woorden van afkeuring , de zwakke samenstelling en fouten
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in de karakterteekening betreffend , waren de Duitsche bladen éénstemmig in hun oordeel dat „das Gedicht , das Erstlingswerk eines
sechszehnjarigen hollandischen Mi^dchens .... eine Erscheinung (ist)
die schon als Curiosum Beachtung verdient." De Nederlandsche
letterkunde heeft in zooverre rekening te houden met dit , in de
taal harer Germaansche naburen geschreven gedicht dat het haar
dient als uitgangspunt voor de bepaling der letterkundige werkzaamheid eener schrijfster , wier latere geestesvoortbrengselen zulk
eerre schoone bladzijde vormen in het boek harer geschiedenis.
Strikt genomen echter kan de schrijver eener vaderlandsche letterkunde de litteraire balans over den jare 1875 opmaken zonder
bovengenoemd treurspel op de debetzijde te boeken. Waar echter
de geschiedenis speelt op vaderlandschen bodem , in een tijdperk,
merkwaardig om de diepe , breede stroomingen op godsdienstig
gebied , belangrijk om den sterken polsslag die in het staatkundig
leven klopte , waar de hoofdpersonen figuren zijn , wier silhouet
zoo donker afsteekt tegen het grootscha historische doek van onzen
ontzettender worstelstrijd tegen Spanje's dwingelandij , daar valt
het den Nederlander moeielij k het werk met kouden blik ter zijde
te leggen , als niet behoorende tot zijn departement.
De schrijfster verplaatst ons te Haarlem in 1573 , tijdens het
beleg door de Spaansche legerbenden onder Alva's zoon , Don
Frederik. Vier inwoners der Spaarnestad worden ten tooneele
gevoerd : le Steffens , de oude man , wiens vaderlandsch hart hem
de dochter - doet vloeken , die een oogenblik vergeten kon den
Spanjaard niet als haar doodsvijand te beschouwen ; 2e Johan,
een . dier lauwe , flauwe karakters , die helaas zelfs in de meest
bezielde tijden worden gevonden , wiens gansche gemoed zich uitspreekt in de woorden:
„wozu der blut'ge Streit für eine Sache,
Die nicht die Meine , die gleichgultig mir?
Das Alte war mir recht ; wozu das Neue ?"
In de derde plaats zien wij optreden Halbeck , het ridderlijke
type , wiens geloofsbelijdenis wij vernemen in de regelen:
„Sieg oder Tod!
Wir bleiben bis zum letzten Athemzug,
Zum letzten Arm der noch das Banner hebt,
Zum letzten Herzen das fur Ehre schligt ,
Dem Vaterlande treu , und treu dein Glauben
Der unsrer Seele heilig , dessen Schutz
Im frommen Bunde wir einat fromm gelobt."
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Ten vierde ontmoeten wij als Haarlemsche Annette , de „kloeke
mannin", zooals Hooft de wakkere „Kenaauw" betitelde , en die
niet schroomt zichzelve in het heetst van het gevecht te wagen.
Van Spaansche zijde worden wij in kennis gebracht met Alva,
Don Frederik , zijn zoon , en Elvire , zijne dochter , Graaf Vilmo ,
Don Frederik's vertrouwden vriend en Francesco , Alva's biechtvader.
Ik aarzel niet de teekening dezer laatste figuur het best geslaagd
te noemen. De wijze , waarop Francesco Alva's achterdocht tegen
Vilmo weet op te wekken , partij trekt van diens haat tegen den
ridderlijken graaf , Vilmo door allerlei uitstekend geslaagde degen.
stootera dwingt tot openlijke verklaring van zijn afval der alleenzaligmakende moederkerk , bovenal de handige manier waarop hij
Alva twee doodvonnissen weet te ontfutselen , stempelt hem tot een
der voortreffelijkste discipelen uit de school van Loyola.
Wat de geschiedkundige waarde van het stuk betreft , ten
opzichte van sommige bijkomende omstandigheden gaat de schrijfster , het kader der zuivere historie te buiten. Terwijl Wallis
Alva tijdens de belegering van Haarlem in Utrecht laat verblijf houden , vinden we bij Hooft opgeteekend : „'s Hartoghen
brieven ... , waren geschreeven den tienden van Sprokkelmaandt , tot
Nieuwmeeghen." Don Frederik , tot tweemalen toe stilletjes , zonder
herkend te worden , Haarlem binnensluipende , en weer op dezelfde
wijze in zijn eigen kamp terugkeerend , verwijzen we kortaf naar
het rijk der onmogelijkheden , als wij lezen met hoeveel bijkans
onoverkomelijke moeieljkheden het gepaard ging dat Pieter Dirkzoon
Hasselaar eenige brieven uit Leiden naar de belegerde veste overbracht. Ja, zoo bezwaarlijk ging het in 1573 zich uitstapjes buiten
Haarlem te veroorloven , dat de belegerden „bedachten den vondt
der aaloutheit , van welken zich Decius Brutus , in 't beleg van
Mutina gediept had" en eiken bode , die de stad verliet , van duiven
voorzagen , ten einde hem „de noodt van 't weederkeeren" te besparen. Met het karakter en de lotgevallen van Don Frederik
breekt de schrijfster geheel met de geschiedenis. Terwijl zij Don
Frederik zichzelf den dood laat geven dadelijk na de overgave
van Haarlem, zien wij zijn historischen naamgenoot glorierijk zijn
intocht houden in de uitgehongerde veste en vervolgens naar Alkmaar optrekken. Waar Wallis Don Frederik door Francesco,
Alva's biechtvader , tot vuriger ijver voor de goede zaak laat
opzetten , gewaagt Hooft van „de hitte zijner voorspoedt" en van
„de gemeenti verbittering teeghen Don Frederik." En na een zege
door de dappere Haarlemmers bevochten , heet het van hem:
» Maar , van daarvan zijn hoope te slaaken , was 't verre met Do
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Frederik , nu meester der Meere , en houdende de stadt als in
besloote vankenis." Don Frederik bezit alles behalve das weiche
Herz" waarvan zijn vader getuigt „Es schadet ihm im Kriege" ;
den bezitter van „das weiche Herz", stervend om een verloren
geliefde , vinden wij later in Spanje terug , gehuwd met zijne
nicht , dochter van Don Garcia de Toledo.
Alva daarentegen is op en d'op de Alva uit de geschiedenis.
Men leze in Hooft's Ned. I- istoriën de beraadslaging van Filips met
Alva, den prins van Eboli, den hertog van Feria, den grootinquisiteur de Spinosa en zijn biechtvader de Frésneda. Hier zegt
Alva , sprekende over vorsten , die God's plaats op aarde bekleeden :
„En quaalijk waarse bewaart , zoo men , ziende op muiterij en ketterij door de vingeren , dat schuim en uijtschot aller schelmstukken
ongestraft liet."
Wallis legt als weerklank Alva de woorden in den mond:
„Wo uns das Heil des Staats zur Strenge ruft ,
Da schweigt das Herz , da wird die Harte Pflicht."
en
„Wenn man die kleinen Schlangen leben lásst ,
Peil sic noch klein , vertilgt man nie die Brut ,
Eind grosz geworden , kehren sie ' zum Dank
Den giftgeschwoll'nen Stachel wider uns."
In hetzelfde gesprek bij Hooft vervolgt Alva : „Goedertierenheit,
vergiffenis , zijn ooghdienende naamen ; altijds meer , niet, dan koeldranken voor den dorst des zieken. Om een brandende koorts te
verdrijven ruimt men aadren en ingewant." Spreekt uit deze woorden niet „das Herz
Vom harten Stein , (das) nicht fuhlt , nicht lieben kann ,"
Alva, vol trotschheid zich beroemend:

» Die Seele Alba's wanket nicht.
Ein Volk von iisen fiel durch diesen Arm,
Auch dienes Buttervolk weicht seiner Kraft.
Gebrochen wird was sich nicht biegen will."
is hij niet de volkomen tegenvoeter van Filip's zachtmoedigen
biechtvader, die de voor zijn tijd zoo humane bespiegeling laat
hooren: „Kraft is de laatste pijl, dien de Vorst in zijn kooker
heeft." Het is soms of Wallis een vergrooten , meer uitgebreiden
afdruk geeft van Hooft's teekening. Laatstgenoemde schetst ons
Alva als „een streng en onverbiddelijk handhaaver van tucht en
orde, daar 't nood deedt," en Wallis laat hem zeggen:

DE $I$LIOT1#EE1.

123

„Doch meine Strafe trifft nur wahre Schuld.
Wenn mit dem Feind er (Vilmo) in Verbindung steht
Und Ketzer schirmt , verdienet er den Tod.
Doch wenn er schuldlos , wenn falsch der Verdacht
Durch den er stirbt , ist's nur een feiger Mord."
Bij Hooft, lezen wij : „Zijnen meester is hij , in 't volvoeren van
zijn last, buiten twijfel getrouw geweest, zonder groen oft dor aan
te zien , zonder zich aan gunst oft afgunst , vriendschap oft vijand
schap te keerera." En bij Wallis heet het:
„Sie hat mich streng , ja grausam selbst genannt,
Doch Unrecht legte sie mir nie zur Last.
Tot de schoonste episoden reken ik het oogenblik waarop Alva,
na getroffen te zijn in zijne schoonste verwachtingen en zin zoon
en zijn dochter voor zijne oogen ziet sterven , den brief van Filips
ontvangt , zijne terugroeping naar Madrid bevattende , Alva , aan
wiens trotsche lippen nog even te voren de woorden ontvloden : „Es
hat das Schicksal keinen Blitz für mich."
Tot besluit schrijf ik eenige regelen af, die reeds een blik gunnon op den rijken schat van fraaie gedachten die de schrijfster , in
de eerste plaats denkster , zal nederleggen in haar latere werken.
Wer sick der bösen That nicht widersetzt
Der heisst mitschuldig.
.... Mit dem Denken ist der Zweifel eins;
Und was die stille Seele fromm geglaubt,
Was in den Kinderjahren sie gelernt
Das prüfet bald die grübelnde Vernunft,
Und lost es auf zu einem eitlen Nichts.
Hass fordert Achtung:
's Ist eira Gefithl , der Liebo nah verwandt;
Wir harsen uur was uns erhaben scheint.
An nichts zu glauben scheint mir besser noch
Als mit dem Irrthum seinen Bund zu schliessen.
Mensch sein heisst zu fehlen.
Lass schwach das Weib sein , nützlos ist sie nicht.
Sie heilt die Wunden, bringt den Labetrunk
Dem Sterbenden , schliesst ihm *die Augen zu,_
Und schwebt , dem milden Frièdensengel gleich
Die Schmerzen lindernd , die der Streit geschlagen,
Eira höh'res Wèsen , i ber's Schlachtfeld hin,
Durch Liebe einend , was der Hass getrennt.".
.De uit, 17I.
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De bedenkingen aangevoerd tegen het brengen van „Der Sturz
des Hauses Alba" tot onze letterkunde , gelden evenzeer bij den
tweeden tooneelarbeid der jeugdige schrijfster : Johann de Witt",
want ook dit treurspel werd in de taal onzer oostelijke naburen
door onze landgenoote te boek gesteld. Deze tweede uiting van
een buitengewoon talent is in alle opzichten hare voorgangster
waardig. De moordaanslag van den jeugdigen, dweepzieken Willem
de Graaff , gewillig werktuig in de hand van verblinde partijzucht
op Holland's grootsten raad-pensionaris , Johan de Witt , het
optreden van Willem III , de beschuldigingen tegen Johan en
Cornelis de Witt op het getuigenis van booswichten af , en ten
slotte die nooit te wisschen vlek op de bladzijde onzer geschiedenis:
de moord der de Witten , ziedaar gegevens die elk Nederlander
begeerig de hand doet strekken naar Wallis tweeden dramatischen
arbeid. De feiten worden ons duidelijk , glashelder voorgesteld;
de karakters zijn met scherpe trekken geteekend , soms voldoet een
enkele streek. Staat ons bijv. het beeld van den jeugdigen stadhouder niet duidelijk voor oogen als hij zegt:
„Der eignen Kraft
Vertrau' ich mehr als eines Zufalls Fugung.
E's wirft das blinde Gluck dem Tragen nie
Die schonen Güter spielend in den Schooss;
Es will erstrebt , erki,mpft , erworben sein."
Verwondert het ons hem naderhand te hooren zeggen:
„Wer herrschen will muss nie abhangig werden;
Dienst fordern ist der Weg zur Dienstbarkeit."
Had- de Witt niet het recht van dezen man die vroeg : „wann
war ich jemals jung ?" te zeggen:
„Es gleicht sein Herz dem Meere , das oft still
Wie ew'ge Ruhe vor uns liegt , dieweil
Es in der Tiefe gahnt und kmtpft und stormt.
In der Verstellung Kunsten hat er sich
Geübt. Dies blasse Antlitz , das sich nie
Vor Treude rothet , diese ernste Stirn ,
Fruhzeitig schon gefaltet , dieser Mund
Nie von der Jugend Lácheln noch umspielt,
Dies kalte Auge , nie von Lust ergliiht ,
Es weekt in meinem Innren ein Gefuhl
Zwar nicht der Furcht — Furcht hab'ieh nie gekannt
,&llein des. Widerwillens , das mich nie
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Wenn er in meiner Náhe ist , verlásst ,

Und das mir zuruft : hüte dich vor ihm !"
Met meesterhand wordt veraanschouwelijkt hoe de fijngesponnen
draden der fijnst berekenende diplomatie het net vormen dat de
de Witten zal omstrikken , hoe de koorden al nauwer en nauwer
worden toegehaald , tot ten slotte het verblinde, opgezette volk met
één woesten ruk den strop moordend aantrekt.
Johan de Witt's woorden : . . . . „Recht und Strenge
Mit diesen nur bin ich des Landes sicher."
blijken ijdele waan. Want wat zijn tegenstander van hem getuigt
is maar al te zeer profetisch, en wij hebben te meer medelijden
met den val van een groot man , naarmate de fout waardoor hij
viel , sterker wortelt in een te ver gedreven deugd:
„Durch Liebe wollt'er herrschen , statt durch Furcht.
Das war der wunde Fleck in seiner Staatskunst.
Er suchte stets eine Ehre drin
Den Bürgern gleich zu sein, nicht mehr als sie.
Im Anfang schmeichelt's , doch am Ende hat
Man lieber einee Höheren zum Herrn ,
Als das man sich vor seines Gleichen beugt.
Und das vergass er. Diese Schwi ehe wird
Sein Sturz sein , seh' ich recht."
Als waardige tegenhanger dezer woorden vermeld ik de passage,
waarin de Witt aan zijn geheimschrijver een voorval verhaalt uit
de prille jeugd van Willem III. Eens , terwijl zij beiden stonden
voor het hok van een grooten leeuw , die rustig , stil , ja bijkans
droefgeestig ter neder lag , balde zich de vuist van het i ongske ,
een vlammend rood overtoog zijn gelaat , een vreemde gloed lichtte
in zijn oog. Op de half in scherts , half in ernst geuite vraag van
den raad-pensionaris : „Wat deedt ge daar Prins , waart gij soms
de leeuw ?" zag het knaapje zijn begeleider met onverholen haat
aan en gaf het alles behalve kinderlijk antwoord': „De boeien breken
of de neêrlaag lijden , maar eerst verscheurd den vijand."
Hoe voortreffelijk de auteur diepte van gedachte aan kernachtigheid van uitdrukking kan paren , mogen de volgende aanhalingen
bewijzen
» Die That Ist des Gedankens Tochter nur. --Gefahr vereint
Mehr noch als Liebe. -Ungliick gilt für Beweise. -Der Mensch hoffft wo er nicht mhr g1atib n kabn.'^
9*
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Schoon versregels , fraai geteekende episoden , treffende gedachten , men vindt ze te over in de beide besproken drama's ; als geheel beschouwd kunnen ze echter niet voldoen aan de eischee , die
eiken dramatischer arbeid kunnen en moeten gesteld worden. Kunstwerken van den eersten rang zijn de beide treurspelen zeker niet ,
en de schrijfster zelve zal misschien de eerste zijn om in te zien
dat haar coup- d'essai bij het vele goede dat die biedt , geen coupde-maitre is geweest. Schoonheden van détail , hoe volmaakt ook
elk op zichzelf , hebben nog nooit eenige aaneengeschakelde gesprekken kunnen maken tot .... een drama.
De kritiek is opgekomen tegen eerre voorstelling der schrijfster,
deze nl. , dat zij Willem III openlijk beschuldigt van medeplichtigheid aan den moord der de Witten , hem zelfs noemt als de bewerker van het bloedig drama , dat den 24en Augustus 1672 op e
„Plaats" te 's-Gravenhage werd afgespeeld. Wallis heeft hierop
hare geloofsbelijdenis in zake het historieschrijven afgelegd in het
vlugschrift „Prins Willem III en de moord der gebroeders de Witt."
De historieschrijver mag , volgens haar , niet volstaan met eene
bloote opsomming van feiten , hij moet de drij fveeren die aanleiding
hebben gegeven tot die gebeurtenissen naspeuren met de uiterste
nauwgezetheid , deze beweeggronden met elkaar in verband brengen
en den schakel aanwijzen in de lange keten van oorzaken en gevolgen die slechts schijnbaar ontbtak. Heeft hij aldus zijne taak
opgevat , dan is hij niet alleen bevoegd , maar tevens verplicht een
oordeel uit te spreken over de personen , wier karakter zoo tot in
de fijnste vezels door hem ontleed werd. Hij behoort te zijn de
gestrenge rechter die het verledene voor zijn rechterstoel daagt.
Onpartijdig ja, maar niet objectief kan hij staan tegenover de gebeurtenissen , die van zoo overwegenden invloed waren op het heden.
Hij zal ons ten opzichte van elke daad zijn gevoelen hebben te
biechten , zijn eigen persoonlijk gevoelen , en vonnis wijzen of hulde
brengen naar gelang zijn weegschaal van recht overslaat. Een ander
moge meer gewicht leggen op de schaal der deugden of die der
ondeugden, hem is het om het . even ; • hij behoeft slechts aan te teekenen den stand van zijn evenaar, weêr te geven wat zijne oogen
zagen. Z66 opgevat , kan de pen van den eereen schrijver iemand
tot martelaar verheffen , de veder van een ander denzelfden persoon
als tiran brandmerken; maar overal , waar een eerlijk , onpartijdig
oordeel , gebouwd op den vasten grondslag der feiten , wordt uitgesproken, zal elke partij eerbiedig het oor leengin.
De bronnen , die Wallis aanwijst tot staving harer beschuldiging,
getuigen dat zij niet lichtvaardig handelde , toen zij den smet wierp
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op Willem III's karakter. En hoewel een oprecht vereerder van
het Oranjehuis niet zonder een gevoel van teleurstelling den machtigen stadhouder zal zien nederdalen van het voetstuk , waarop de
verknochtheid en trouw van zijn volk hem hebben geplaatst, zal
zien ontdoen van den luister , die zijn geniale persoonlijkheid omstraalde, menigeen zal toch na lezing van het geschrift instemmen
met de woorden , waarmede de schrijfster eindigt : „Ik concludeer
tot veroordeeling van den prins als zedelijk medeplichtig aan den
moord der gebroeders de Witt."
Zou , bij het schetsen van het tragisch uiteinde der de Witten,
de schim van Göran Person der schrijfster reeds voor oogen hebben
gezweefd ?
II.
De omstandigheden , hier in den vorm van een aanval der Nederlandsche kritiek , hebben misschien Wallis buiten haar wil gedwongen in dezelfde taal eene verdediging neêr te schrijven en hierdoor
is de Nederlandsche letterkunde in het bezit gekomen van een Nederlandsche getuigenis van een vaderlandsch talent. Dat aan deze
eerste schrede op het pad der Nederlandsche letterkunde voor de
schrijfster geene afschrikwekkende bezwaren verbonden zijn geweest,
daarvan spreken twee tijdschriftartikelen : „De twijfel in het drama"
en „Eerre studie over Zweedsche Poëzie", waar „Nederland" in '78
en '79 zijne kolommen mede verrijkte. In beide stukken betreedt
de auteur een geheel ander gebied dan het veld der dramatiek ; in
stede van te putten uit den schat harer fantasie , geeft zij hierin
resultaten van nauwkeurig onderzoek , gevolgtrekkingen , getrokken
door het kritiseerend verstand. Te beginnen met het eerstgenoemde,
„De twijfel in het drama". Haar doel is hierin aan te toongin , dat
van den twijfel geene scheppende kracht is uitgegaan in de 23
eeuwen , die achter ons liggen en bijgevolg nooit zal uitgaan. De
schrijfster schetst ons eerst den mensch in zijn zoeken naar een
hoogere macht , naar een geestelijk steunpunt voor zijn dolende ziel,
en hoe, wanneer hij eindelijk meent vasten grond gevonden te hebben , de twijfel dien afbrokkelt en als zand doet verstuiven. Door
alle eeuwen en alle volkeren heen hebben twijfelaars het gewaagd
het hoofd op te steken en het beeld der Godheid met den moker
van wanhoop , spot en sarkasme te verbrijzelen. De twijfelaar , met
zijn in alle-eeuwigheid menschelijke vraag waarom ? op de lippen,
heeft te allen tijde voor den dramaticus als model gezeten. Wallis
beschrijft ons hoe deze uiting van het menschelijk denken hare afspiegeling heeft gevonden in de litteratuur van alle natiën. Bij
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de Ouden waren het Sophocles, Euripides en Lucretius die het
type van den twijfel in , drie stadiën van ontkenning in hunne werken gaven. „Maar" zegt de schrijfster , „de ontkenning is ook met
die ééne groote uiting voorgoed uitgeput. Niets is zoo dor als
haar gebied , want het levert nooit nieuwe vruchten. Het ja heeft
duizenden vormen , het neen is tot zich zelf bepaald. De twijfel
leeft alleen van de rijke tafel des geloofs : hij is een vraagteeken
achter groote gedachten , die hij niet zelf vormde , zijn bestaan hangt
van die eigen vragen af, waarachter hij zich vijandig plaatst. Ongeloof en menschenverachting zijn onvruchtbaar , wijl zij kritiek
zijn, niet werk, en is het werk eenmaal geoordeeld, dan is ook
de kritiek afgedaan. Tweemaal verklaren dat iets verwerpelijk en
ijdel is , staat gelijk met het nogmaals doorboren van een gevallen
vijand."
Na de schepping van den Romeinschen schrijver biedt de dramatiek
in de eerste eeuwen geen figuren van twijfel meer aan ; op de heidenwereld der Romeinen was de godsdienst der Christenen gevolgd.
De katholieke kerk die geen twijfel duldt , heeft nooit een dichter
kunnen voortbrengen die het beeld van den twijfelaar schetste , en
dus is tijdens het gezag dier kerk de twijfel uit de litteratuur verbannen. Slechts Shakespeare in het Protestantsche Engeland , Shakespeare, de „verheerlij ker der maiden-queen", kon in zijn „Timon" ons
het beeld der menschenverachting en eenzaamheid teekenen. Na Shakespeare geven Schiller in zijn Posa, Goethe in zijn Faust en Byron
in zijn Manfred ons wederom den twijfelaar in verschillende phasen.
Daarmede echter acht Wallis het onderwerp uitgeput. Haar gevoelen hierover vat zij samen in de volgende woorden : „De twijfel
aan God of aan de menschen kan alleen door het contrast werken,
niet uit zich zelf. De tragedie vraagt juist ; omdat zij alle beschrijving buitensluit , sterk geteekende persoonlijkheden , en de twijfelaar
heeft geen eigen persoonlijkheid , hij is de slinger die niet weet welk
uur hij zal aanwijzen , hij brengt geen element van handeling in
het drama , op zijn hoogst dat hij als denkend element naast de
handelende figuren kan optreden."
Het is eene zeer belangrijke studie en te merkwaardiger , naarmate de jeugd der schrijfster te minder eene uitgebreide belezenheid
doet vermoeden, die de mensch zich gewoonlijk eerst op rijper leeftijd verworven heeft. Slechts ééne schaduwzijde heeft dit stuk , nl.
deze dat het een tijdschriftartikel gebleven is , en nooit buiten de
beschuttende wieken van „Nederland" om de wereld is ingevlogen 2
zoodat het voor een groot gedeelte van het lezend publiek een onbekende is gebleven.
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In het jaar daaraanvolgende was het wederom „Nederland" dat
eene, studie van Wallis het licht deed zien. In tegenstelling met
het vorige artikel , behandelt Wallis hierin de litteratuur van een
volk , dat uit den aard der zaak nooit aan eenig twijfelaars -type
het aanzijn kon schenken. Het is" heet het van Zweden , „of de
ontberingen die zijn klimaat , zijn weinig vruchtbare heidegrond
don bewoner van 't Noorden opleggen , de aardsche goederen die
hij missen moet hem dubbel gehecht maken aan de geestelijke
goederen , waarin hij troost moet vinden. Al kan het geloof hem
geene blijmoedigheid schenken , het is zijn eenig redmiddel tegen
de vertwjjfeling." „Zweedsche Poëzie" heeft de schrijfster haar
werk getiteld , maar met evenveel recht had zij het kunnen noemen:
„Tegnèr en Runeberg" want eigenlijk geeft zij slechts de Zweedsche
poëzie in hare twee eigenaardigste , verscheidenste uitingen in de
werken van die beide poëten ; andere dichters die Zweden ooit
heeft opgeleverd , zooals Kellgren , Oxenstierna , Hallmann , Malmstedt, Thorild , Hóijer , Wallin , Chorus , Franzèn e. a. worden bf
in 't geheel niet óf slechts terloops besproken.
Het schijnt dat de vele punten van overeenkomst tusschen Zweden's
en Nederland's geschiedenis de schrijfster tot de keuze van dit
onderwerp hebben aangetrokken ; terwijl de onbekendheid van beider
taal en letterkunde in den vreemde haar misschien bewogen heeft
Zweden's letterkunde aan het evenzeer misdeelde Nederland voor te
stellen. Met scherpen blik maakt zij scheiding tusschen het eosmopolitisch en nationaal karakter : de twee groote stroomingen , die
de bedding van elke letterkunde met hare golven bespoelen. Zij
brengt uit alle dichtwerken de meest kenmerkende eigenschappen
te voorschijn , toont aan hoe in alle vormen der poëzie nog iets
leeft van de geweldige macht der aloude sagenwereld. Uit de werken
der dichters bouwt zij voor onze ooggin het Zweedsche volkskarakter op:
aan den eenen kant ijzeren onbuigzaamheid , aan de andere zijde
knielende ootmoed. Vaderlandsliefde is de groote deugd die in
bijkans alle Zweedsche liederen verheerlijkt wordt, en wie de Muze
der Zweedsche poëzie ten zijnen gunste wilde stemmen en het hart
van het volk wilde innemen , kon niet beter doen dan offers brengen
op het altaar der vaderlandsliefde. In een betrekkelijk kort bestek
geeft Wallis ons een uitstekenden indruk van den geest der Zweedsche
letteren ; voor velen die onbekend zijn met de Zweedsche taal, zal
dit overzicht van de werken van Zweden's twee grootste dichtgenieën nieuwe gezichtspunten openen , terwijl de vertalingen der
gedichten zelfs menig lezer van Noordsche poëzie ten goede zullen
komen. Het geheel werpt een eigenaardig licht op den lateren
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arbeid der schrijfster die zdó spoedig reeds zou toonera dat de studie
van Zweden's geschiedenis welhaast heerlijke vruchten zou doen rijpen.
Al ware het alleen omdat deze studie te beschouwen is als een
gedeelte van het bouwmateriaal , benoodigd voor „Vorstengunst",
verdient zij ten volle de aandacht van eiken bewonderaar van
laatstgenoemden kloeken arbeid.
V66r ik echter overga tot het bespreken harer beide hoofdwerken ,
wensch ik met een paar woorden te gewagen van „Gerda", het
schoonti dichtstuk , in het Augustusnummer van „de Gids" 1884
verschenen , en sedert afzonderlijk uitgegeven. „Gerda" bevat in
dichterlijke beschrijving het aan de Edda ontleende verhaal van
Freir's aanzoek om de hand van Gerda , ` de dochter der aarde. In
vele opzichten wijkt deze sage van het Edda-verhaal af ; maar of
het verlies aan historische waarde (indien ik de Edda historisch
noemen mag) niet ruimschoots wordt opgewogen door grootvr
fijnheid van poëtische opvatting , is eene vraag die een bevestigend
antwoord verdient. De ontmoeting tusschen Freir en Gerda toch
is onbeschrijfelijk dichterlijker dan dat Freir , zooals in de Edda
beschreven staat , zijn dienaar Skirnir naar de aarde afzendt om Gerda
voor zich te werven (Skirnir , die zijn last volbrengt door Gerda
eerst met de fraaiste voorspiegelingen te lokken en daarna met bedreiging van de uiterste folteringen overhaalt zich naar Freir's
wenschen te schikken) ; Gerda , den dood verkiezend boven een leven
zonder liefde , is een oneindig dichterlijker figuur dan de Gerda , na
hare vereeniging met Freir in den kring der Asen opgenomen en
den heilstaat van het Walhalla smakende. Dat bij deze nieuwe
bewerking de symbolische beteekenis geheel verloren is gegaan ,
wie zal het wraken waar ons een dichtstuk van zulk een edel
gehalte geboden wordt ? De vorm is in alle deelera geëvenredigd
aan den inhoud , de dichteres weet hare taal hoog te houden en
met de schoonst gekozen woorden de schoonste gedachten uit te
drukken. Een verheven indruk laat de lezing dezer keuriggestyleerde jamben achter , een indruk die door den inhoud van geen
enkelen der voortreffelijke regels, ergens verstoord wordt. Als het
schoonste gedeelte reken ik de beschrijving hoe de geheele schepping
jubelt bij Gerda's ontwakende liefde.
„Als de wind
In harpen ruischt , zoo ruïschte 't nieuw gevoel
Door 't wijd heelal. De bloemen fluisterden
'T elkander toe , het jubelde in de zangen
Der nachtegalen , 't murmelde in de beek,
'T bruischte in de zee en 't klaterde in de stroomen ,
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De maan ging op en in haar stralen smolt
De zilvertoon tot zichtbre harmonie;
En klanken , geuren , licht en schaduw stemden
De hymne aan der liefde , de eerste liefde
Op aard geboren is een menschenhart."
Hoewel geheel afwijkend van de chronologische volgorde harer
werken , vestig ik na „Gerda" de aandacht op Wallis' vertolking
van Madach's Tragedie van den Mensch", naar tijdsorde de jongste
in de rij harer geestesvoortbrengselen. Ofschoon vertalingen in den
gewonen zin niet onder één rubriek gebracht worden met de voortbrengselen der vaderlandsche letterkunde , maak ik onderscheid
waar het een vrucht van vreemden bodem betreft. , die alleen door
de hand van den meester kan worden overgeplant. Niet het werk
van den eersten den besten beunhaas in het vertalersvak is het
een gedicht in oorspronkelijke maat terug te geven ; slechts de
kunstenaar mag die moeieljke taak aanvaarden. Ik aarzel echter
niet de inleiding het bestgeslaagde gedeelte van het werk te noemen,
de inleiding die een levensschets bevat van den Hongaarschen
schrijver en een overzicht van het dichtwerk. Na de verwachtingen,
opgewékt door „Gerda" , die de veder van Wallis doet kennen als
een voortreffelijke pen in het stellen van vij fj ambige versregels , is
de vertaling van „De Tragedie van den Mensch" eene wreede
ontgoocheling. Hoe de dichteres van „Gerda" ooit regels als:
„Naar roem slechts streefde ik en die opent zich." -. Schriel meet gij , maar ge zijt ook een groot heer" -„Ja , 't groote werk der schepping is gedaan,
De Heer kan van zijn arbeid rusten gaan --"
voor haar letterkundig geweten zal kunnen verantwoorden , blijft
mij een raadsel.
III.
De „Gids" van 1880 geeft onder den titel De laatste Gothen"
in zijne bladzijden eene beoordeeling van Dahn's „Ein Kampf um
Rom" door Wallis , waar ik slechts zeer terloops de aandacht op
zou vestigen , ware het niet dat de schrijfster van twee groote
historische werken zich hierin rekenschap geeft van de eischen die
aan den geschiedkundigen roman gesteld moeten worden. „De
historische roman" heet het bij haar , „moet eene openbaring , maar
hij moet geene vinding zijn ; hij mag geschiedenis verklaren , niet
geschiedenis maken. Al wat eerzucht en vaderlandsliefde , misdaad
en grootheid gewenscht hebben of hadden kunnen wenschen , al
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wat denken en willen is , ligt binnen zijn gebied ; hij heeft het
recht om de woorden des dichters tot waarheid te maken:
„Verborgner Wille tritt an 's Licht und glitnzt ,
Und Thaten werden bleich wie irdscher Kummer ...."
Maar buiten het wijde rijk der gissing en aanvulling waarin de
historische roman met onbeperkte vrijheid heerschen mag , daarbuiten moet hij niet gaan ; hij moet een slaaf der geschiedenis zijn,
waar het niet meer de gedachte , waar het de handeling geldt,
waar hij zegt, niet wat bereikt had kunnen zijn, maar wat bereikt
is. Waar de historie slechts het naakte feit te noemen weet , daar
mag de romanschrijver naast die daad ook de menschelijke gronden
in 't licht stellen die haar moeten veroorzaakt hebben , doch hij
mag dit feit zelf niet door andere vervangen , hij mag geene
mythen vormen omdat hij recht heeft de legende te gebruiken.
Ook de meest phantasierijke natuurkundige moet nu eenmaal de
aarde om haar eigen zon laten draaien , al zou hij er in zone
gedachten een hebben uitgevonden , waarom zich die beweging veel
beter volbrengen liet."
Ziehier dan de grenzen waarmede de auteur van „In dagen van
Strijd" en „Vorstengunst" haar gebied omperkt heeft. Ruischt de
wiekslag van haar genie nooit buiten die gestelde landpalen , heeft
zij nergens den Rubicon overschreden ? Hare werken mogen zelf
het antwoord op die vraag geven. De feiten , betrekking hebbende
op den strijd tegen Spanje , staan elk Nederlander te diep in het
gemoed gegrift , wortelen te hecht in historischen bodem , de figuren
van een Willem van Oranje , een Egmond , een Alva , een Margaretha van Parma hebben nu eenmaal een te vasten vorm aangenomen voor het vaderlandsch oog, dan dat de schrijfster hierin
eene merkbare wijziging had kunnen brengen en ze verwringen
naar het bestek van haar roman. Anders echter is het gesteld met
de personen die zij naast de historische opvoert. De Vredenborgs,
de vader zoowel als de dochter , geven ons typen te aanschouwen,
maar niemand zal , bij wat er in de sombere bibliotheek verhandeld
wordt , één oogenblik onder de betoovering geraken , dat hij in de
woning van een 16e-eeuwschen edelman vertoeft. De schrijfster
zelve zegt : „geen enkel huis dat zulk eene uitzondering maakte",
en de vraag dringt zich vanzelf op onze lippen : „Waarom de
uitzondering gegeven , waar wij zoo gaarne den regel zouden
kennen ?" De wijsgeerige gesprekken tusschen den edelman , zijne
dochter en Reinout , ze schijnen zoo opgeschreven te zijn in het
studeervertrek van den een of anderen hedendaagschen philoso-
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phisahen geleerde , en het Benige dat ons treft is , geene aanhalingen

uit tegenwoordige schrijvers uit zijn mond op te vangen , tot wij,
door de eerre of andere toespeling op Margaretha van Parma of
den Prins van Oranje er plotseling aan herinnerd worden , dat we
ons nog vóór het uitbreken van den tachtigjarigen oorlog bevinden.
Vredenborg is de kamergeleerde bij uitnemendheid , en als de auteur
de anecdote verhaalt die van hem de rondte deed , hoe hij n.l. na
den slag van St.-Quentin tot den vriend die hem ademloos het
bericht der overwinning wilde brengen , kalm doorschrijvend gezegd
had : Wacht tot mijn zin voltooid is , het onveranderlijke moet
het wordende niet storen" — dan teekent Wallis in een paar
woorden voortreffelijk den boekenwurm , voor zijne studie levend ,
maar geen Nederlander uit de 16e eeuw.
Wanneer zij Reinout van Meerwoude , nog geen halve eeuw nadat Luther zijne stellingen op de Wittenberger poort aansloeg , laat
zeggen dat hij in den grooten Hervormer niets meer ziet dan een
zeer prozaïscher, vetgeworden monnik ,,die trouwde en kinderen
kreeg", en dienzelfden man in een tijd van sterke godsdienstige
stroomingen tevens van de Roomsche kerk doet getuigen dat, „waar
hij anderen voor hare beelden de knie ziet buigen , hij slechts in
die stukken steen de mislukte proeven van eenig beeldhouwersgenie
opmerkt en op zijn hoogst vreest , dat die houding voor zijne gezondheid te vermoeiend wezen zal ," daar gevoelt elk lezer dat wel
een atheïst uit onze dagen die woorden uiten kan , maar dat zij
nooit door iemand, levende in de woelingen , die den worstelstrijd
tegen Spanje voorafgingen , op de lippen genomen kunnen zijn.
In den beminnelijken Edward van Melville echter schildert Wallis
ons een sympathieke persoonlijkheid volkomen passend in het kader
dier tijden, een jongeling , wiens denkbeelden groeien en wisselen
met de gistende en veranderende denkwijzen van zijn tijd, een jeugdige , edele natuur die gevormd en gelouterd wordt door den geloofstrijd zijner dagen. Hoe grootsch staat hij daar niet voor ons, als
hij , na de smart in al haar volheid te hebben leeren kennen , het
klagen van eigen leed het zwijgen oplegt , en de stem volgt die tot
hem spreekt uit de vertwijfelende wanhoopskreten van zijn bedreigd
vaderland , en hem , die roepstem volgend , wordt geopenbaard : „er
is iets hoogera nog dan geluk of liefde : het is Vrijheid." Geen
minder aanspraak op onze onverdeelde sympathie maken de jeugdige Frank Viale , „wiens oogera geen schaduwen konden zien", den
nobelen _ Protestantschen edelman Davilliers , moedig den dood ingaande voor een grootsch idee , en zuster Klara , die op de vraag
van den man die haar het diepst gewond had , • op Viale's vraag
-
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„Welke engel Gods raakte uw gemoed aan , dat het niets kent van
den geest des kwaads die over de harten heengaat , en ze koud en
zelfzuchtig maakt ? Zeg mij zijn naam , opdat hij zijne hand op mijn
hart legge en mij beter make ," het antwoord geeft : de engel die
mij bijstond heet liefde, en zijn gebod vergiffenis."
Volkomen zooals wij ons den hardnekkigen Roomschen edelman
droomen, staat daar voor ons de graaf van Viale, de man die gelijk
een drenkeling aan den stroohalm , zich vastklampt aan de Roomsche kerk , omdat haar leer hem de absolutie schenkt eener schuld,
die zich anders dreigend tegen hem zou verheffen. En is ooit een
bigotte , hoogmoedige edelman scherper geteekend door een paar
woorden dan waar Wallis , sprekende over de inrichting zijner woning zegt : „en naast het gebedenboek lag een rijk gebonden werk
over heraldiek."
In Reinout van Meerwoude echter viert de schrijfster haar hoogsten triomf , hij is de hoofdpersoon van haar werk , en moge hij al
weinig de sympathie harer lezers en nog minder misschien die harer
lezeressen wekken , niemand zal het ontkennen dat hij een man is
van buitengewone gaven , die bewondering afdwingt. Buitengewoon,
uitstekend boven het peil der alledaagsche menschen is hij , de
sluwe , koel-fijnberekenende Meerwoude , met zijn scherp-gewet verstand , zijn bijtenden spot , zijn diep-peilend oordeel , zijn meêdoogenlooze menschenverachting ; buitengewoon ook in zijn kennis van
de klassieke schrijvers , die bijwijlen herinnert aan de belezenheid
der auteur van : De twijfel in 't Drama.". Van de hoogte zijner
grenzenlooze minachting voor alles wat mensch heet , blikt hij op
zijne tijdgenooten neêr. „Heerschzucht in den waren zin van het
woord was geen trek in zijn karakter , daarvoor waren hem de
menschen te onverschillig, te verachtelijk. Hij wilde regeeren , wijl
het verkieseljker is over lagere wezens te bevelen dan hun te gehoorzamen ," heet het van hem. Hij beschouwt de menschen rondom
hem als blinde werktuigen ; het leven is voor hem een groot schaakbord , hij is de speler , de menschen zijn de schaakfiguren , en geen
enkele zet wordt door hem gedaan , geen pion verschoven , of de
meest verfijnde list bestuurt zijn hand. Als hij , schijnbaar zonder
Benig doel , Helene's broeder sterkt in zijn schuldenmakende leefwijze , het is slechts een sluwe handigheid om de koningin van het
spel , Helene , schaakmat te zetten ; en de koningin wordt prijs
als zij haar hand aan Meerwoude reikt om door zijn geld den
naam van haar broeder voor schande te bewaren. Hij is een uiterst
geoefend speler ; behoedzaam , zijne stukken gedekt houdend , het
geheele spel te voren berekenend. , valt hij aan , ontrooft den vijand
-
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Zijne beste strijdkrachten zonder zelf ook maar een pion te verliezen tot .... Alva zijn tegenstander wordt. Meesterl j k is die laatste
zet van Alva geschilderd , de zet , die Reinout's met zooveel zorg
opgemaakte stelling op het oogenblik dat hij van de overwinning
droomt , geheel vernietigt , zonder dat zijn scherpziend oog.
eenige fout in zijn spel ontdekken kan. Hoe goed geeft de
schrijfster niet Reinout's laatste gedachte weêr , waarmeê hij op
zijn leven terugziet : „Juist de noodzakelijkheid die hij in al zijne
handelingen en oordeelen vond , maakte het mislukken zijner plannen zoo vreesel jk. Had hij ergens een fout,, een breuk in de keten
zijner berekening kunnen ontdekken , hij zou gebogen hebben, want
hij had altijd gewild dat de mensch voor zijne dwalingen boeten

zou. Maar hij zag nergens die dwaling en zijn val scheen hem
alleen het werk van omstandigheden , waartegen zijn beleid niets
had kunnen doen. Hij , de wijze , de scherpziende , was door het
onverstandige , blinde toeval overwonnen."
Voortreffelijk is de wijze , waarop de schrijfster naast Reinout de
figuur van Helene doet uitkomen. „Als ik nadenk is het of er altijd
boeken geweest z j n en ik schijn ze altijd gelezen te hebben ," klinkt
het van de lippen der 2ljarige jonkvrouw , en bezwaarlijk kunnen
wij ons het beeld van Vredenborg's dochter tegen een anderen achtergrond denken dan de perkamenten banden van haar vaders bibliotheek. Wij kunnen ons haar onmogelijk voorstellen in een schitterend verlicht vertrek , in de stralende hofzaal der landvoogdes ,
Helene, met de schaduw die over haar gelaat verspreid ligt. Hoor,
hoe zij zelve hare innerlijke eenzaamheid omschrijft : - „Ik ben niet
eenzaam, ik heb mijne betrekkingen niet verloren , en toch het
heeft geen naam , ik kan het niet beschrijven , maar als gij de zee
kent , zult ge het u misschien kunnen voorstellen. Ik heb haar
zelf nooit gezien , maar er was eene schilderij die ik mij nog altijd
herinner; niets dan de woeste , eindelooze golven bruisten daarop.
Ik beschouwde die zoo aandachtig dat mijn vader mij van Zijne
zeereis vertelde en er schertsend bijvoegde , hoe een oud matroos
hem , terwijl de wateren zoo hoog gingen en er niets te zien was,
gezegd had : „de golven zoeken haar strand." Dat, geloof ik, is
het wat ik soms voel : zoeken naar een strand." Helene , gevormd,
neen , vervormd door den kouden egoïst Meerwoude , is als een stuk
was in de handen van hem die daarin de afdrukselen inplantte van
zijne cynische denkbeelden en uitgebreide kenniQ, van een kennis
die haar onmogelijk gelukkig kon maken , omdat , dit erkent hij
zelf, hij haar ' de eenige bron ontnam , waaruit voor den mensch
geluk vloeit , het vermogen zich illusies te scheppen." Hij wilde
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van haar maken „iemand, met wie men na al de nietige , maatschappelijke gesprekken , elk alledaagsch onderwerp niet nog eens
behoefde te herhalen", om haar dan zelf te bezitten. En karakteristieker is zeker Helene niet geschilderd dan door deze beschouwing over hare verloving : „Reinout is eigenlijk met zich zelf verloofd." Wellicht is een der schoonste momenten van den geheelen
roman het oogenblik , waarop Helene haar echtgenoot aanklaagt als
de moordenaar van haar geluk — het beeld komt in opstand tegen
den beeldhouwer — en wij voelen iets van een huivering waar het
als een smartkreet over hare lippen komt : „0 , Reinout , het ware
beter zoo ge mij gedood hadt , dan mij zulk een leven te geven."

Busken Huet heeft in mevrouw Bosboom's werken een zeer geheimzinnigen persoon ontdekt , telkens andere namen aannemend , zich
op hetzelfde tijdstip op verschillende plaatsen vertoonend, werkzaam
in velerlei betrekkingen. In de werken van Wallis — het is of
het tot de eigenaardigheden behoort der schrijfsters van geschiedkundige romans — zien wij een dergelijke mysterieuse persoonlijkheid rondwaren. Wie gemeend had dat Reinout van Meerwoude
voor altijd van het aardsch tooneel verdwenen is, nadat hij in de
Limburgsche bosschen het moordend lood door zijn hart joeg , die
• vergist zich. Reinout was er de man niet naar met een tekort
zijn boek af te sluiten. Zie , hij heeft zich aan het hoofd der
Zweedsche edelen gesteld en leidt den opstand tegen den waanzin •
nigen koning; het zit hem zoo in 't bloed een gewichtige rol in de
staatkunde te spelen. Zoodra wij in „Vorstengunst" Sten Gyllenstierna's cynische opmerkingen hooren , nog v66rdat hij Vergëus
op diens vraag : welk geluk kunnen al uwe overwinningen u nog
brengen r' trots ten antwoord geeft : „Het bezit der macht" herkennen wij in hem den Reinout uit „In dagen van strijd". Evenals de Nederlandsche staatsman verschuift ook de Zweedsche de
menschen als schaakfiguren over het groote bord der diplomatie;
met stijgende belangstelling volgen wij het beloop van het spel,
maar , welk een geoefend speler Gyllenstierna ook moge zijn , hij
verstaat niet langer de kunst onze belangstelling onverdeeld in beslag te nemen. Onze sympathie behoort aan Nils Sture , den ede.
len , openhartigen jongeling, het type der ridderlijkheid in het frissche , aanvallige gewaad van jeugd en beminnelijkheid gestoken.
Zoodra hij verschijnt , heeft hij ons hart gestolen om het niet weder
te verliezen. „Ik denk soms dat het lot al een heel groot verdriet
zou noodig hebben om mij somberheid te leeren ," klinkt het in
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jeugdigen overmoed van zijne vroolijke lippen , en als diezelfde jongeling , na den vreeselijken tocht door Stockholm's straten , gebroken naar lichaam en geest terneder ligt — ofschoon geen oogenblik zijn ridderlijk karakter prijsgevend — dan voelen wij iets
van verontwaardiging in onze borst rijzen tegen den man , die hem
dezen smaad liet verduren , tegen Göran Person , die de oprechtheid in het kleed van levenslust en onbezorgdheid niet had kunnen
ontdekken. Wij zouden Person kunnen haten om zijne veroordeeling van den beminneljjken Sture als wij niet intijds bedachten,
dat het hem gegaan was als zoovelen „die op hun vaart door 't leven
met zoo groot een aantal klippen en ondiepten bekend raakten, dat
zij eindelijk niet meer weten hoe er ook effen , ongevaarlijke wateren zijn. Hij had bij het peilen der diepten ook de oppervlakte
uit het gezicht verloren , hij zag te ver. Onrecht gevonden te hebben leert maar al te vaak onrecht zoeken."

Neen , hij , de strenge man , kon niet anders dan strenge menschen begrijpen ; o , waarom moest hij te laat begrijpen dat „men.
schenkennis eigenlijk niet anders dan menschenliefde is 2" » De
menschen klagen zoo dikwijls dat anderen hen niet begrijpen , geloof mij , er zijn weinigen die het zich zelf doen. De tragedie der
meeste levens berust op een misverstand , een zich zelf niet verstaan,
meer nog , dan een miskend worden door anderen." Die woorden
van Melanchton kunnen als motto voor het geheele werk dienen.
Misverstand is het noodlot dat van het begin tot het einde de personen uit „Vorstengunst" met zijn vloek treft. Misverstand is het
dat Bene onoverbrugbare klove graaft tusschen den koning en het
loyale Sture-huis , misverstand vervreemdt de harten van Arvid en
Sigrid van elkander , doet Arvid den vriend uit zijn jeugd verlie.
zen ; misverstand trekt een scheidsmuur op tusschen Person en zijne
moeder , misverstand staat tusschen Gustaaf Wasa en zijn oudsten
zoon, het is misverstand' dat Göran Person koning Erik als zijn vorstelijk ideaal doet beschouwen, als het beeld van ijzeren consequentie,
onkreukbare trouw , vlekkelooze eer ; een misverstand dat diep wortel
bij hem geschoten heeft , anders had het hem nooit de bittere woorden .afgeperst : „Ik zou eer geloofd hebben , dat deze hemel zou
instorten en mij verpletteren , dan dat koning Erik mij aan mijn
vijand kon prijsgeven !"
Göran Person , Melanchton's in zichzelf gekeerde ! ernstige leerling , binnen de muren der Wittenbergsche school reeds verteerd
door den hartstocht om een rol te spelen op het woelige tooneel
van het werkelijk leven , vol vuur om „ieder denkbeeld om te
zetten in een daad die op de werkelijkheid ingrijpt", wordt verplaatijt
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aan het hof van Gustaaf Wasa. Hier zal hij het leven in al zijne
volheid , maar tevens is in al zijn logen en ontgoocheling leeren
kennen. Valschheid en logen zijn het die hem tegenstralen uit de
„heiligenoogen" van hertog Johan , die hem onrechtvaardig straffen
en verbannen. Met een hart , waarin geleden onrecht en onrechtvaardige veroordeeling de zaden van wantrouwen en haat gestrooid
hebben , vlucht hij naar Erik , en vindt in Zweden's kroonprins
niet alleen den man die hem een schuilplaats verleent , maar tevens
den vriend die mede wil arbeiden aan de verwezenlijking zijner
denkbeelden. Reeds aan Gustaaf Wasa heeft hij het getuigd : de
reformatie heeft haar godsdienstige taak volbracht ; zij moet thans
haar politieke roeping vervullen , den nieuwen staat stichten waarin
de nieuwe kerk zetelen kan."
De dag waarop Upsala Erik met het vorstelijk purper ziet
omhangen is tevens de eerste dag van een nieuw leven dat gewijd
zal zin aan de belichaming van de verheven gedachte die in
Person's borst woont : gelijkmaking der standen , fnuiking van de
autocratische macht des adels , vrijheid van het volk door de
monarchie.
Vrijheid , met die leuze op de lippen , de volksbanier omhoog
gehouden begint hij , aan Erik's zijde , den strijd tegen den adel
en treedt moedig voort op den weg die op de verwezenlijking zijner
idee moet uitloopen. Vooruit , den berg op , struikelblokken op
zijde geruimd , hinderpalen overwonnen ! Vooruit , ook waar hij
alleen verder moet , waar zijn medestander hem ontzinkt , waar die
hem niet langer volgt op de ongebaande wegen en een gemakkelijker , met bloemen bestrooid pad zoekt. Voorwaarts , onvermoeid
voorwaarts , ook waar zijn voet waadt door het bloed der vermoorde
edelen. De met onschuldig bloed bevlekte banier. moge ook al
een oogenblik sidderen in de hand van den apostel der rechtvaardigheid , volhouden zal hij , instaan voor zijn idee , ook voor de
misdaden die er om gepleegd worden. En al moge hem ook , bij
het voortschrijden op zijn eenzamen tocht , de waarheid geopenbaard
worden dat de smart haar horizon heeft" , zijn voet vertraagt
geen seconde op den doornigen weg. En als hij het einde bereikt
en .... niet vindt wat hij verwachtte , als hij te laat tot de erkentenis komt dat de tijd nog niet rijp was voor zijn idee , dan troost
hem het denkbeeld dat zijne gedachte groot en edel was en dat
die gedachte zal blijven leven. Wat deert het hem dat hij , martelaar voor de volkszaak , als tiran gebrandmerkt , zal sterven ?
Wat is de dood die hem door wreede beulshanden wacht , vergeleken bij het leven dat hij geleefd had P „Hij had het hoogste
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gevoeld wat menschen voelen kunnen , den triomf van een ideaal.
Hij had een moment gestaan in dien tempel van verheven zaligheid
en toekomstvertrouwen , die zich maar voor één onder duizenden,
vaak millioenen opent , en hemel en aarde zien vereenigen , — hij
had geloofd dat de reine gedachte , onaangetast door 't aardsche
woord dat haar vertolken , door de aardsche daad die haar openbaren moest , zou kunnen heerschen .... Hij had een moment
't sterfelijk oog naar de zon geslagen en haar gezien , vrij van de
wolken der aarde , in den gloed van onvergankelijk licht ; wie zulk
een moment doorleefd had , kon sterven , hij had iets aanschouwd
wat geen dood kon te niet doen , in het eindige menschenleven
reeds een oogenblik van eeuwigheid leeren kennen.
Hij zag ver heen over de menigte die hem omringde , op geslachten die nog niet waren , en zag ze in het bezit van den prijs
dien hij niet had kunnen verwerven ; de golven van den Maler,
die in zijn zilverglans voor hem lag , spoelden het bloed weg dat
haar aankleefde ; alleen de grootheid zijner zaak bleef over en
zeide hem dat zij nimmer zou ondergaan."
(

Bij den aanvang van deze beschouwing , sprekende over „Der
Sturz des Hauses Alba" heb ik reeds aangetoond dat men bij
Wallis vergeefs naar trouw in historische bizonderheden zou zoeken en evenzoo heeft de schrijfster van „Vorstengunst" overal
de historie opgeofferd waar zij stond tusschen verfraaiïng van haar
kunstwerk en mededeeling van het naakte geschiedkundige feit.
„De historische roman moet een slaaf der geschiedenis zijn", luidt
haar eigen uitspraak , en daarmede zou zij zelf haar werk veroordeelen dat een gedeelte van Zweden's rampspoedige geschiedenis
ons ontrolt. De „Person" uit „Vorstengunst" toch is , alles behalve
de Person uit de geschiedenis ; een ieder die „De Kanselier" van
Dr. Lemnius gelezen heeft , vormt zich een ander beeld van Erik's
verknochten dienaar dan Wallis ons schetst. Person , in een kroeg
aan de speeltafel zittend , terwijl de rampzalige vorst zich in een
vlaag van waanzin aan de onschuldige edelen vergrijpt , is een
ander dan de Person , die aan de Stendenvergadering het veroordeelend vonnis weet te ontlokken en zelf de bloedige schuld op
zich neemt. Wallis geeft ons in „Vorstengunst" niet langer
geschiedenis , zij geeft ons karakters. Het zijn haar scheppingen
geworden , het zijn niet meer de geschiedkundige personen , het
zijn menschen , die Wallis gevoeld , gedacht , geschapen heeft ; zij
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dragen alleen nog maar een naam , bekend in de historie , en
verrichten eenige feiten waarvan het geschiedblad gewaagt.
Ofschoon dus geen enkel 'lezer den laatsten arbeid der schrijfster
bevredigd. uit de hand zal leggen, als hij gemeend had den horizon
van zijn geschiedkundige kennis te zullen zien opklaren, toch mag
het Wallis niet gewraakt worden , dat zij den vorm van historischen
roman koos om hare denkbeelden in te hullen. Door juist hare
personen over te brengen in een tijd , voor het tegenwoordige geslacht grootendeels in nevelen gehuld , verrijkte zij haar kunst met
al de hulpmiddelen haar door het gedeeltelijk onbekende dier tijden,
de schilderachtige toestanden , de bekoring van het niet-alledaagsche 'geboden , en waren hare vleugelen minder gebonden dan het
geval zou geweest zijn ,- zoo zij hare helden een 19e-eeuwsche ,,gekleede jas" en cylinderhoed gegeven had.
Meer dan historische roman is „Vorstengunst" een zielkundige
studie , en , als zoodanig beschouwd , schittert hij in den gordel der
Ned. letterkunde als een juweel van het zuiverst water.
Het wemelt tegenwoordig in den lande van schrijvers van grootere en kleinere „zielkundige" romans, die misschien in hun soort
niet onverdienstelijk zijn. Maar wat Wallis onderscheidt van al die
pygmeën op psychologisch gebied is dat zij het ontleedmes zet in
een zoo verheven , grootsch karakter als dat van Góran Person.
Wie zulk een grootsche figuur heeft kunnen scheppen , moet zelf
iets van die grootheid in zich hebben. Al had Wallis niet anders
gedaan dan het karakter van Person in al zijn verheven drijfveeren voor ons blootgelegd , dan ware dit voldoende geweest om haar
naam te brengen op de lippen van ieder die een strijder voor het
meest verheven idealisme bewonderen kan ; en had 1883 geen ander
werk aan te wijzen dan „Vorstengunst", dan zou de Ned. letterkunde
toch een gulden jaar in haar geschiedrol te boeken hebben gehad.
Wanneer het gewone-roman-lezend publiek eenmaal verzadigd zal
zijn van de banale liefdes-historietjes , dat het telkens en telkens
met dezelfde onbeschaamdheid weder wordt opgedischt, wanneer
de lezers eenmaal zullen ophouden belang te stellen in de meer
dan alledaagsch•nietige schepselen die dag aan dag aan hun lezend
oog voorbijtrekken , misschien dat dan de , tijd zal aanbreken , dat elk
Nederlander open oog krijgt voor de vlekkelooze hoogheid , die van
Wallis' verheven gestalten op hem afstraalt ; misschien dat dan de
edele , grootsche figuren , die Wallis' scheppende hand ontwierp,
algemeen de waardeering zullen vinden , waarop zij zoo ten volle
aanspraak mogen maken.
-

WILLY.
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ut ü dao an HUns Wooü
Niet ieder kan met den geleerden griffier Daniel Veegens getuigen , dat zijne grootmoeder Juffrouw Van Merken van nabij gekend
heeft; maar enkelen zijn er nog wel , wier grootmoeder Het Nut
der Tegenspoeden bij herhaling las en gedeeltelijk van buiten leerde.
De begaafde - Lucretia naderde de zeventig , toen zij als de gade
van Van Winter overleed ; voor ons is zij echter de lijdende jonge
dichteresse , de vroegtijdig en zwaar beproefde , wier uitzichten op
deze wereld reeds verijdeld zijn , wanneer die bij anderen hunne
verwezenlijking naderen. Bij de verschijning van het bekende
klaaglied in 1761, was zij veertig. Hare rampen waren de sterfgevallen , die haar huis ontvolkten , maar haar zestigjarigen vader
wijdde zij een geboortegedicht in haar eigen dertigste ; hare moeder
bereikte de 73 ; wel is waar maakte de dood in den sterftijd der
moeder een einde aan het tweejarig lijden harer zuster Wilhelmina,
die toch in al hare ziekelijkheid 36 geworden is. Hare uiterlijke
omstandigheden wettigden dien klaagzang niet , tenzij als een leerdicht , waarin hare ervaring aan rampspoedigen mocht toonen wat
de weg is om onderworpenheid te leergin en in berusting te leven.
Hare gelegenheidsgedichten ontdekken ons hare verwantschap met
aanzienlijke , welvarende , geëerde of verdienstelijke personen , en
op menige plaats harer boeken vernemen wij , dat zij vriendschappelijk verkeerde met familiën , die reeds lang gesteld werden boven
den overigens zeer te waardeeren burgerkring , waartoe de Van
Merkens aan de Haringpakkerij en in de Heerenstraat behoorden.
Zij was drie jaar jonger dan haar kunstgenoot Van Winter.
Het kantoor van Muhl en Van Winter , in Indigo en Verfwaren ,
bestond nog onder Koning Willem I ; in den toenmaliger en nog
nagevolgden stijl heeten zij kooplieden ; onder de mannen van letteren is echter nooit iets aangemerkt op het makelaarschap van
Potgieter of Burlage. Van Winter's moeder behoorde tot het remonstrantsche geslacht der Van Leeuwardens ; zoo is zijn oudoom
en naamgever Nicolaas Simonszoon als een vruchtbaar stichtelijk
schrijver bekend en de naam der familie wordt in eene Haarlemsche
instelling , het Remonstrantsche hofje , bewaard. Op 26-jarigen
leeftijd huwde Nicolaas Simon van Winter — de naam steeds voluit
geschreven -•- de evenoude Johanna Muhl , wier moeder Agatha
Maria Sena in allen eenvoud hare bescheidene Huiselijke Dichtoeffeningen liet drukken. Het huwelijk werd ook bezongen door
Bernardus de Bosch , den leidsman van een dichterkring , waarin
De Bibliotheek , VI.
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Van Merken de jongste en Lucas Pater de oudste was , Van der
Wilp de andere poëtesse , en Van W inter met den uitgever Pieter
Meyer ieder hunne plaats hadden ingenomen. In 1745 werd het
eenige kind uit dien echt geboren , Pieter van Winter , wiens eerste
vrouw een nichtje was van Justus van Maurik en eene p upille van
Jan Wagenaar. Johanna Muhl moet eene zwakke gezondheid gehad hebben: uit een vers, dat Lucretia over den dertigsten jaardag
dezer vriendin schreef , blijkt , dat zij lijdende was ; dertien jaar
later , in 1761, heeft Van Merkenweer eene „Verjaardag van
mijne waarde vriendinne Johanna Muhl." De dichteres spreekt nog
altijd tot eene kranke en klaagt over haar eigen lot : „door al mijn
maagschap mij begeven." Die vriendschap der thans veertigjarige
juffrouw voor de iets oudere vrouw en moeder heeft hier eene bijzondere beteekenis. Prof. Alberdingk Thijm heeft er met zijn be.
kend talent een roman van gemaakt , waarvan de vorm den kritieksten lezer zou verleiden om het verhaal te gelooven ; Nicolaas
Simon zou zijne genegenheid voor Lucretia hebben moeten opofferen
aan den wil der ouders en zich de rijke juffer Muhl laten welgevallen. Dus kreeg hij voor de -- in den roman als naar gewoonte
schoone en bevallige Van Merken , de ziekelijke , maar rijke koopmansdochter , om eenmaal , daartoe door vriendelijke tusschenkomst
van den dood geholpen , op den leeftijd van eene halve eeuw de
droomen hunner verwoeste jeugd verwezenlijkt te zien. Men mag
de begrippen niet uit het oog verliezen , aangaande de persoonlijke
betrekkingen in de achttiende eeuw heerschende. Nog was de sentimentaliteit van een later geslacht niet bij ons algemeen , nog minder werd de leus gehuldigd , in onze tijden zoo menschkundig en
waar herinnerd bij het spreken over Elisabeth Wolff , dat iemands
liefde zich niet bepaalde tot zijn meisje of zijne vrouw , maar dat
dezelfde teedere gevoelens met onwraakbaar recht behoorden aan
hare boezemvriendin. Wij hebben een gedicht van den toen negen
jaar getrouwden Van winter : Op de afbeelding van Lucretia Wilhelmina van Merken , niet weinig passende voor een ongetrouwd
poëet. Hoe vreemd toen over betrekkingen en verwantschap gedacht werd , toont onze dichteres zelve in 1787 , wanneer zij den
overleden broeder van Johanna Muhl haar' schoonbroeder noemt,
eene betrekking die tusschen haar' man en diens handelsgenoot
Jacob Muhl afgestorven was tot binnen de grenzen van compagnon
en vriend , maar tusschen haar en den broeder der eerste Juffrouw
Van Winter nooit had bestaan„
Hoeveel en welke verzen de heer Van Winter en juffrouw Lu•
eretia gewisseld hebben is wel niet te zeggen ; uit degene die ge.
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drukt ' zin , wordt men' bevestigd in het oordeel , dat Bernardus de
Bosch getuigde van hun later huweljksgeluk , met deze woorden:
„zij zagen elkaars gebreken niet." De kunst had beiden vereenigd ;
zonder de reeds besproken kunstmatige teerhartigheid van een wat
jonger tijdvak , behoorden zij tot die gemoederen , waarin gevoel en
hart meer werkzaam zijn dan sluwe berekening en koele toeleg om
een doel te bereiken , zichzelf ten bate , ook tot iederen prijs. Als
Dirk Smits zijn' Rottestroom uitgeeft , krijgt het lofdicht van onze
Amsterdamsche zangeres de eereplaats, terwijl het dertiende en laatste
de hulde van Van Winter bevat. Als de laatste den Amstel heeft
bezongen , ontbreekt onder de gebruikelijke lofverzen allerminst dat
der dichteres Van Merken.
Wij zijn in 't voorjaar van 1768. De dichter -van den Amstel
stroom is een vijftiger geworden , en nu weduwnaar. Hij schrijft
een uitvoerigen brief aan zijne kunstvriendin , in statigen dichtvorm en gevoelvolle bewoordingen ; hij leeft nu zoo eenzaam en de
kleine Pieter -- 't schaap telt dertien jaren — is ook zoo zonder
moeder , en of de juffrouw daar niets aan wist te doen. Het antwoórd was vrij goed gerijmd , tamelijk van lengte en , na een
weinig bespiegeling over den wensch der zalige moeder , met een
woord over hare grootmoedige zelfopoffering , — het antwoord was
allergunstigst. Beiden hebben de brieven laten drukken , beiden
hebben te zamen gearbeid en tevreden geleefd , en dat geluk ook
in zangen erkend en openbaar gemaakt , gelijk het zoo bijzonder
gewaardeerd werd in de achttiende eeuw door zoovelen , die veel
geld hadden en in landelijke rust de bedevaart des levens bedaard
volbrachten. Zij beleefde nog den dageraad der groote omwenteling
in Frankrijk; hij stierf in het jaar van den ondergang der oude
Republiek.

De Amstel is een schoone rivier , ais de tênsch ben weinig helpt
om zijn stroomgebied te verfraaien. En de mensch heeft dat gedaan met de onbekrompenheid van den overvloed. Reeds tijdens
de opkomende grootheid der Republiek en hare machtige koopstad
was zijne bedding de plaats van verlustiging in -zomertijd en bij
winterdag. De linkeroever , die den grooten weg naar Utrecht
vormde , schoon eerst in 1777 bestraat , werd sinds lang de aangename wandeling van hen , die meer rust en zuiverder lucht zochten,
dan binnen de muren te verkrijgen waren. De dichter Spiegel
had daar zijn Meerhuizen met den Muzentoren , de vergaderplaats
10*
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der toenmalige vernuften ; de Bergervaarders bezaten daar hunne
kamer", een landhuis , waar zij rustten van hunne moeitevolle
maar winstgevende ondernemingen , en eene openbare plaats van
uitspanning voor latere geslachten. Maar het heerlijkst werd de
landstroom in de achttiende eeuw , het tijdvak van overdrijving in
het kunstmatig versieren der natuur , maar met menigen tooi ,
waarvoor men thans noode een kunstenaar zou vinden om na te
volgen , wat de tegenwoordige smaak onvoorwaardelijk veroordeelt, zelfs zonder het ooit aanschouwd te hebben. Daar is een
zoo volslagen onbekendheid met den voortijd , dat eene aangematigde meeping daarover gelijk staat met de uitspraak van een
vooroordeel.
Onder den titel Amstelstroom ontstond reeds in 1721 eene beschrijving op ram , bescheiden van lengte en nog bescheidener van
verdienste. De auteur Daniel vuillink , wijnkooper en diaken , doet
een berijmd tochtje stroomopwaarts en neemt daaruit aanleiding om
zijne indrukken te openbaren. 's Mans Arkadia ontstak het historische licht voor Van Winter. Weinige jaren na Willink begon
Dirk Smits zijn' Rottestroom to schrijven; hij arbeidde daarover
zeven jaar , besteedde er toen nog vier aan om het dichtwerk te
voltooien en gaf het uit in 1750. Dat was het model van den
Amstelstroom van Nicolaas Simon. Ieder ziet het op den eersten
aanblik , en Lucas Pater heeft het hem openhartig en in 't openbaar gezegd. Alleen de sterke woordkoppelingen van Smits worden niet nagevolgd door den Amsterdamschen kunstbroeder. Maar
laatstgenoemde heeft een zwak minder dan menigeen zijner tijdgenooten. Terwijl zelfs de eenvoudigen naar geboorte en opleiding
zich te buiten gaan in mythologische namen , laat zich onze dichter
hierover aldus uit:
Woont in deez' kristallen vliet
Stroomprinses of vlietgodinne?
Blaken Plasnaj aên in. minne?
Schuilt een Stroomgod in het riet?
'k Zal dan , als de Aloudheid , zingen
Zyn geduchte heerschappy,
Zyn benyde minnary,
Welke buuren hy kon dwingen,
Welk een wrok .... Maar neen , die Goón
Acht gy fabels , loutre droomen ;
'S Hemels macht beheerscht de stroomen,
Uit den glorieryksten troon.
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Wie ooit , met verbloemde taal,
In de grondelooste kolken ,
Stichtte , voor onkenbre volken,
Stroompaleis en waterzaal;
Wy , S aangenaam Plantaadje!
Zinken in geen brullend nat ,
Vinden u langs blyder pad ,
Roemen thans uw lustbosschaadje,
Dat zyn telgjes en zyn blaên ,
Door de hulp van 't kunstvermogen,
Tot gewelven heeft gebogen,
Langs uw breede wandelpaên.
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121.

Met onzen schrijver v66r zich , moet men zich den landstroom
anders voorstellen , dan wij hem thans aanschouwen. Een der
oevers was bijna geheel , de andere hier en daar bezet met buitenplaatsen; de waterbaan was vol van vaartuigen , die de toenmalige
handelsbeweging ten dienste stonden ; van schuiten voor het vervoer
der reizigers van en naar de groote stad , van allerlei vaartuigen,
waarmede de Amsterdammer zich verlustigde op het element , dat
hem schatten had aangebracht van de einden der aarde. De weg
was bezaaid met alle soorten van voertuig voor handel of genoegen,
met ruiters , voetgangers als reizigers , wandelaars of bezoekers der
landhuizen of openbare plaatsen van uitspanning. Maar , gelijk de
lucht hier aangenamer was dan daar binnen de muren , de landelijke rust verkwikte den mensch , afgemat van 't gewoel en de drukte
in de stad. Die gedachte trof Van winter , die gevoelig was voor
de stillere genoegens van het buitenleven , toen het eerre algemeens
genieting was onder zijne tijdgenooten in kalmte uit te rusten van
den zwaren arbeid , eer nog de bewegelijker gemoederen van
een jongeren tijd verstrooiing zochten in steeds verder afgelegen
oorden ; zij meenden dat het een deel was hunner dankbare trouw
aan de milddadige zegeningen van hunne goede stad en hun lief
vaderland , wanneer zij zelfs hunne uitspanningen zochten binnen
hare rechtspalen , in 't gezicht harer torens en wallen. En hierin
ligt de oorzaak der bede van onzen dichter :
Amstel ! mooglijk doet uw nat
Ook mijn vaerzen gladder vloeijen ,

70.

Die gladheid is hem vrij wel gelukt , die bede gewillig verhoord,
doch het vloeien is niet achtergebleven. Het is onze roeping niet,
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gelijk reeds is opgemerkt , de achttiende eeuw te veroordeelen , omdat dit gewoonte en navolging werd bij sommigen , die nog niet
tot de overtuiging gekomen zijn , dat zij oordeelen over een hoogst
onvolkomen bekend tijdvak onzer historie. Veeleer is het hier onze
taak om het goede in Van Winter's dichtstuk op te merken. De
zucht om volledig te zijn in zijne beschrijving , de lust om iets
aangenaams te zeggen aan enkele bevriende bezitters van buitenverblijven aan denzelfden oever, waar ook hij zijn Voorland liggen
had , misschien ook wel eene poging om iets te zeggen , dat in
proza gemakkelijk gedaan wordt , maar in dichtmaat niet veel meer
dan gewrongen blijft , dit en niet het minst de ingevoegde
herders- en visscherszangen zouden wij gaarne missen , maar ook
hier heeft de aanmatigende uitspraak van een lateren kunstbroeder
hem het onrecht gedaan van het voortreffelijke in zijne landschapjes
vriendschappelijk te leenen en de rest tot maatstaf aan te wijzen
voor de afkeuring van het geheel. Wij slaan liever zin , destijds
oneindig veel beter in de wereld gebracht boek op , om ons het
genoegen te gunnen der aanwijzing van fraaie plaatsen , die mogen
leiden tot de opeenvolgende lezing van het niet overgroote dichtwerk. De billijkheid vordert , dat twee der beschrijvingen in dichtmaat voorafgaan , waarin hij wel niet ongelukkig geslaagd is,
maar daardoor bewijst , dat zijne muze meer aan de Natuur was
toegewijd.
Op zijn tocht had hij eene uitmuntende gelegenheid om den
Watermolen te bespreken; en hij doet dit op de volgende manier:
-

Straks , toen wetenschap en kunsten
Traden in ons Vaderland,
Bood de Wiskunst u de hand,
En bewees u dierbre gunsten.
't waterwerktuig „ naar de maat,
Evenredig uitgevonden
Heeft zij wieken aangebonden;
Nam den vluggen wind te baat;
Stelde zelfs dien luchtstroom palen
Om de kunst ten dienst te staan,
En , op wentelende raén ,
't Polderwater op te malen,
'k Zie het langs den groenen kant
Van den zilvren landstroom bruisschen ,
'k Hopr het breede scheprad ruisschen :
Wiskunst maakt , van water land.
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Roemt de kunsten , Veldelingen !
Kunsten , die men kweekt en voed,
Aan de zoomen van den vloed ,
Dien wij thans ter eere zingen.
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Iets kunstiger moet hij zich uitdrukken , waar hij ons de vinding
der werktuigkunde wil duidelijk maken in den bouw van den
Trasmolen :
Landstroom ! Uw gestadig krommen
Vormt ons weér een nieuw verschiet.
Uwe schoonheid , uw gebied
Doet mij hier bijna verstommen,
Daar gij 't kronkelend waterspoor
Tot een' halven kring doet zwaijen ;
Daar ik 't werktuig ginds zie draijen ,
't Geen den wind tot hulp eerkoor,
Sints de Wiskunst dorst bepalen
Dat zij , door de onzichtbre kracht
Van een onweerstaanbre magt,
Steenen zelfs tot stof kon malen.

123.

Onder de talrijke landhuizen, waarop hij ons opmerkzaam maakt,
wijzen wij van onzen kant op dat , wat in zijnen oorspronkelijken
aanleg den dichter N an den Hertspiegel toebehoorde , eenmaal de
vereenigingsplaats der fraaie geesten van Amsterdam , op den tuin
met zijn' Muzentoren , de wijkplaats van Hendrik Laurensz. Spiegel,
door den dichter aldus toegesproken:
Spiegel ! Spiegel van de deugd!
Welk een vuur speelt mij door de adren ,
Daar we uw oud Meerhuizen nadren ,
Schoon 't zijn' naam noch staat meer heugt!
De Amstel kust noch uwe snaren;
Denkt noch aan uw muzenhof;
Wijd u noch zijn dankbren lof,
Zelfs na viermaal vijftig jaren.

132.

Zijn dichtvermogen ontdekt men vooral in zijne teekeningen van
de natuur , hare verschijnselen en voortbrengselen , en hij heeft
zich met verdienste te nutte gemaakt , wat lij , zich in zijn' boeier
denkende , op zijne beurt in tegenstelling met zijn' voorganger,
stroomafwaarts gaande , aanschouwt.
Op dien tocht begint hij met den Dageraad , en beschrijft dien
in de volgende keurige regelen:
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All' de golfjes gaan ten dans ,
Daar ons , van den oostertrans,
Straalt een nieuwe dag in de oogen.
Maar Natuur schijnt noch in rust.
'k Hoor geen schelle gorgels klinken.
'k Zie 't bedaauwde loof ginds blinken,
Door de zon nog pas gekust.
All' de klaverrijke astreken
Schijnen nog een stille zee
Uit wier vlak hel; nuchter vee
Traag het hoofd schijnt op te steken.
Levenwekker ! Westewind,
Van de alóuden hoog geprezen!
Toon , voor dag , voor daauw gerezen,
Dat gy noch den Amstel mint;
Schep een oogverrukkend leven
In de telgjes , in de blaén ;
Doe my langs dees waterpan,
Door de kracht uws adems zweven !

112.

Hierop laten wij het op een vroegere blz. voorkomend uittreksel
volgen:
DE OCHTENDSTOND:

Welkom , schoone morgenstralen!
Welkom , heldre dageraad,
Die , met rozen op 't gelaat,
Alles bly doet ademhalen!
Rys , alkoesterende Zon!
Uit bepurperde ochtendkimmen.
Zien we in vollen glans u klimmen
Uit de blozende oosterbron?
Ja , het floers der wolkgordijnen
Dooft uw' hemelluister niet;
't Stuit geen stralen die gy schiet,
Daar de sterren voor verdwynen.
Wekt gy 't zachtgevederd choor 1
Streef , op duizend schelle wyzen,
Die thans , met uw ryzen , ryzen,
Langs het steile :hemelspoor.
Koesteres van veld en akker!
Wekt gy uit den sombren slaap
Bosschen , weiden , vee en knaap?
Maak mijn dichtgedachten wakker.

80.
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Wordt hij door eene onweersbui overvallen , dan schildert hij
erkentelijk en zonder bitterheid over deze storing zijner spelevaart
het voorrecht van den Zomerregen:
Onwaardeerbre hemelzegen,
Die aan alles voedsel schenkt,
Die het dorstig aardrijk drenkt!
Zilv'ren dropjes ! zoele regen!
Welk een aangename geur
Rijst uit beemden en valeij en !
All' de hoven , all' de weij en
Pronken met een schooner kleur.
Van de telgjes , van de bladen
Rollen paerels op den grond;
All' de kruidjes in het rond
Zien we in hemelnat zich baden,
Daar de zon het trekt omhoog,
Die door levend gouden stralen,
Doet de purpren wolken pralen
Met den schoonsten regenboog.
Kleuren , die zo zacht verdwijnen
Als bevallig zijn van gloed!
Waterverf! 'k zie in den vloed
29 , 30.
Evenschoon u wederschonen.
Niet minder verdienstelijk teekent hij ons een zomeravond bij
maanlicht.
Spiegelgladde Waterbaan!
Strek , in 't rust- en loofrijk duister,
Lang ten spiegel aan den luister
Van de zilverblanke Maan,
Die , door haar geleende glanssen,
't Aardrijk aan den nacht onttrekt;
Die ons thans een zon verstrekt
Aan de donkerblauwe transsen.
Hoe bevallig heeft Natuur
Zich ter zachte rust begeven!
't Is of de aderslag van 't leven ,
In dit onrustdovend weer,
Stilstaat in zijn wondre werking.
Hoe ! is de aarde een tranendal P
Waar is ramp , waar ongeval?
Rust , gij strekt tot krachtversterking.
Welk een stilte heerscht in 't rond !
74 , 75.
,
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Bij het aanleggen vóór de landwoning van een zijner vrienden,
ziet hij Bloemen aan den oever:
Ongedwongen toont Natuur
Hier een vrolijklachend wezen;
Bloempjes , in het rond gerezen,
Koestren zich in 't zonnevuur.
Dees verheffen steile topjes ;
Genen duiken in het gras;
Andren zoomen ''t spiegelglas,
't Stroomnat met hun schoone knopjes.
Wat verschil ontdekt zich hier
In de wortels , in de zaden,
In de takjes , in de bladen,
In de rankjes , los van zwier!
Wie vond immer schooner kleuren?
Meer verscheiden aart en kracht?
In de sappen , scherp of zacht ?
Zoeter artzenijëgeuren ?
Telgjes , hier zo frisch gegroeid!
Tedre kruidjes ! tengre planten !
Siert des Amstels groene kanten,
Tot wiens luister gy hier bloeit.
Zoo we u van uw steeltjes plukken,
Treurt niet : eer uw glans vergaat
Strekt gy Maagden tot sieraad,
Zult gij zacht haar lokjes drukken.

14 , 15.

Naast het schoone en liefelijke , erkent hij ook het noodige en
nuttige in den Moeshof:
Hof bij hof schenkt hier voor 't leven
Moes en kruid , daar 't ooft voor zwicht.
'k Zie de noeste hovenieren
't Groen in teenen korfjes laén,
Of het onkruid gadeslaan.
'k Zie de losse rankjes zwieren ,
Ondersteund door rijs of staak.
Zou ° de bloesem van de boomen ,
Door zijn' geur , den reuk niet tronen
Tot een streelend tuinvermaak ?
't Peulgewas , hier rijk geladen ,
Dringt bijna zijn dopjes uit.
Daar schakeert zich 't voedzaam kruid,
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't Zij met' bloempjes , 't zij met bladen,
Tot een sierlijk landtapijt.

42 , 43.

De volgende verzen toonen zijne bekwaamheid in het teruggeven
der indrukken , die hij van het leven in de natuur ontvangt , als
hij de zwanen in den stroom , den vlinder in de lucht ziet:
De oude Waver , die het nat
Van den Winkel moet ontfangen ,
Loost , na bochtige ommegangen,
Hier het vochtrijk watervat ;
Doet de golfjes welig spartlen ,
. Door een grootscha pracht gesierd,
Daar het edelst pluimgediert',
Schoone zwanen , duiken , dartlen ;
Daar , in 't spieglend stroomkristal,
Zacht beroerd in duizend kringen
Schaduwtegenvoetelingen ,
Haar verzellen overal.
De een spoelt hals en borst en pluimen,
In het fladdrend waterwed ;
De ander , die de vleugels net,
Doet het bruisschend water schuimen.
Deze zwemt met snellen spoed,
Door de tuimelende baren;
Die zien we , onder 't spelevaren,
Wenden , draaijen in den vloed.
Hebt ge ooit stroomgareel gedragen,
Vogels ! trekt mijn dobbrend jacht;
Siert ... Maar neen ; uw vederpracht
Voegt niet aan mijn waterwagen.
Ziet gy schoone Rozegaard
Hier het trage schuitje roeijen ,
Wil u tot haar' dienst dan spoeijen;
Zij is zulk een glorie waard.
Blanke zwanen ! ... Doch wij streven ,
Siersels mijner poëzy !
U te vlug , te ras voorbij.
DE VLINDER,
'k Zie daar , langs uw hagen , zweven
't Bloedloos Diertje , dat weleer
Nauw door 't oog was op te sporen

16 , 17.
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Toen 't zijn dopje door kost boren,
't Wormpje repte sints , hoe teêr,,
Zijne leedjes langs de bladen;
Vormde een grafcel van zijn huid;
Brak ze , en sloeg zijl vlerkjes uit;
Leeft en zweeft thans langs uw paden.
Nietig wormpje ! uw gloriestaat
Leere ons naar den heilstaat haken,
Die ons wezen zal volmaken
In den blij dsten dageraad !

120.

Eindelijk mogen wij ons het genoegen niet onthouden van de
uitnemend fraaie plaats mede te deelera , waar hij ons brengt op
den doodenakker , sinds lang vermaard , maar eerst in onze dagen
tot zijn recht gekomen door den geleerden en nauwkeurig bewerkten arbeid van den heer D. Henriquez de Castro , ') de begraafplaats
bij Ouderkerk:
In dees lommerrijke lanen
Heerscht de stilte en eenzaamheid.
Waar , waar word ik heen geleid?
De ydle vrees zou hier ligt wanen
Dat zy 't zwervend geestendom ,
Wond're spooken , nare schimmen,
Uit het duister ryk zag klimmen;
Mooglyk zag zy bevende om.
Maar deze eenzaamheid is veilig.
't Somber veld schetst , waar ik ga,
My 't belommerd Machpela,
Eertijds Jacobs Nakroost heilig.
't Kroost van vader Abraham
Vind , na al zyn ommezwerven ,
Hier een rustplaats na het sterven;
Rustplaats bij geslachte en stam.
Schoon in 't marmren grafgesteente,
Veeler naam of grootheid blyk,
Dood en graf kent arm noch rijk;
't Zand dekt beider koud gebeente.
Bittre droefheid , rouwgeklag
1 ) - Keur van Grafsteenen op de Ned. Portup.-Israël. Begraafplaats te
Ouderkerk aan den Amstel , met :beschr. en biogr. aanteekeningen, door
D. Henriquez de Castro Mz., Ze Bundel , Leiden , 1883.
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Van een rei bedrukte magen ,
Deed geen sterfuur ooit vertragen;
Rekte niemants jongsten dag.
Vruchtbre Stamboom der Hebreeuwen !
Hieuw de Aartsrechter , tot uw straf,
Uwe kruin , uw siersel af;
De oude Tronk verduurt nog de eeuwen...
Talrijk Volk ! het Heilgeloof
Zal u tot de Hoop der Vadren,
Door die Hoop tot God doen nadren.
Wie u ooit met smaad verschoof,
Gy zult uit uwe asch herleven:
In Gods dierbre gunst hersteld,
Zult ge , als een gezegend veld,
44 , 46.
Dubbel rijpe vruchten geven.
In tegenstelling met de meeningen zijner tijdgenooten , voorgangers en zelfs zijner opvolgers in de dichtkunst, ademen deze regelen
een' geest, die zeker destijds kon gerangschikt worden naast de
groote deugd der verdraagzaamheid. En hoe Van Winter evenzeer zonder hardheid zich uitliet over de Katholieken , toon zijne
vermelding van het Kerkje in de Zwaluwenbuurt:
't Bedehuis , hier stil belommerd,
Noopt den veld- en dorpling aan
Yvrig naar den dienst te gaan,
Daar hem 't zielsbehoud bekommert;
Dienst , die 't statig eerbewys
In kerkplegtige gebaren,
Misgewaden en altaren
Regelt naar de Roomsche wyz'.

19.

Ook mag het een beginsel van ongewone vrij zinnigheid in zijne
dagen heeten , zooals hij zich uit over het'
BEGRAVEN BUITEN DE KERKEN.
'k Zie de vale wilgenlooten
Hier voor lykcypres voldoen,
'k Zie, met donkerlomrig groen,
't Wyde veld rondom besloten.
Zo plagt ook, in vroeger tyd,
By de dappre Batavieren
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't Groen de stille wyk te sieren,
Aan der dooden rust gewyd.
Bloedverwant en rouwgenooden
Dekten met geen' marmren steen,
Maar , by klagen en geween,
't Ruime graf met groene zooden.
't Bij geloof , hoe trots door waan,
Blind in yver, snood van zeden,
Had natuur nog niet vertreden;
Had , schynheili€; , niet bestaan,
Rondom bedehuis en kerken,
Ja , in kerk en bedehuis,
Graf by graf en kluis bij kluis,
Als iets heiligs af te perken;
Zulk een aaklig hof van eer
Voor den wreeden dood te stichten;
Hem een zetel op te richten.
45
Ruim veertig jaar na de uitgave van den Amstelstroom stierf
onze Dichter; dat was in 1795 , toen de eerste Fransche tijd begon.
En toen de tweede voorbij was , hadden • geduchte veranderingen
plaats gegrepen , ook aan den Amstel , waar hij buiten de stad
vloeide , ook op het water en aan zijne oevers. Wat al heerlijkheden de nood der tijden had weggenomen , is niet te zeggen , en
waar de zegeningen van den vrede iets van het oude vertier wederbrachten, de lust voor het verblijf aan en het verkeer op de rivier
kwam niet terug. Een ander menschengeslacht , onbewust van
den voormaligen toestand, wies op tot de volkomenheid zijner kracht
en verschafte andere middelen van verkeer , die de vaderen nooit
gezien hadden op of langs hun schoonen •stroom ; de afstanden
krompen tot bijna niets in; men zocht afgelegen oorden op in weinig meer tijd , dan die vaderen behoefden om Ouderkerk te bezoeken. Toen ontstonden ledigheid en verlatenheid , waar men beweging en leven had aanschouwd.. En menigeen beseft nauwelijks,
dat een man met dichtergaven beschonken , die kon gebruiken voor
een ledigen landstroom met naakte oevers.
Er bestaat een plaatwerk uit den leeftijd van Van Winter : Ion^
dert Gesigten van de vermaarde Rieviei de buyten Amstel , van
de Stadt Amsterdam tot het slot ' Loendersloot , na 't leeven gete^
kent en in het koper gebragt door Abraham Rademaker. De vroegere
uitgaaf is getiteld : Hollands Arcadia of de rivier den Amstel ;
honderd afb., Amst. 1730. In den opnieuw uitgegeven en vermeer-
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derden bundel worden ook platen van andere kunstenaars gevonden,
en de gezichten dier weelde van het voormalige buitenleven in de
buurt van Amsterdam overtreffen zeker het drievoud der prenten van
Rademaker. Met een weinig geoefendheid krijgt men althans eenige
voorstelling van eene belangrijke soort der voorvaderlijke levenswijze.
Uit een beschrijvend gedicht als het hier doorgeloopene, erlangt men
eenige bekendheid met denkbeelden en meeningen , gevoelens en
neigingen, die wij wel ongewoon vinden , maar die nooit. onzen afkeer opwekken. Zij zijn uitingen van een roemrijk geslacht en der
zonen van een roemrijk geslacht. Zulke voortbrengselen van kunst
en letteren leeren ons , welke waarde daaraan nog werd gehecht
door de mannen der voorgaande eeuw , derzulken namelijk, die wisten tot welken prijs die bodem , die voorrechten , die genietingen,
die rustplaatsen , die heerlijkheden waren gekocht. Hebben de zoons
dergenen, die met Van Winter den Amstelstroom bewonderden en
beminden , hun' volkszin opgegeven voor uitheemsche dingen , de
rampen , die hunne ingehaalde dwingelanden uitstortten over hunne
landpalen , hebben hen opgewekt om te zien , dat niet al hunne
medeburgers rijp waren voor hun eeuwigere ondergang als een on.
afhankelijk volk. Zoo leert ons een bijkans onbekend geworden
dichtwerk en een ook al niet meer als vroeger algemeen verspreid
album met gezichten , hoe na de streek hunner werkzaamheid den
bewoner aan 't harte lag , en nog meer brengt dit ons in de gedachte , dat de geschiedenis de leermeesteres is der tijden. Ook
den beoefenaar onzer letterkunde wekke deze mededeling op om
niet slechts den Amstelstroom uit het gewone hulpmiddel eener bloemlezing te leeren kennen , maar ook eenigen tijd met belangstelling
dit inderdaad verdienstelijke stroomgedicht te lezen van Nicolaas
Simon van Winter.
Amsterdam, 1887,

J. G. FREDERIKS.
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Xaber.Earel
en het Rijk der Nederlanden in middeleeuwschen versbouw.
DOOR

JULIUS DE GEYTER.

Gent en Brugge ! Hoevele gedachten dringen zich aan ons op bij
het hooren van deze beide namen ; doch hoeveel meer moet dit het
geval zijn bij den nakomeling der Arteveldes en der Kerels van
Vlaanderen!
Die voor hem als muziek klinkende namen vertegenwoordigen de
gouden eeuw zijns geboortegronds , toen de Vlamingen de leermeesters van Europa waren op menig gebied. Helaas ! Waar zijn die
schoone dagen gebleven , en waar de nog luisterrijker , die zij
schenen te voorspellen ?
Toch behoeft Vlaanderen den moed niet op te geven , als het
vele zulke echt nationale zonen mag tellen als Julius de Geyter,
die de uitnemende gaven van kennis en kunst , waarover hij beschikken mag , wijdt aan de verheffing zijns vaderlands.
De tonen van zijn lied mogen den Vlamingen in de ooren klinken
als die van den ouden Roeland en hen opwekken ten strjde voor
't beginsel : „Een eigen taal — een zelfstandig volk !"
De titel van het gedicht schrikke niemand af. Daar zijn er , ik
weet het , die bij 't hooren er van aan een „taai stuk geschiedenis"
denken en wien „middeleeuwsche versbouw" wat barbaarsch in de
ooren klinkt. Dezulken wil ik al aanstonds gerust stellen en hun
verzekeren , dat het gedicht hen niet zal loslaten vóór zij 't ben
einde toe gelezen en — genoten hebben.
Op niets gelijkt het stuk minder dan óp eene droge of geleerde
geschiedkundige verhandeling.
Veeleer zou ik 't een stuk gemoedsleven van het volk der
Nederlanden willen noemen , vertegenwoordigd door de heldhaftige
burgers der stad , waar Karel V het levenslicht aanschouwde. De
dichter doet zich dan ook kennen als eene voortstuwende kracht in
de Vlaamsche Beweging en wekt het volksbewustzijn op , door te
wijzen op het stoere voorgeslacht , dat wist wat het wilde , en -^er naar deed.
Blijkbaar diep doordrongen van de waarheid , de taal is gansch
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het volk ," wenscht hij : één taal — één volk , één echt Nederlandsch Stamrijk , krachtig van binnen , groot naar buiten.
Daarom zingt hij aan 't slot van zijn gedicht:
Als neevlen in 't ruim op de vleuglen des winds ,
Vlogen eeuwen , eeuwen sinds;
En wat al rampen , wat al schaeden ... .
Toch wil het oude vuur herbranden.
Toch rijst de Hoop weer uit heur graf.
Zij schudt heur hulsels af,
Heur hulsels en heur banden .....
Het heilig vuur slaat uit tot vlam ... .
o Broedervolk der Nederlanden,
Sticht nog het Rijk van uwen Stam.
De warmte van den dichter moet zich meedeelen , anderen opwekken en gelijkgestemde snaren in andere gemoederen doen medetrillen , zoowel in Noord als Zuid.
En toch -- welk verschil tusschen deze beide.
Teleurstelling , achteruitgang , onzelfstandigheid zijn de beproevingen geweest voor het Zuiden , met God en Oranje heeft het Noorden zich welvaart en vrijheid verworven. Is 't dan wonder , dat
een zóó sterk ontwikkeld nationaliteitsgevoel als van de Geyter
zucht naar slaking van de Fransche boeien, en 't betreurt , dat dit
niet driehonderd-en-vijftig jaar vroeger gelukt is?
Toen was alles in de Nederlanden door de Bourgondische vorsten
verfranscht , de lasten hoog opgevoerd , de zeden bedorven , de taal
verbasterd.
Was 't wonder , dat het volk den vreemden invloed haatte?
Voorzeker niet ; maar wel , dat het Bourgondische vorstenhuis z66
hardleersch was , dat de hoofden van een Imbercourt en Hugonet
noodig waren , om toch duidelijk te maken , wat 't volk wilde.
Doch welk een schoone tijd stond aan te breken : er werd binnen
Gent een jong Graafje verwacht : de Nederlanden zouden dan eindelijk een eigen vorst hebben, zelf Nederlander en Gentenaar!
Dat hij machtig zou zijn , en vele kronen dragen., wist het volk,
maar het hoopte niet minder, dat één krachtig Rijk der Nederlanden
het centrum van Karels macht zou uitmaken, vrij van alle vreemde
inmenging.
Doch hoe groote teleurstelling volgde. 't Jonge Graafje werd
Fransch opgevoed , en was later meer Koning van Spanje dan Heer
der Nederlanden.
De Bibliotheek, Y1
^1
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De meerderjarigheidsverklaring van den menschelijken geest"
(Potgieter) bleef in 't Zuiden uit.
't Is geen wonder , dat het gedicht van Katholieke zijde met
weinig ingenomenheid ontvangen werd. J. de Geyter toch verklaart
zich een echt zoon der Hervorming , en juicht de denkbeelden , die
deze groote beweging hebben voorbereid en tot stand gebracht,
van harte toe.
Diep doordringt hij ons dan ook van de waarheid , dat bij een
vrij volk alle krachten en gaven tot ontwikkeling kunnen komen,
zoowel in bouw- als schilder-, zoowel in dicht• als toonkunst. In
al deze zaken was Vlaanderen eens groot ; doch de zware wagen
van monarchaal geweld heeft door Vlaanderens beemden gerold,
getrokken door vreemdelingen , en de wielen hebben vele voortreffelijke hoofden verplet.
Vlaanderens geestkracht sluimerde in.
Reeds heb ik opgemerkt, dat de middeleeuwsche versbouw niemand
behoeft af te schrikken , al zijn onze ooren er ook aan ontwend,
daar sinds drie eeuwen bijna geen vers geschreven is, of 't bestond
geheel uit voeten van dezelfde soort : jamben — , trochaeën —
dactylen — ^ '' , anapesten ' — of amphibrachen
Toch moet erkend worden , dat verzen , zelfs van , onze grootste
dichters niet in de voetmaat , waarin zij geschreven heeten, kunnen
gelezen worden , zonder dat de taal geweld wordt aangedaan.
Dit , en nog veel meer heeft de dichter met bewijzen gestaafd in
zijne uitgave van Reinaart-de-Vos, in nieuw-Nederlandsch. (PantheonRoelants. )
Hij blijkt een geoefend oor te hebben voor de muziek onzer taal,
en zonder de gewone versmaat te veroordeelen , (hij maakt er zelfs
gebruik van voor de lyrische ontboezeming bij den aanvang van
eiken zang) vraagt, neen eischt hij vrijheid voor den versbouw, die
hem door den vrijen slag , welke er in weerklinkt , lief is.
Elk vers krijgt dan vier , voltonige sylben (— — — --) , die niet
moeten , maar mogen afgewisseld worden door één of twee halftonige
of een of twee toonlooze (.) lettergrepen.
Voorslagen mogen naar verkiezing gebezigd worden. De dichter
noemt ze eigenaardig: „zweepslagen , die het vers doen opsteigeren
met verjongde kracht."
Maar dat alles kan men in 't boek zelf uitvoeriger lezen.
Wat ik vooral meen te moeten opmerken is , dat genoemde versbouw bij het hier behandelde onderwerp in 't bijzonder past. Vergchillende kernachtige uitdrukkingen toch komen er te beter door
-

DE BIBLIOTHEEK.

159

tot haar recht en klinken echt 15e-eeuwsch. Toch worden er ook
de natuurbeschrijvingen en de lyrische gedeelten lang niet door
ontsierd.
Wie van aanschouwelijkheid houdt , in dit gedicht zal hij haar
vinden : hij zal met de Gentenaars meegevoelen , meedenken en
meestreven.
De taal is kernachtig en gespierd.
Bij het overzicht , dat ik van den inhoud wensch te geven , zal
ik gelegenheid hebben te toonen , dat ook door dezen dichter op de
schoonste plaatsen de spreuk in practijk is gebracht : „In beperking
toont zich de meester."
't Is nacht , maar door het duister heen
Boort aller blik naar 't Gravensteen.
Zij wachten , dat van 't Hof-ten-walle
Een vaandel waaie, een vuurschot knalle ,
Om Gent en Vlaanderen van den toren
De blijde maar te laten hooren.
Zij staan in 't Belfort, ook een Steen,
Door 't volk gebouwd, voor 't volk alleen;
En Roeland is het, uit wiens mond
De mare galmen zal in 't rond.
De klokkeluiders zijn uitgekozen door de Gilden, „Die thans nog
wilden , wat z' immer wilden."
Terwijl op 't Belfort een hupsch praatje gehouden wordt tusschen
een vaandrig en den portier , zijn de grooten, vooral 't geslacht
der Croïs in 't Gravenslot bijeen en bespreken -- hunne belangen.
Van 't Graafje wordt gezegd:
Zoo wordt het Koning van menig land,
Van menig rik , ook over zee ... .
En zulk fortuin wie deelen 't mee ?
Natuurlijk zij , die zich van de opvoeding van 't knaapje meester
maken , vooral de Cros , door het hoofd van hun geslacht , Duc
de Chièvres, als den man,
Die 't volk voldoen en

't foppen kan.
En 't volk zelf? 't Is verbljd. Want
• Roeland zendt zijn zwaar gebrom
Als een triomfzang in 't luchtruim om.
Zijn gelui zegt, dat Vlaanderen een Zoon en Heer geboren is,
en de klokkeluiders mengen hunne stemmen in de brommende tonen:
1.1*
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„Ter dood , Imbrecourt ! ter dood , Hugonet!
„Geen vreemde heeren , -- ze schenden de wet !"
En 't elker stad van Nederland
Vliegt een ruiter ten gezant,
En klinkt bij het schallen van trom en hoorn:
„Een eigen vorst is u geboren !"
Uit alle oorden van de Nederlanden stroomen de gezanten naar
Gent , en de volksvreugde is onbegrensd.
De doop van het kind wordt een Croï opgedragen , en daar
't winter is,
rijzen zuilengangen
Met goudfluweel en damast behangen ,
van 't Gravenslot naar de kerk , waar de plechtigheid bij nacht
voltrokken wordt.
De Gilden willen voor den adel niet onder doen , en in één'
nacht wordt door touwslagers tusschen de twee torens van 't Belfort
een hangende brug gemaakt , waaronder reusachtige schilden zweven van Vlaanderen , Gent en de Gilden , en ... .
't Volk heeft zin en geest gevat :
„Ja , in 't Belfort ligt de schat ... .

Dien omgolvend met leeuwenbanieren,
Zullen de Gilden het Graafje vieren.
Na de doopplechtigheid stroomt het volk naar 't Gravensteen ,
om geschenken aan te bieden , bestaande in een zeilend schip van
goud en zilver en een beker met diamanten getooid , wonderwerken ,
gedreven door de gildemeesters Dries en Axel. Met wrevel wordt
echter opgemerkt , dat Chiévres aan 's Graven rechterhand staat.
De volksvreugde geeft zich luide lucht , geheel Gent is versierd ,
elke markt is een schouwtooneel ; doch
Niet minder gul is 't feest voor d' ooren :
Klokkenspel op elken toren ;
Over heel Gent Anselms refrein:
„Groot zal hij worden 't Graafje klein !"
Maar 't volk nu alom ook , met driftig gebaar:
„En een Gentenaar , een Gentenaar !"
In eene weversgildekamer zijn de afgezanten uit alle oorden vereenigd. Die van Zwol klimt op een stoel en op 't volksrefrein laat
hij volgen :
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't Is uwe Graaf , het is ónze Heer ;
Een Gentenaar , ja , maar meer nog , meer;
Slaan wij de handen in elkander,
En worde 't Graafje een Nederlander!
Geen streken op aarde zijn d' onzen gelijk.
Hij stichte uit allen een weergaloos rijk!
Alle gezanten stemden hiermee in , voor zooverre zij uit streken
kwamen , waar Vlaamsch gesproken werd.
Zoo vlogen de kreten dooreen in de zaal:
o Ja , dat was het , — de taal , de taal!
Met opzet heb ik dit eerste gedëelte wat breedvoeriger behandeld
dan met 't overige 't geval kan zijn , omdat de wenschen van het
volk hier in alle kracht uitkomen. Aanschouwelijk en levendig zijn
deze tooneelen door den dichter voor onze ooggin als gepenseeld,
terwijl zijn geestdrift voor de toen voorgestane zaak uit iederen
regel spreekt.
Nadat met bitterheid wordt meegedeeld , dat alles, alles , wat
Karels opvoeding betreft, aan de Chièvres wordt opgedragen , eindigt de dichter den eersten zang met eene schets van 't streven der
geesten naar licht en lucht :
En welk een eeuwe breekt er aan!
Zie , 't menschdom is tot ginds gegaan,
Waar bergen staan , zoo duizelig hoog,
Dat nooit een arend z' overvloog.
Achter die bergen is 't licht , waarnaar men snakt.
Wel zeggen de priesters : Hier is de grens;
Daar geheimnis ; — niet verder menseh !"
En wel de gekroonden: „Zóó wil het God...
Doch dat helpt niet :
„Er door thans , door 't gebergte heen,
Al ware 't harder nog dan steen!"
En delvend , beukend , brekend , boorend ,
Dringen zij voort , . . .
. .
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. . . naadren 't licht.
Zij juichen , want o ! de toekomst zal schoon zijn;
't Geluk der geslachten hun eer en hun kroon zijn;
Heel d' aarde zal trillen van 't zegegeschreeuw.. . .
Ja , zó6 brak z' aan de zestiend' eeuw.
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De tweede zang verhaalt ons den eersten minnehandel van Karel.
Wie geldt zijne liefde ? Op zoetvloeiende wijze zegt de dichter 't ons:
Lieve , blonde
Rozemonde ,
Als gij trippelt over straat ,
Waarom laat g' uw sluier waaien,
Waarom z6ó uw hoofdje draaien ,
Met dien glimlach op 't gelaat?
De slachtersdeken van Melle had een beeld van een dochter ,
teer bemind door den schuchteren Willem van Gheenst. Een vaandrig, die in al Karels minnarijen zijn vertrouwde bleef, merkte
haar op , en bewerkte , dat Rozemond dagelijks 't vleesch voor
't Hof kwam bezorgen. Karel ontmoette haar , bloosde en groette,
doch langzamerhand verdween alle schroom , en eindelijk
Zij zoende als hij en vlijde den vorst
Het hoofdje lief aan de kloppende borst.
En haar lot is beslist. 't Geheel brengt ons , ook door 's dichters toon Faust en Gretchen voor den geest.
0 eerste liefde , eerst omstrengelen,
Zijt gij alleen dan niet voor d' engelen ?
Wie toch , wie anders dan een God
Heeft u gedroomd, o zoet genot!
Nadat de dichter in betooverende melodie de reuzenkracht en de
teederheid de liefde bezongen heeft , klinkt het nogmaals:
0 , eerste liefde , zoete dwang,
Dien elk gedenkt zijn leven lang,
Wees gezegend. — Wie zou kampen
Met al de jammeren , al de rampen,
Zoo daar geen stemme riep in 't hart:
„De liefde balsemt elke smart !"
Adriaan Florisz , die 't een en ander bemerkt had , deelde alles,
hevig ontsteld aan Chièvres mee, die 't echter niet zoo erg vond,
en bewerkte , dat Adriaan met een' bisschopsstaf en koninklijke macht
naar Spanje gezonden werd. En Karel P
Hij zei , dat hij eerder sterven wou,
Dan doen , wat haar bedroeven zou.
Op zekeren morgen bekende Rozemonde aan Karel , dat zij moeder stond te worden. Hij was opgetogen:
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„Een kindjen , o van u en mij...
-- „Maakt het u , waarlijk", vroeg ze , „zoo blij?
Te beter! o , waar ik zoo koen!
Maar wat zal moeder , wat vader doen ?"
Geen nood ! Als page verkleed , wordt zij door Karel weggevoerd ,
terwijl een bode tot de haren gezonden wordt. Deze treedt binnen,
juist nadat van Melle de vreeselijke tijding van Willem vernomen
heeft.
Hoort, hoe de dichter zich meester toont in korte trekken:
Een ruiter springt van zijn paard ; hij gaat
Den winkel binnen met blij gelaat.
„Weest niet onrustig , brave lieden!
Meende uw kind te moeten vlieden,
Zij toog haar geluk te gemoet , en een stand
Die opzien zal baren in Vlaanderenland...."
Daar vat een vuist de slachtbijl op;
Zij vlamt als de bliksem en klieft hem den _ kop.
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Snel en somber als dondergebrom
Liep nu in Gent de doodsmaar om.
Hoe kloek toekent de dichter hier de gildemeester , zich voor
't huis van van Melle scharend, als de baljuw den moordenaar komt
opeischen, en 't huis veroverd zal moeten worden. De Vaandrig
komt echter aangereden met een bevelschrift tot vrijlating.
In 't begin van den derden zang wordt ons de tweede geliefde
van Karel , schoon nog niet als zoodanig, voorgesteld.
Don Garcia de Padilla neemt zijne Concha als page verkleed mee
naar Vlaanderen , waar Karels oog op den knappen jongeling valt.
De Chièvres deelt Rozemonde mede, dat hij een meisje is , en bewerkt , dat zij spoedig terugkeert.
Op het feest , dat bij Karels geliefde gehouden wordt, spreekt
men over de ketterverdelging in Spanje. Garcia wordt een verhaal
in den mond gelegd , dat de lotgevallen van een verdachten beeldhouwer , Rochus meedeelt. Deze kunstenaar werd verbrand wegens
't schenden van een door hem-zelf vervaardigd Mariabeeld.
„Wat beulen !" knarste Rozemonde
En staroogde - allen aan in 't ronde.
„'t Zou niet gebeuren in ons Gent!

Nietwaar mijn Karel , die Vlaanderen kent ?"
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Hoe fijn laat de dichter Chièvres deze netelige zaak op zijde duwen.
Na 't feest bewerkt deze Croï , dat Karel 't bevelschrift teekent,
waarbij zijne moeder opgesloten wordt.
Kort daarop lijdt de jonge vorst de grootste angsten bij de bevalling der geliefde , en zakt ineen.
Vroedvrouw Job
Wekte hem met bloemgeur op,
En zei toen . . . . . . . . .
Dat ook zoo voor hem zijne moeder eens leed;
Dat zij gehoord had , hoe zij kreet.

Bij den leidsman van den vorst is 't feest. De Croïs zijn bijeen
en beramen , wat hun voordeel zij.
„Wat hadden zij honger , de wolven , van nacht!"
Zoo denkt Chièvres; maar neemt 't niet kwalijk. Zijn geslacht
moet rijk worden door hem. Door Franschen laat hij een zegel en
ring maken. Den eerste laat Karel hem behouden , den tweede
neemt de Vorst, die den eersten afdruk maakt ten voordeele van
zijn zoon , dien hij niet lang meer zien zou ; want Chièvres heeft
hem beduid , dat 't tijd was , om naar Spanje te gaan.
Schoon Rozemonde treurt , wordt een afscheidsfeest gegeven,
waarop allerlei vertooningen gemaakt worden.
„Thans wat sproken op rijm en maat !"
En kalm vooruit treedt Hans de Raat.
't Stukje , dat hij voordraagt , snijdt Karel door merg en been;
't luidt als volgt:

^i Was een so ofecij#e, to eerfose beerne ...
Jaer fie fbe niaecf blut#, enbi oage oo gfjerne !
„ iji," 5poffe5e, ,,g i?
,o Drengtj ijier ijef ijert uwer utoeber vor mi 1"
ffii rllc#e sin ntoeber het Bert uien fine,
0nbe fiep er mee mere ten 5canheficken wtne;
PocO ofrnncgefbe, vief, enbe pfefte ijet ijert,
paf sprac, ja, hal sprac, ijoe bermorsefi ijet werf.
ffiet vroegij , eer ijtij up wao gfje0prongen :
„eel Mi ut gtjeen zere, min jongijen?
91

De troep moest terstond weg; doch
Ze werden in 't veld gevat , en dien nacht
Gekneveld nog naar Gent gebracht.
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Maar geen , die toen niet rustig sliep .......
Terwijl de jonge Koning riep,
IJlhoofdig springend uit zijn bed:
„Ik heb heur hart , heur hart , verplet !"

Afdalen in de diepten van 't menschelijk leed is 's dichters taak
in den volgenden zang. Hoe verlangt Rozemonde's moeder hare
dochter te zien , en mede naar vader te voeren , naar vader , zoo
vergrijsd en oud ; doch 't kind bekent moeder , twee zoontjes te
hebben , voor wie zij een' zegen vraagt.
Een poos nadien ging weer te voet,
De Gentsche vrouw door zand en blaren,
In Zijne koets wou zij niet varen.
De tijd vliegt heen. 't Is winter geweest en nog is maar één
brief door Karel aan zijne Rozemonde gezonden.
't Voorjaar komt. Hoort , hoe de dichter 't bezingt:
De sneeuw dooit op het dak : kegels
Hangen des morgens aan goten en tegels.
Klokjes wiegelen reeds in den tuin,
Minnetjes , knopjes in hul en kruin.
Zoel is het windje, dat fladdert en zucht.

„Koekoek !" galmt het door de lucht.
Babbelend , kabbelend , flikkert de bron.
Streelende , spelende blikkert de zon.
Vogelen kwettren en orgien in 't bosch
Alles herleeft ; alles breekt los:
Lente doortintelt de gansche natuur , —
Als eens de Blonde 't liefdevuur ...
Uit den mond van Livina eerschelpen , uit het geslacht der Borluten zal zij vernemen , wat vorstenliefde is. Deze komt tot haar,
zwaar gesluierd. Eens was zij beeldschoon , en werd bemind en
verleid door Karels vader. Johanna van Arragon , razend van
jaloezie , laat haar tot zich komen , en voltrekt zelf een vonnis aan
't beeldschoon kind , waarvoor een beul zou terugdeinzen. Livina
is een monster geworden. Niemand heeft heur gelaat meer gezien,
behalve Joris , haar zoon.
Roerend is 't tooneel , waar de moeder haar kind , tot man
gerijpt , alles meedeelt.
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Er komen stonden in 't bestaan
Dat men zich voelt en laat vergaan.
Hand in hand blikten zij neer,
Verpletterd , vernietigd , en spraken niet meer.

Concha, de schoone Spaansche heeft Karels hart verlokt, en
Rozemonde hoort 't van hare moeder , doch kan niet gelooven aan
den ontrouw van haar' afgod.
De Vaandrig komt tot haar met een prachtig bewerkt kistje,
dat zij met ongeduld opent .... Zij vindt geld , niets dan geld!
„Ho !" kermt ze , en weer gesneld:
„Zijn brief!" Zoo trilt het, „eerst zijn brief!"
—„Bah , geen angst , mevrouwtje-lief!
De Keizer zal uw vrijer blijven,
Maar heeft geen tijd , om veel te schrijven!"
,

Dat is 't loon voor zooveel liefde ! Doch nogmaals trilt een
straal van hoop. Karel komt tot. de Nederlanden. Die
waren als het huis der bruid,
Ten feest getooid van Noord tot Zuid.
Hij was zoo jong nog , werd bemind
Gelijk voorheen ; 't was nog hun kind.
Voor 't verblijf van Rozemonde houdt eene hofkoets stil. „Daar
zal hij komen", juicht zij ; doch niet Karel, maar eene grijze dame
treedt te voorschijn met 't aanbod , dat de kinderen aan 't Hof
zullen opgevoed en Rozemonde van een gelukkige toekomst zal
verzekerd worden. Ironie ! Geluk ! Zonder hare geliefden!
„0 !" kreet nu de schoone , „mijn hart
Ziet diep hier, diep hier , met mijn smart ... .
Maar eerder trok men dat in stukken,
Dan mij mijn kindertjes 't ontrukken!"
Karel gaat naar Aken. Hij is nu Keizer , en
De vleiers jubelden: „Voortaan
Kan niets , o Vorst , u wederstaan.
Chiévres vooral spoort Karel aan , zijne macht uit te breiden en
Adriaan tot Paus te verheffen:
„Laat nu de Kerke gevoelen , dat gij
Haar Keizer zijt ......" fluisterde hij:
„Geen twist ontsta in haren schoot,
Dien gij niet smacht , dien gij niet doodt.....
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En dwingen zou de ontzaggelijke Vorst,
Wie anders dan Roomen denken dorst.
Zoolang Chièvres leefde , werd de strijd tegen Frankrijk ontraden ; doch de pest nam dien raadsman weg , en Karel zendt nu
zijn heirmacht tegen Koning Frans.
Willem , die Rozemonde beminde , komt uit Frankrijk , om onder
den Vlaamschen Leeuwenbanier te strijden , terwijl de Vaandrig
Karel opmerkzaam maakt op Willems zuster , Johanna van Gheenst,
die den Keizer gaarne ontvangen wil.
Wie is de schoone , die haren val',
Haar oneer zich niet schamen zal ?
Uw zuster , Willem , zonk zoo diep ?
Gij , wien d' eer naar Vlaanderen riep.....
Met korte trekken toovert de dichter ons nu een tooneeltje tasschen de gelieven voor oogen:
„Gij mint mij , zegt ge, doorluchtig Heer;
Doch Rozemonde heft ge meer .... .
— Ik hàd ze lief , dat is voorbij .....
— Als haar dan toch verlaat g' eens mij.
Concha ook werd reeds verlaten .....
— Concha , o kan mij niet haten,
Marquesa Prim , op haar kasteel!
Haar ten deel
En Rozemonde
Valt Ridder Vaanderheer , met al
Wat ik haar schonk en schenken zal.
— En mij ? — U verlaat ik niet.
De mare was Rozemonde ter oorgin gekomen , en had haar tot
mannenmoed geprikkeld. Zij zadelt haar paard en vliegt den wind
vooruit naar 't kasteel van Lalaing , waar de ontrouwe zetelt. Daar
aangekomen ziet zij over de 'slotgracht een paar .... „Hup", en
er over is zij. De Keizer verwijdert zich snel.
„Die man is mijn , klonk het in 't ronde.
„Dan zijt ge .... dan zijt ge .... Rozemonde !"
Sprak Joanna, die niet kon vlieden,
En tergend nu het hoofd wou bieden.
„Hij was eens Uw , doch nu niet meer:
Hier is zijn ring; min is die Heer!
Trouw met den Vaandrig , Gentsche deerne !"
Dat is te veel. Rozemonde rijdt spoorslags terug , en den vol-
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genden dag trekt zij 't kasteel van de gesluierde , 't Leeuwennest
binnen.
Zegt Potgieter , dat ontwikkeling aller krachten en gaven eene
levensvoorwaarde voor een volk is , de Geyter toont het ons in 't
Vlaamsche volk , dat in 't begin van Karels bestuur de kunst na
lang sluimeren deed herboren worden. De van Eykens , Hans
Memling , Rogier van der Weyden , Quinten Metsys , alle dezen hebben de schilderkunst in eere gebracht en tot eene ongekende hoogte
opgevoerd. De bouwkunst bloeide evenzeer ; gewrochten als de
Handelsbeurs van Antwerpen uit dien tijd , 't Middelburgsche Stadhuis , 't Broodhuis te Brussel , alle gebouwd door Domien de
Waghemakere , leggen het welsprekendst getuigenis daarvan af.
De toonkunst was mede hoog in eere. „Les Pays-Bas sont aujourd'hui
la source de la musique", zeide Cavalli , en de gebeden en liederen
voor 't Concilie van Trente (1545) werden „getoond" door een de
Kaerel van Ieperen , waar eene geheele kunstenaarsfamilie van dien
naam woonde.
Dit alles doet de dichter aanschouwelijk uitkomen, door de voornaamste kunstenaars dier dagen samen te laten komen te Brugge,
in gezelschap van Alb. Durer, die in de jaren 1520 en 1521 de
Nederlanden bezocht , en overal met groote onderscheiding ontvangen werd. In zijn dagboek geeft hij eene uitvoerige beschrijving
van de luisterrijke wijze, waarop hij te Brugge ontvangen werd.
Zijne vrienden Thomas Morus , grootkanselier van Engeland , Erasmus , Lucas van Leiden , Domien , Quinten Metsys en Lauwerein,
Heer van Watervliet , ontmoet hij hier.
't Gezelschap beklimt den Halletoren en geniet het prachtige
vergezicht.
Zeilen zooals reuzenschimmen
Vlogen talrijk langs de kimmen.
„Dat is voor ?ns ," zei Quinten, „sinds
Men in Brugde de hand sloeg aan den prins.
Want werkelijk werd alles gedaan, om Antwerpen te bevoorrechten boven Brugge sinds men hier Maximiliaan in 1488 gevangen zette.
Op het gezicht van Damme, ontblootte Erasmus het hoofd voor
Jacob van Maerlant , voor
........... den vader
Der dietsche dichteren allen te gader.
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Hij kreet tot de Kerk voor ruim twee eeuwen
Wat Luther en anderen heden schreeuwen;
Was ook de ziel , die burgerscharen
Tegen koningen op deed varen;
Een vrij man , trotsch naar lijf en geest.
Thomas Morus wijst op Sluis , waar Artevelde met de Engelschen
de Fransche vloot versloeg.
„'s Lands geest , 's lands kunst ," zei Quinten, — „Ja,
Zie stad-, en gildehuizen na."
.
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»Vrijheid , weelde , volkstrots , — luid
Spreken de steenen dat alles hier uit!
Zij dat ook de taal der tafreelen erbinnen !"
Zei Durer tot Quinten met vurige zinnen.
Hier is het schoone herboren , niet waar ?"
En hand in hand nu stonden zij daar.
De tochtgenooten zijn er van overtuigd , dat uit de Nederlanden
een licht op kon gaan over de wereld , als Chièvres 't gewild had,
„doch 't is te laat ," zucht Morus,
„Gij Erasmus , had uwe Ziel
Hem in moeten blazen." .... (n.l. Karel.)
't Gezelschap beziet verder al 't merkwaardige van Brugge , terwijl 't gesprek wordt voortgezet.
„waar Karel een Vlaming , hij zoude wat meer
In Nederland stichten zich-zelven ter eer.
Maar , jaagt men op tronen , en heeft men die
Dan breekt men 's lands recht als een stok op een knie."
De Heer van Watervliet neemt nu de plichten van gastheer op
zich, en onthaalt de vrienden. Durer staat verstomd van de pracht
van kunstwerken in die woning , welke een waar museum bevat,
Het rijkste museum der tweemaal honderd
In 't rijke Neerland toen bewonderd.
Het verbaasde hem nu niet meer, dat zijn vader, die gouddrijver
was , zoo'n kunstenaar werd ; want
„Hij had gereisd in Nederland."
Hirschvogel , een der gasten , wiens kachels tegenwoordig nog
als kunststukken gezocht zijn , juichte:

.
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„Op Vlaanderens kusten
Laat Duitschland , ja , zijn ooggin rusten.
Kunst en kennis glansen erboven;
Uw toonval ruischt in al onze hoven."
Thomas Morus zong een lied op Eduard III , die de Vlaamsche
wevers naar Engeland lokte:
„wat schoone tijd , o Brugge , o Gent,
Toen Koning Edward zei:
Komt hier , komt hier, aan Teems en Trent,
o Gij van Schelde en Lei!"
Nadat de gasten hun gevoelen hadden geuit over de Vlaamsche
kunst , terwijl Erasmus erkende :
„Met Grieksche kunst is 't uit,
Maar Hellas schoot in Vlaanderen een spruit,"
kwam de Volkstaal ter sprake.
De taal is de ziel van een volk en thans
Spreekt men ten love niets dan Fransch,
Zei Lucas ; geen school in heel den lande
Waar 't Fransch geen eer is , 't Vlaamsch geen schande ... .
.
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Z'is goed onze taal , om met deernen en boeren
Of Teun den Paap een praatje te voeren!
o! Zóó niet sticht men ons een Rijk
In geest en kunst het Grieksche gelijk ...
Durer merkte op , dat 't jammer was , dat Erasmus niet in de
Volkstaal geschreven had. „Doe het nog ," zeide hij ; doch de
toegesprokene zeide tot eene uitgeleefde wereld te behooren , daar
't volk oprees, 't Latijn gedaan had en de Kerk evenzoo.
't Zou mij te ver voeren , als ik al de opmerkingen wilde weergeven, die over den grooten invloed der Vlaamsche kunst werden
geuit. Ik hoop genoeg te hebben aangestipt , om anderen met
verlangen naar de Geyters leerzaam en onderhoudend gedicht te
doen grijpen.
Schreit het niet ten hemel , dat zooveel grootheid is te loor
gegaan, is verstikt door den uitheemschen geest der regeerders,
die geen hart hadden voor 't volk , maar te meer voor zijn goud?
Zou voor den man een scherper wee bestaan
Dan zijnen stam allengs te zien vergaan?
Dan vreemden in zijn eigen lieve gouwen
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Met lach en spot hun tenten te zien bouwen P
Dan op het erf der vaderen , het vrije,
In 't juk te gaan van 's vijands heerschappij e ?
Geen rijk moest zijn als 't nederlandsche rijk;
Geen waereldstad aan 't fiere Gent gelijk,
Ten loon voor 't bloed van hunne burgerhelden,
Ten kroon voor 't werk van honderd Artevelden.
En als een schip , dat wegzinkt in de kolken,
Zinkt Nederland den grafkuil in der volken.
Met deze trots gebouwde verzen vangt de zevende zang aan,
waarin alle grieven worden behandeld , welke de Nederlanders en
Gentenaars tegen Karels bestuur hadden.
De slachtersdeken, vader van Rozemonde , was ook in Brugge
geweest. Hij kwam moedeloozer dan ooit terug; en we vinden hem
den volgenden avond met Benige vrienden in eene gildekamer vergaderd. Onder de aanwezigen bemerken wij Willem , wiens geliefde
en zuster door Karel onteerd zijn , Gillis de Wilde , Deynoot ,
(eeraard van Wetteren , Claes de Stads-secretaris en Willem de
Mey , allen mannen , die voor hunne zaak stonden, en later meerendeels 't hoofd moesten verliezen bij Karels vonnis over Gent in
1540 voltrokken.
Van Melle wist : het volk leed nood;
In menig huis was geld noch brood.
Vreemdelingen , ook soldaten , waren er in óvervloed, en zij hadden 't meer dan ruim. Men begreep zeer goed , dat dit vreemde
volk dienen moest , om brutale monden te sluiten. De voornaamste
grief van de Gentenaars was 't niet nakomen van een keur , de
Coope van Vlaenderen geheeten , volgens welke Vlaanderen niet
meer aan den Graaf betaalde , dan 't wilde. Men zeide , dat die
keur gestolen was; doch dit schijnt een legende te zijn.
Hoe 't zij , Simon Borluut zei , dat ze bestond en sinds 1070
bestaan had. Doch er was meer. Bij 't aanvaarden van de regeering
had Karel wel zijne rechten , doch niet die van 't volk bezworen,
gelijk tot heden 't geval was geweest ; men had echter op dezen
Gentschen Graaf toen het volste vertrouwen. Om de stemming der
vergaderden weer te geven enkele staaltjes:
-- Gent betaalt niet meer dan 't wil;
En 't wil niet !" herhaalt de wever schril.
„ Pij kunnen niet meer," zegt Govert de Kramer.
Deze laatste was van alles beroofd , wat hij bezat.
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Als de vijand naar ons land vaart,
Omhoog dan Vlaanderens groote Standaard!
Karel heeft er zich op beroemd , uit Fransche Koningen te zijn
gesproten,
„En van dien man verwachten wij
Een Vlaanderen , een Nederland , machtig en vrij ?"
Willem de Mey , een goudsmid roept uit:
„Hij is dus geen Vlaming van Vlaamschen bloede.. .
Hij zwoer dus niet ten onzen goede.. .
Hij deed niet , wat de kenre gebiedt...
Dan is hij Vlaanderens graaf ook niet!"
.
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Schipper Beyaert stormde binnen
Huilend met verwarde zinnen:
„Men heeft bij Aalst mijn armen zoon
Opgehangen aan een boom!
Ze delven levenden in 't zand!
In Brussel zijn ertwee verbrand!
En vlak voor Antwerp , van een wrak
Een vrouw verdronken in een zak.
Ten slotte vraagt men raad aan Rozemondes vader. 't Antwoord
was kort :
„Kiest Nederland een eigen Vorst"
. . . . . . doet dat wonder:
Een eigen Vorst, of — laat het zonder.
Een eigen Vorst ! Men zal naar 't Leeuwennest, naar Joris Verschelpen , Karels bastaardbroeder gaan , en hem , van afkomst een
Borluut , de heerschappij aanbieden of redding smeeken. Een gezantschap kwam tot hem , doch hij had nog vertrouwen in Karel en zei:
„De Keizer meent het goed met Gent,
De volksnood is hem niet bekend."
Vol vertrouwen toog hij naar Spanje, en werd door Karel minzaam ontvangen, in tegenwoordigheid van Cazalla, 's Keizers
biechtvader.
Inmiddels was zijne moeder bij de landvoogdesse genood en uitgehoord. Dat men niet tot haar kwam , begreep zij niet , doch zij
zou op Livina's verzoek aan Karel schrijven. Onderwijl liet zij
't Leeuwennest doorzoeken en van alles berooven , wat Livina nog
aan haren geliefde herinnerde.
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Naar Spanje werd nu eene aanklacht tegen Joris Verschelpen
gezonden , waarin de woorden „bastaardbroeder" en „Gent valt af"
Karel schokten. De gezant keerde dus naar Vlaanderen terug;
geboeid en door priesters bewaakt. In Nederland zou mem hem richten.
In Spanje niet ! riep Karel uit;
Ik open d' armen voor mijn bruid.
Geef Margaretha hem in handen.
Het raakt ook maar de Nederlanden.
Hij schreef aan Margaretha : „Geen bloed ! Geen bloed!"
Geen bloed ! Alsof men iemand niet zonder bloedvergieten dooden kan. Te Rupelmonde werd Joris gevangen gezet en door paters
bewaakt. Uit Namen werd de beul ontboden.
Dit stemt den dichter bitter. Hij zingt:
Ik heb u lief , o Volkeren ! die tyrannen
Springt naar de keel , en z' omwerpt in het slijk.
Uit slaven sticht geen dwingeland een Rijk:
Dat sticht een held uit onverdorven mannen.
De Gentenaars zitten niet stil. Van Melle en eenige Krijschers,
gelijk de voorvechters genoemd werden , verlossen Joris , gooien den
wachter in de gracht en hangen den wachthebbenden priester uit
het raam. Het vonnis der Krij schers volgt ; doch zij begaan een
nieuw waagstuk. Te Hoogstraat verbleef de bastaardzoon van Margaretha. Terwijl hij in den tuin speelde , werd hij opgelicht.
Doch Margaretha , als zij 't hoort
Rolt zich ten gronde , en kermt : „Green moord !"
Zij kermt en snikt en huilt er bij:
„Laat allen vrij ! Laat allen vrij !" (n.l. de Krjjschers.)

„Nu wij ten Keizer !" sprak de Deken.
En zoo geschiedde het. Vier gezanten togen tot Karel; van
Melle met het perkament , door den jongen Graaf eens aan zijne
Rozemonde gegeven , een ander met Karels zegelring gewapend,
welke Willem van Gheenst van zijne zuster , Karels liefje geëxscht had.
Te Atrecht , te Tours en in de Pyreneeën schoten hun renboden
van Margaretha voorbij met brieven vol klachten, doch met de
bede , den gezanten geen kwaad te doen , daar men anders haar
kind dooden zou.
Vol pracht zit Karel ten troon ; doch de Gentenaars worden niet
verblind.
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„Men klaagt in Gent!" ... .
„Men klaagt in Gent!"
En van 't begin zoo tot het end.
In gespierde taal , vol waardigheid en eerbied werden de beden
geuit met de ernstige waarschuwing:
Gent valt af en al de banden
Die u nog hechten aan ons landen,
Zij springen los .... !
Zoon van Gent,
Doe recht , nu gij de waarheid kent.
De Keizer kan met moeite hijgen.
Moest dan de bijl dien man doen zwijgen?
Eindelijk trad van Melle voor. Wat hij als vader en Gentenaar
door Karel geleden had , wierp hij , de door smart vergrijsde , den
Keizer voor de voeten. Zegelring en perkament , welke hem overal
konden dienen , werden voor den troon vernietigd. „Voor ons niet,
voor Gent vragen wij recht!" klonk 't fier. Voor dezen man sloeg
Karel de ooggin neer. De Granden stonden verbaasd en Mota drong
op strenge straf aan.
Och wisten zij , wat hem zoo roert;
Wat band hem aan van Melle snoert!
Hij doet zijn moeder reeds verkwijnen:
Zoekt hij den vloek dan van alle de zijnen?
Daags nadien kreeg van Melle een perkament met een slachters •
privilegie voor hem en zijne nakomelingen , doch tot antwoord
scheurde hij 't in flarden. Dat was te veel. Nu moest er een
vonnis vallen ; maar wie beschrijft de angst van Margaretha , nu
haar kind om genade riep ?
Naar 't Leeuwennest en Livina om hulp gevraagd ! En wat
deed deze ? Hoe luidde haar antwoord tot den verguisden zoon?
„Zij zocht uw dood , -- red gij .haar zoon .... .
Borluut , Borluut , wat ware 't schoon !"
Zoo sprak Livina.
Rozemond
Stond als genageld aan den grond.
,,'k Zal vader redden", sprak zij stil.
Spoedig was de geheele bevolking van 't Leeuwennest ingescheept
in de Meeuw , onder schipper Beyaard ,
En Krijschers uit de schippersgilde
Zijn 't eenig scheepsvolk, dat hij wilde.

DE $IBLIOTHEEK.

175

Men stevende nu naar Portugal, tot Karels bruid Isabella, die
haren bruidegom innig lief had.
Zeer uitvoerig deelt de dichter de ontmoeting van Livina en
haar zoon , Rozemonde en hare kinderen aan de eene , en Isabella
aan de andere zijde mede. Heerlijk is de beschrijving van de
gemoedsbewegingen en de slingeringen in dat engelreine prinsessenhart. Men moet de levendigheid en klaarheid der gesprekken
bewonderen, evenals den toon, die ieders karakter zoozeer doet
uitkomen. De Koningsdochter had haar besluit genomen:
Ga, riep z' uit:
Zeg den Keizer : zijne bruid
Weet alles , ook van die wier namen
Niet over hare lippen kwamen.
Hij geve den Dekens hun vrijheid weer,
Hun leven , hun rechten , hun trotschheid , hun eer!
Ik heb het zijn zoontjes eerkust op hun hoofd!
Ik heb aan heur hals het hun moeder beloofd!

Dan , eerst dan
Wordt hij van bruidegom mijn man.
't Kloeke optreden van Beyaart en de zijnen voor Karel stip ik
slechts even aan. Genoeg zij , dat de Keizer nu in alles toegaf,
en tot smart van de priesters de Dekens in vrijheid werden gesteld.
Margreetha had op perkament
De keure , die men vroeg in Gent.
Wat noodig was , zou zij verrichten,
Om 't Nederlandsche Rijk te stichten,
Totdat er de Keizer in eigen persoon
Ten trope zou stijgen met scepter en kroon.
Margaretha klaagde nu den Dekens de ontvoerders van haar
kind aan.
Zij schreven : „voert weerom dat kind,
Of Vlaanderens aanzien is verloren,
Verloren 't Stamrijk , dat begint !"
Aandoenlijk is het familietafereel, waar van Melle met zijne
dochter verzoend werd. Als in een visioen zag de vader het Stamrijk naderen,
Dan zonk hij neder en was dood.
Zoolang Isabella leefde (n. 1. tot 1539) kwam er geen opstand;
zij was de goede engel , die de aarde verliet.

176

DE BIBLIOTHEEK.

Zij liet hem kinderen na , doch geen
Als die van Rozemonde , neen!
Eilaas , een Flips , die tij gertanden
Zou slaan in Neerlands ingewanden.
Ook Margaretha en Livina waren gestorven , en
De Gilden
Herwilden plots wat z' immer wilden.
Karel had indertijd aan zijne moei geschreven : Het zal hun den
kop kosten , schrijf hunne namen op."
Toen zag de keizer rond zich heen:
Hij stond met Gent nu schier alleen ... .
Met een groot leger trok Karel nu op Gent aan , van Cazalla
vergezeld. Op een heuvel bij de stad liet hij zijne tent opslaan.
Ontzettend is de teekening van zijne wraak.
Als Gent nu onder het plettrend gewicht
Van vuurmonden, paarden en wagens ligt;
Als Ebro , Tiber , Donau toonen
Wat krijg al maakt van vurige zonen,
Trekt hij , de Keizer , in 't kasteel
Waar 't Graafje gespeeld had op dons en fluweel.

„Mijn Grooten , komt , verzelschapt mij.
Ook gij , Cazalla , — en , beul , ook gij !"
't Treurig lot van de trotsche stad is overbekend. Er werd door
de troepen geplunderd als in een vijandelijk land ; zelfs werden
kerken in puin gelegd , terwijl de stad geheel werd ontmanteld.
Wat al kunstwerken moesten vernield , wat al kunstenaars onthalsd
worden ! En 't waren de Borluten , die het 't eerst moesten ontgelden. 't Leeuwennest , waar Livina gestorven was , werd verbrand, en van 't puin werd een kasteel gebouwd , om Gent in toom
te houden. De keuren werden vernietigd!
Men voelde : 't was een Spaansche haat;
Voor Spanje deed hij Gent dien smaad.
Hij lei voor Spanje slavenbanden
-Om gansch de vrije Nederlanden:
Wat Gent ontwilligd werd , kon dat
Nog 't recht zijn eener andere stad ?
Joris Verschelpen , de bastaardbroeder van Karel gaat woedend
tot schipper Beyaard op „de Meeuw." Zij zullen wraak oefenen
op Karels goudschepen. De laatste strijd tegen het keizerlijk schip

DE BIBLIOTHEEK.

177

„de Ebro" is levendig door den dichter geteekend. Van „de Meeuw"
heet het
En als een vuurberg , bloedig rood
Springt zij het ruim in , vermorseld , de vloot ... .
't Wordt alles verzwolgen tot schuim en gerucht ... .
't Geheim bewaren zee en lucht ... .
Tusschen den elfden en twaalfden zang komt mij onwillekeurig
Potgieters schildering van Karels afstand voor den geest , vooral de
schilderij , welke genoemde schrijver aan den ingang van 't Rijksmuseum zou wenschen aan te treffen , en waarop hij den achtergrond
wilde gevuld zien door Spaansche grandes en Duitsche rijksvorsten,
terwijl de schilder ook hun oordeel over de plechtigheid in beeld
zou moeten brengen , „gewijzigd als dit wierd , door de meerdere
of mindere gehechtheid aan de kerkleer dier dagen." Wie moesten,
volgens Potgieter , met tranen in de oogen afgebeeld worden ? Een
drom van Bourgondischen adel , het Fransche element dus van de
saamgekomenen. Past dit alles niet juist in de Geyters voorstelling?
„De rustelooze hijgt naar rust." Voor hij naar zijn klooster
trekt , wil hij de plaats zijner jeugd en der eerste liefde nog eens
aanschouwen. Op een balkon zit hij drie dagen achtereen op de
stad aan zijne voeten te staren , (14-16 Aug. 1556). 't Is aardig
gevonden door den dichter , daar een knaapje te laten zingen , een
vleeschkorf op den rug.
En wat , wat hoort hij ? 't Referein:
„Groot zal hij worden , het Graafje klein."
Wie is de zanger ? Rozemondes — Karels kleinzoon!
„Ik worde monnik in San-Yust
Cazalla; schenk mijn hart nu rust ...."
zuchtte de zes-en-vijftigjarige ; doch vermocht de biechtvader de
beelden te verdrijven, welke uit het verleden in den kranken geest
opdoemden ? Kastij ding en geeseling konden dat gemoed geen
vrede geven. Ook kwam er nog nieuwe foltering voor den , dwependen oude. Cazalla was reeds in Duitschland verketterd en werd
door de Inquisitie gegrepen.
Arme grijsaard , krachtelooze ,
Vermag hij dat , zelfs dat , de Booze?
Trok hij ze neer , die reine Ster?
Werd weer een Engel Lucifer?
Hij schreef met schudderende hand:
» Verbrand hem snel, verbrand 1 verbrand!"
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Was alle menschelijk gevoel dan niet geweken voor dwepers?
Karel schreef het persoonlijk , niet alleen aan zijne dochter , de
landvoogdes van Spanje, Juanna , maar ook aan Valdez , den GrootInquisiteur.
De landvoogdesse en alle Grooten woonden de marteling in volle
statie bij!
Afgetobd smeekt Karel:
„Breek mijner ziele band en slot;
Roep mij tot U nu , groote God !"
De veder der historie heeft opgeteekend , dat Karel met twee
monniken zijn eigen doodkist maakte en zich daar , levend nog, in
uitstrekte. De lijkdienst werd verricht. Karel was van de zielmissen getuige. 't Uur der verlossing zou nu weldra slaan.
Berouwvol was hij , als de Dood
Hem buiten al zijn Rijken sloot.
Berouwvol ving hij op de baan
Der eeuwigheid zijn reize aan.
Het Zuiden verviel , het Noorden begon te stormen. 't Regeeringssysteem van Karel werd door zijn zoon voortgezet ; of zou iemand
willen beweren , dat de eerste de Nederlanden gelukkig had gemaakt ? Sinds lang waren de brandbare stoffen opgehoopt. Filips
gooide er slechts den fakkel in.
Er is beweerd , dat de Geyter niet trouw bleef aan de historie,
doch de dichter, die wel degelijk zine bronnen noemt, zegt: „Hier
dient het gezegd : naar ons gewetensvol oordeel is er geen Vorst
op de waereld geweest voor wien de geschiedschrjjvers van zijn'
tijd zoozeer de waarheid hebben vervalscht als voor Keizer-Karel.
Het is bij ons eene diepe overtuiging , dat alles er op aangelegd
werd om zijne gebreken en zijne slechte daden met den mantel van
deugden en eerlijke bedoelingen te bedekken.
Men scheen het te willen , dat de toekomst van hem niets anders
kennen zou dan wat vereerd en bemind maakt bij het volk'. Eene
geheele school van geschiedschrijvers , tot allerlei landen behoorend ,
schijnt daartoe te zijn opgeleid."
Inderdaad ! Er zijn ook andere menschen , die zien en schrijven
kunnen: de officieele waarheid is niet altijd DE waarheid!
Het bovenstaande doe de Geyters gedicht in veler handen komen.

Amst. 6 Juni '88.

W. MEERWALDT,
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Invloed
Soh3JJl
o n Mevrouw
Invloed, van
Soldlier
Boaboomi-Toussaïnt.
In eene vorige aflevering van dit tijdschrift wees ik enkele plaatsen
in Het Huis Lauernesse en Gideon Florensz aan , die aan tooneelen
in Schillers Rauber en Don Carlos herinneren, en nam mij voor,
Schillers invloed op Mevr. Bosboom door eene vergelijking van
De Graaf van Devonshire met Maria Stuart nader aan te toonen.
Alvorens daartoe over te gaan , vestig ik de aandacht op de
groote overeenkomst in het karakter der beide auteurs. Dat die
niet zoo dadelijk in 't oog springt , ligt vooreerst aan het verschil
in beider wereldbeschouwing , ten tweede aan de eigenaardige
omstandigheid , dat onze veelgeprezen romancière iets mannelijks,
iets forsch in haar stijl en de behandeling harer onderwerpen heeft,
terwijl Schiller soms aan eene sentimentaliteit toegeeft , gelijk men
eer van eene vrouwelijke auteur zou verwachten. Overeenkomst
van karakter daarentegen blijkt uit beider vereering van al wat
groot en edel is , beider voorliefde voor historische studiën ,
beider neiging tot het uitwerken van psychologische problemen
en het houden van philosophische bespiegelingen. Zij ontleenden
hunne onderwerpen het liefst aan de geschiedenis en waar zij dit
deden , was het hun . meer om toestanden dan om gebeurtenissen, meer om karakters dan om daden te doen : Schiller schreef
karakter-tragediën , Toussaint karakter-romans. Ook hadden zij dit
met elkander gemeen , dat zij beiden „altijd jong" bleven : gelijk
Mevr. Bosboom , toen het publiek voor een poos van historische
romans verzadigd was , den modernen cultuurroman ter hand
nam en ook daarin hare mededingers ter zijde en voorbijstreefde,
zien wij Schiller eerst mee stormen en drangen , vervolgens , met
Goethe , tot eene vrije navolging der classieken overhellen , wat
evenwel niet verhinderderde , dat de romantische school meer en
meer invloed op den vorm zijner treurspelen kreeg ; en toen hij
eindelijk in „Die Braut von Messina" aan zijne neiging tot het
classieke den vollen teugel had gevierd , maar daarmee veler verontwaardiging had opgewekt , schreef hij een zoo modern en nationaal stuk , als men slechts wenschen kon : vuilhelm Tell.
Nog blijft een belangrijk punt van overeenkomst aan te wijzen:
beider idealisme. Dit uitte zich vooral daarin , dat zij , in hunne
historische werken te midden van de historische personen karakters
van eigen vinding plaatsten , die op den gang der zaken geen
overwegenden invloed uitoefenen , omdat daardoor te zeer aan de
historische waarheid te kort gedaan zou worden , maar die voor-
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namelijk dienst doen als voertuig van de gedachten des auteurs.
Bij Toussaint zijn dit Paul v. Mansfeld, Gideon Florenszen de verschillende andere incarnaties van het ideaal der schrijfster, door Huet
aangewezen ; bij Schiller Marquis Posa in Don Carlos, Max en Thecla
in Wallenstein , Mortimer in Maria Stuart. Vergelijken wij deze
karakters met elkaar , dan blijkt Toussaints ideaal bestaan te hebben
in christelijke zelfverloochening , algeheele opoffering van het eigen
belang aan dat van anderen , terwijl Schiller bovenal de vrijheid
beminde : vrijheid van gedachte , vrijheid van beweging (men denke
aan het telkens herhaalde „Ich kano nicht Fiirstendiener sein" in
Don Carlos) , vrijheid in de liefde tegenover het conventioneele
begrip , als zou in de eerste plaats de kwestie van stand en
geboorte bij het sluiten van een huwelijk in aanmerking komen.
Maar niet alleen in algemeene trekken , ook in bijzondere uitingen,
karakterschilderingen enz. toongin beide auteurs hun sterk sprekend,
hartveroverend idealisme. Slechts voor een enkelen lezer zal het
noodig zijn , dit met een paar aanhalingen te staven. Ik kies
daartoe uit Schillers Lied von der Glocke :
„Und herrlich in der Jugend Prangen,
„Wie ein Gebild aus .Himmels- Hóhn ,
„Mit zuchtigen , verschámten Wangen,
„Sieht er die Jungfrau vor sich stehn.
Da faszt ein namenloses Sehnen
» Des Jünglings Herz
erz ......"
...
....

en verder:
„0 , zarte Sehnsucht , siiszes Hoffen ,
„Der ersten Liebe goldne Zeit ,
„Das Auge sieht den iimmel o f/en ,
„Es schwelgt das Herz in Seligkeit."
Het spreekt vanzelf , dat Schiller de vrouw , Toussaint daarentegen den man idealiseert. Men zie slechts hoe de beide echtelingen
in de Glocke geschilderd worden : de man komt er met een paar
regeltjes af , waarin eigenlijk niet anders staat , dan dat hij zijne
plicht doet ; maar aan de vrouw wordt eene uitvoerige beschouwing
gewijd , zoodat zij den lezer ten slotte als de weldoende engel van
haar gezin voor den geest staat. Toussaint zegt in De Graaf v.
Devonshire van den hoofdpersoon : En nu nam hij het woord
met die onweerstaanbare welluidendheid van toon , met die roerende
stembuiging , welke het oordeel bedwelmt , het hart treft en de
ziel wegsleept." ) En elders 2 ) schildert zij een man , die in het
1

) Derde druk pag. 203.
„ 160.
)
idem
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zelfde boek slechts eene ondergeschikte rol speelt , op de volgende
wijze : „Hij hervatte zijn zonderling lachen , maakte den helmband
los en schudde luchtig , als ware het eene fluweelen baret , het
zware metalen hoofddeksel af. De Lady aanschouwde toen een
gelaat , zooals geene vrouw zich tot afschuw zou voorstellen. Zij
zag dat stoute voorhoofd , waarop een stalen wil en de hardnekkigste volharding gegriffeld waren. Zij zag dien blik , doorborend
als van een adelaar , levendig als die der gazel , onwederstaanbaar
gebiedend als het noodlot."
Als tegenhanger van de eerste der door mij aangehaalde plaatsen
uit Schillers Glocke geef ik een paar andere volzinnen uit Toussaints
Graaf v. Devonshire (pag. 213) : » Het is ongeloofeljk , hoeveel
eene minnende vrouw verdragen kan van het voorwerp harer liefde.
Hij moge haar verguizen , van zich stooten ; hare voorkomenheid
met koelheid afwijzen ; hare belangstelling met spottende minachting
vergelden : zoo lang zij nog slechts eene flauwe hoop heeft op zijn
hart , zal zij zich aan hem blijven hechten als de oester aan de
schelp , als het boom-insect aan het blad , dat het voedt."

Wanneer twee kunstenaars zooveel met elkander gemeen hebben,
als hier gebleken is , kan het niet anders , of de laatst levende
moet voor den anderen eene groote vereering koesteren. Dit blijkt
dan ook bij Toussaint ten opzichte van Schiller het geval geweest
te zijn. In een stuk , weinige dagen voor haar dood geschreven
voor het jubileum-nummer van De Gids (Dec. 1886) , getuigt zij
tot tweemaal toe van haar dwepen met en geestdrift voor Schiller
in de dagen harer jeugd ; en waar zij (pag. 384) de dichters van
het buitenland opsomt , die zij in 1833 en later bij voorkeur las ,
noemt zij in de eerste plaats , nog v66r W. Scott : Duitschlànds
grootsten dramaticus en Kórner , die geheel in Schillers geest en
onder diens invloed schreef.
Indachtig aan het „wer Krafte fuhlt, der musz die Krtfte regen",
ging zij , spoedig nadat zij van hare mislukte onderwijs-campagne
naar Alkmaar teruggekeerd was , zelf aan 't werk. Hare eerste
bezigheid was eene metrische vertaling van Kórners Zriny te
beproeven ; haar tweede , zelf een drama te ontwerpen , waarvan
de stof was : „Graaf Devonshire's hartstocht voor Elizabeth , en
deze gekruist door de onbeantwoorde liefde , welke Koningin Maria
Tudor voor hem zelven had opgevat." Nadat haar echter , vooral
door de gunstige ontvangst van hare eerste novelle , Almagro ,
gebleken was , dat zij minder aanleg voor het drama dan voor den
1Z*
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roman had , werkte zij haar reeds gedeeltelijk voltooid drama tot
een roman om , en deed dit met zooveel ambitie , dat zij nog vijftig
jaar later de herinnering aan het toen doorleefde met zich omdroeg.')
Maar het wordt tijd , dat ik tot mijn eigenlijk onderwerp overga.
Ik heb vooreerst te wijzen op de merkwaardige overeenkomst
der beide geschiedkundige gebeurtenissen , gelijk zij door Schiller
en Toussaint zijn opgevat en voorgesteld. In beide werken wordt
Bene bekoorljke vorstin door eene jaloersche bloedverwante gevangen
gehouden , die echter hare gekrenkte ijdelheid achter staatkunde en
godsdienst tracht te verbergen. Eene en dezelfde persoon speelt
in de beide werken eene der hoofdrollen : Elizabeth ; echter met
dit onderscheid , dat zij bij Schiller de verdrukster , bij Toussaint
de verdrukte is. De roman is ontleend aan de geschiedenis van
de regeering der „bloedige" Maria , die hare zuster Elizabeth haatte
om hare jeugd , hare schoonheid en om de rampen die hare moeder,
Katharina v. Arragon , door toedoen van Elizabeths moeder , Anna
Bolein , hadden getroffen. Ook wordt Elizabeth , evenals M. Stuart,
in een proces verwikkeld. Bij Schiller is het rechtsgeding echter
reeds afgeloopen en wacht het vonnis nog slechts op bekrachtiging
door de Koningin , bij Toussaint daarentegen neemt het geding

eerst in den loop van het verhaal een aanvang. Het hoofdpunt
in de acte van beschuldiging is hier zoowel als daar : deelneming
aan eene heimelijke samenzwering tegen de Kroon. In beide
processen wordt , ten nadeele der beschuldigde , gebruik gemaakt
van omkooping , valsche stukken en valsche eeden. De laatsten
worden , bij Toussaint zoowel als bij Schiller , door de betrokken
personen in 't aangezicht van den dood herroepen ; in den roman
vroeg genoeg om het proces ten gunste van Elizabeth te doen
afloopen , maar bij Schiller te laat om de onrechtvaardige terecht
stellingvan Maria Stuart te verhinderen.
De Koningin van Engeland staat in beide werken onder den
invloed van een staatsman , wiens hart gesloten is voor de gevoelens
van humaniteit en rechtvaardigheid , of die deze gevoelens althans het
zwijgen oplegt , wanneer hij meent , dat ze in strijd zijn met de
belangen van Kerk en Staat (toen nog onafscheidelijk van elkander).
Beide staatslieden (Burleigh en Gardiner) zijn van meening , dat
1) Het is verre van algemeen bekend , dat ook de Kean van D u m a s
aan den stadsschouwburg te Amsterdam steeds gespeeld wordt in de vertaling der schrijfster van Almagro.
De daarin aangebrachte wijzigingen hadden ten doel, het overwicht te
RED.
geven aan de spreektaal.
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de rust des rijks slechts hersteld kan worden door den dood der
koninklijke gevangene. Zij nemen daarom beiden het presidentschap
van eene , uit een aantal leden van den hoogen adel samengestelde,
rechtbank op zich en oefenen een alvermogenden invloed op de
besluiten van dit lichaam uit.
De karakters dezer beide staatslieden loopen echter nogal uiteen.
Burleigh stelt zijne persoonlijke belangen bij die van den Staat
ten achteren, en hij ziet de laatsten werkelijk goed in , want Maria
Stuart is inderdaad een bron van onrust voor Engeland. Gardiner
geeft daarentegen slechts gehoor aan zijne godsdienstige dweepzucht
en heeft voor zijn haat tegen Elizabeth geen anderen grond dan
een vermoeden , dat wel later door de geschiedenis is gerechtvaardigd , maar toenmaals nog tamelijk in de lucht zweefde : het vermoeden namelijk , dat Elizabeth de Protestantsche kerk tot staatskerk zou verheffen.
De politiek vormt echter slechts den meer of minder historischen
achtergrond der beide werken. De eigenlijke intrige wordt gevormd door de ontwerpen tot bevrijding der gevangen vorstinnen
en het mislukken dier plannen.
Om redenen van staatkundigen aard tracht Babington bij Schiller
en Wyatt bij Toussaint een opstand te verwekken , ten einde de
bestaande regeering omver te werpen en de gevangen koningsdochter
op den troon te plaatsen. Beide plannen mislukken en loopen op
de terechtstelling der ontwerpers uit. Er zijn bovendien in beide
werken personen , die uit liefde voor de schoone gevangene goed
en bloed voor hare bevrijding op 't spel zetten. Maria Stuart
heeft twee aanbidders : Leicester en Mortimer. Leioester is te zeer
egoïst om iets voor Maria te doen , dat in zijn nadeel uitgelegd
zou kunnen worden. Het Benige , wat hij doet , is Elizabeth tot
eene ontmoeting met de Koningin van Schotland over te halen.
Hij hoopt , dat eene persoonlijke kennismaking Elizabeth tot zachtheid zal stemmen. De ontmoeting leidt echter tot eene geheel
andere uitkomst , zooals nader zal blijken. Mortimer heeft eene
hartstochtelijke liefde opgevat voor Maria , wier gevangenbewaarder
zijn oom , Sir Paulet , is. Hij vormt eene volkomen tegenstelling
met Leitester , want tegenover diens koude berekening staat bij hem
ziedende hartstocht : hij ziet in Maria slechts de vrouw , Leitester
begeert haar slechts als koningin. Dit verschil openbaart zich ook
in beider handelwijze ; terwijl Leicester maar steeds „wacht en
stille zit", werft Mortimer handlangers , om de bezetting van het

kasteel tot den laatsten man te vermoorden , terwijl hij Maria
zal schaken en over de grenzen voeren. Zijn hartstocht is zoo hevig,
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dat hij er niet eens naar vraagt , of zijne geliefde wel van hem
en zijne plannen gediend is. De afloop is , dat hij de dupe van
Leitesters zelfzucht wordt en voor Maria niets kan doen.
In Toussaint's roman zijn eveneens twee minnaars. De eene,
Williams , voedt voor Elizabeth eene hopelooze liefde: hij weet,
dat haar hart een ander toebehoort. Zijn hart is ruim genoeg om
dien Ander niet te haten, maar zijn lichaam kwijnt onder den last
van zijn zielesmart. De ander, wiens liefde wel beantwoord wordt,
is Eduard Courtenay , Graaf van Devonshire , de held van het verhaal. Zijne liefde is even groot en onbaatzuchtig als die van Mortimer, maar van verhevener aard. Hij doet echter aanvankelijk
even weinig voor zijne beminde als Leitester , hoewel hij er even
goed als deze toe in de gelegenheid is, daar hij een alvermogenden
invloed op koningin Maria uitoefent. Hij is evenwel niet door
zelfzucht , maar door een eed tot werkeloosheid gedoemd. Elizabeth,
die zijn open aard en afkeer van sluwe berekening kent, heeft hem
doen zweren , haar naam niet aan 't Hof te noemen , noch iets in
haar belang te ondernemen , zoolang zij den tijd daartoe niet rijp
acht. En zij heeft juist gezien. Want zoodra zij hem op zijne
dringende bede van zijn eed ontslagen heeft, voegt hij de koningin,
die hem hartstochtelijk bemint en zoo ver gaat, dat zij zich aan
zijne voeten werpt, om hem haar hart en eene plaats naast haar
op den troon van Engeland aan te bieden , de hevigste verwijten
over hare bloedige kettervervolging toe, en deelt haar in zijne verontwaardiging in de sterkste bewoordingen mee, dat hij haar nooit
bemind heeft en Elizabeth zijn hart geheel en onverdeeld bezit.
Dit strekt natuurlijk slechts , om haren zusterhaat te vermeerderen,
terwijl het hem eene langdurige gevangenisstraf berokkent en een
proces, dat bijna op zijn dood was uitgeloopen. Gedurende het
rechtsgeding zit hij in den Tower gevangen ; later wordt hij naar
Fotheringay overgebracht , hetzelfde kasteel , waarin Maria Stuart
zooveel jaren naar haar vrijheid gesmacht en onder beulshanden
den laatsten adem uitgeblazen heeft. Het neerschrijven van den
naam van dit kasteel zou alleen reeds voldoende geweest zijn , om
de schrijfster aan Maria Stuart en Schiller te herinneren.
Het resultaat van onze onderzoekingen is tot dusver : de inhoud
van den roman komt in hoofdzaak met dien van het drama overeen. Daar nu Toussaint volgens haar eigen getuigenis reeds met
Schiller „dweepte", voor zij tot de bewerking van haar tweeden
roman overging , is het niet aan te nemen, dat zij dien geschreven
zou hebben , zonder haar werk aan dat van haren grootgin voorganger te toetsen. Dat deze vergelijking werkelijk ook van invloed

DE BIBLIOTHEEK.

185

op haar schrijven is geweest, zal nu blijken bij het bespreken van
een paar belangrijke episodes , wier overeenkomst zoo groot is , dat
zij onmogelijk aan het toeval kan te danken zijn.

De sterkste gelijkenis vertoont het 10e hoofdstuk van De Graaf
v. D. met den aanvang van het 3e bedrijf van M. Stuart. Daar
zoowel als hier wordt de gevangen vorstin op eene wandeling verrast door gewenscht bezoek : Prinses Elizabeth door dat van Courtenay met den Graaf van Arundel , Maria Stuart door Koningin
Elizabeth en Leitester. De stemming , waarin beide lady's vooraf
verkeeren , is echter geheel verschillend. Maria Stuart , die langen
tijd naar beweging in de open lucht gesnakt heeft , is opgetogen
over hetgeen zij gevoelt en ziet :
„Last mich der neuen Freiheit genieraten ,
„Lasz mich ein Kind sein , sei es mit,
„Und auf dem grünen Teppich der Wiesen
„Priifen den leichten geflugelten Schritt."
zoo roept zij in geestvervoering hare trouwe Kennedy toe. De
bergen , die in 't Noorden blauwen , herinneren haar aan hare
Schotsche hooglanden; en de wolken , „die nach Mittag jagen",
doen haar aan de blijde „Jugendtage" denken , die zij in Frankrijk
heeft doorgebracht. Een jachthoorn , die uit de verte weerklinkt,
wekt de herinnering aan het jachtvermaak op , dat zij nu reeds
vele jaren heeft moeten ontberen.

Het treffendste contrast met deze stemming levert die der volgende oogenblikken op , als zij eerst de laaghartigste smaadreden
van hare koninklijke nicht moet verduren , vervolgens het ontvan.
gene met intrest teruggeeft , maar daarmee tevens haar eigen doodvonnis teekent.
Ook bij de heldin van Toussaints roman heeft eene omkeering
plaats , maar in andere richting. Zij geniet zooveel vrijheid , dat
zij dagelijks eene wandeling in den omtrek van Ashridgeoocastlokan
doen. Maar zij stelt dit voorrecht weinig op prijs , want zij is nog
te jong en te levenslustig om in eene wandeling met niets dan
beuken en dennen om zich heen op den duur bevrediging te vinden. Zij bladert even graag in de folianten , waarin zij de classieke
talen en letteren bestudeert , als in het boek der zoo doodsche
natuur. Ook zij denkt aan het jachtgenoegen van vroeger dagen
terug , maar het strekt slechts om hare droefgeestigheid te vermeerderen. Daar nadert op eens de beminde van haar hart ! Zij
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heeft al hare geestkracht noodig, om zich niet aan den hem vergezellenden lord te verraden , maar weet zich zoo volkomen te beheerschen , dat niet alleen Arundel niets vermoedt , maar zelfs
Courtenay een oogenblik aan de oprechtheid harer liefde twijfelt.
Nadat zij den ongewenschten getuige door eene onbetaalbare list')
heeft weten te verwijderen , vindt er tusschen haar en Courtenay
een gesprek plaats , weliswaar van geheel anderen aard dan Schiller
den beiden Koninginnen in den mond legt , maar toch niet minder
heilloos in de gevolgen. Want na zich plechtig met Devonshire
verloofd te hebben , ontslaat zij hem van den eed , waarvan reeds
boven sprake is geweest , en legt daardoor , evenals M. Stuart , zelf
den grondslag tot de rampen , die haar later treffen.
Het hoofdstuk, dat nu volgt, het elfde , biedt niet minder punten
van vergelijking aan. Als Courtenay zijne beminde verlaten heeft
en door Londens straten rijdt, ziet hij een brandstapel opgericht,
waarvan de vlammen lekken aan het reeds bijna ontzielde lichaam
van den predikant Bealow , dien hij als een braaf huisvader heeft
gekend. Daarover verontwaardigd ijlt hij naar Whitehall, alwaar
een page hem wil tegenhouden , omdat de Koningin een vertrouwe1 k onderhoud met haar kanselier , Steven Gardiner , heeft. „Doch
Courtenay stiet den page van zich , zonder naar hem te hoorera, en
trad het kabinet binnen." Hij vindt de Koningin in diep gepeins,
Gardiner staat met eenige papieren in de hand naast haar. Als
Maria den binnentredende ontwaart , slaakt zij een kreet van blijde
verrassing. Hij beantwoordt dien echter niet , maar zegt tot Gardiner : „Kanselier , ik moet de Koningin spreken , ga !"
Wie denkt hierbij niet aan M. Stuart IV, 6:
„Leitester
(reiszt die Thür mit Gewalt auf und tritt mit gebieterischem Wesen
herein).
Den Unverschimten will ich sehn , der mir
Das Zimmer meiner Königin verbietet !"
en verder , nadat de koningin eerst tegengestribbeld , maar hem
eindelijk toch toegelaten heeft , tot Burleigh :
,,.... .. Tretet ab , Mylord — Was ich
Mit meiner Königin zu verhandeln habe,
Braucht keinen Zeugen. Geht !"
En nadat Gardiner zich gewillig verwijderd heeft, omdat dit
juist met zijn plannen strookt , heeft er tusschen Devonshire en
1 ) Ook M. Stuart , gelijk Schiller haar voorstelt , is uiterst gevat. en weet
zich meesterlijk te beheerschen.
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Maria eene woordenwisseling plaats , die in hevigheid niets onderdoet voor de woorden , die Schiller in 't derde bedrijf de beide
koninginnen elkander naar 't hoofd laat slingeren. Hier zoowel
als daar wordt het lot van den hoofdpersoon door zijne vermetelheid beslist. Men houde echter wel in 't oog , dat de hoofdpersoon
bij Toussaint niet Elisabeth maar Devonshire is. Op dit belangrijke punt wijkt zij dus van haar voorbeeld (want daarvan mag
ik nu wel al spreken !) af.
Zij blijft er echter aan getrouw , waar zij pogingen in 't werk
laat stellen , om Elizabeth heimelijk , door vergift , om 't leven te
brengen. Bij haar gaat dit plan evenwel niet van de Koningin
uit , hoewel die er toch vroeger , in een toornige bui , op gezinspeeld heeft , maar van den kanselier. Daarentegen laat zij ; evenals
Schiller , het doodelijk middel in handen komen van den minnaar
der ongelukkige , en die weet er geen beter gebruik van te maken,
dan door het zelf in te slikken.
Deze ongemotiveerde handeling is wel gedeeltelijk in overeenstemming met - het voorbeeld , want ook Mortiner slaat de hand
aan zijn eigen leven , maar vormt toch eene zeer zwakke zijde van
den roman. Als het een drama was , zou men zeggen : Courtenay
sterft aan 't vijfde bedrijf ! Van Mortimer zal echter niemand dit
beweren, al was het alleen, omdat hij al in het vierde den geest geeft!
Ik mag niet nalaten , mijne vergelijking met het aanwijzen van
nog eene andere zwakke zijde van Toussaints werk te besluiten.
De beide processen (tegen Devonshire en Elizabeth) , die den lezer
zoo lang in spanning houden , loopen met een sisser af. Filips II ,
die na zijn huwelijk met de „bloedige" Maria in Engeland de rol
speelde van den „vos , die de passie preekt", treedt voor de beschuldigden tusschen beiden en weet gedaan te krijgen , dat zij
van verdere vervolging ontslagen en in vrijheid gesteld worden.
Men kan dit slot niet beter qualificeeren , dan door Toussaints
eigen woorden aan te halen : „Een flauwe afloop voorwaar van
eene met zooveel hevigheid aangevangen vervolging !" (blz. 304).
Ter vergoeding daarvan moet zeker de dood van Courtenay dienen,
die echter den lezer slechts wrevelig stemt , omdat hij de noodzakelijkheid er van niet inziet. De boosheid verkeert in het
denkbeeld , dat haar de schanddaad gelukt is ; dat moest zoo zijn
om onmiddellijke herhaling af te weren ; er moest iemand zijn,
die zich opofferde en .... het is geschied." Ziedaar alles wat
Devonshire zelf tot rechtvaardiging zijner daad aanvoert , en zijne
levensbeschrijfster schijnt dit voor den lezer voldoende te vinden,
want zij laat het hierbij.
,
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Over 't geheel is het laatste gedeelte van den roman slordig
bewerkt : dingen van ondergeschikt belang worden nauwkeurig
meegedeeld en andere van veel gewicht verzwegen. Zoo verneemt
de lezer niet , wat Courtenay tot Elizabeth gezegd heeft en wat er
in hem omging , toen hij , die de kunst van veinzen tot zijne schade
nooit gekend had , zijne beminde , . als monnik vermomd , voor
't laatst ging zien en dit kon doen zonder zich te noemen ; maar
wel , welke van de dochters van dominee Bealow eene „brave
huisvrouw" werd en welke ongehuwd bleef , terwijl de eene zoowel
als de andere slechts eene zeer ondergeschikte rol in den roman
speelt.
Bij Schiller is tot op 't laatste oogenblik toe alles met dezelfde
nauwkeurigheid afgewerkt , maar tevens zoo uitvoerig behandeld ,
-dat men een kreet van verlossing slaakt , als eindelijk het gordijn voorgoed valt. Wellicht heeft Toussaint zich hieraan willen
spiegelen en is , uit overmatige vrees voor Scylla , op Charybdis
verzeild.

Ik zou hier de pen uit de hand kunnen leggen , in de hoop de
woorden van den heer Kakebeen (De Bibliotheek X , 144) : -,Het
zou niet moeielijk vallen , bij onze beroemde letterkundigen nog
meer sporen van den invloed der Duitsche classieke schrijvers aan
te wijzen" bewaarheid te hebben , wanneer niet Mevr. Bosboom,
met niet alledaagsche openhartigheid , in het reeds meer aangehaalde stuk in De Gids de historische bron genoemd had , welke
zij voor haar „Graaf v. Devonshire" heeft geraadpleegd. Zij heeft
ons daardoor een interessant kijkje in haar werkplaats vergund en
tevens in staat gesteld bij benadering te bepalen , hoever de besproken invloed van Schiller op hare pen wel gegaan is , althans
met zekerheid aan te wijzen , wat rechtstreeks uit de historische
bron 1 ) is geput en dus niet aan invloed van Schiller kan worden
toegeschreven.
Zij zegt (Gids 1886 , IV 398) van den tijd , toen zij haar tweeden
roman vervaardigde : „Wat was ik gelukkig onder 't schrijven,
hoe leefde ik dubbel , ja driedubbel ! De dagen waren te kort;
ik knoopte er nachten bij aan , ondanks de waarschuwingen van
mijn vader. Ach ! ik kon toch niet slapen , het leefde toch alles
voor mijn geest. Elizabeth en Devonshire en Maria — ik leefde
„Het leven van Elizabeth , Koninginne van Engeland , in 't Italiaansch
beschreven door den Heer Gregorius Leti." De derde druk verscheen in
1720 bij Nicolaas ten Hoorn , Boekverkooper te Amsterdam.
1)
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met hen en in hen , en het kon mij overigens niet schelen wat er
om mij voorviel .... Ik had mijn schat in mij zelve ...."
Van de juistheid dezer woorden wordt men overtuigd , wanneer
men waarneemt , hoe soms een enkel woord van Leti in den roman
tot een hoofdstuk vol leven is uitgedijd. In letterlijken zin is dit
het geval met het eerste hoofdstuk , Devonshire's bezoek aan en
vertrouwelijk onderhoud met Elizabeth , hetwelk Potgieter (Gids 1838,
II 658) aanleiding gaf , om „in de schrijfster een uitstekenden
aanleg te huldigen." Dit hoofdstuk nu is de dichterlijke uitbreiding
van de woorden van Leti (Deel I , 219) : „ .... en zelfs , dat de
Graaf haar zoenwijlen te post ging bezoeken."— Het tweede
onderhoud van de gelieven , in 't tiende hoofdstuk , dat het glanspunt van den roman uitmaakt , vindt 1 zijn oorsprong in een
paar woorden op blz. 220 van Leti's werk , » Men zeit zelfs , dat
zij malkander trouwbeloften gegeven hadden" , en eene zinsnede uit
Courtenay's laatsten brief aan Elizabeth (Leti , I 282) „ ... , en
dat gij ook voor goedt zult keuren , dat ik de twee ingeslootene
Ringen aan u weederzende , en dezelve aan die geene dieze mij
vereert hadt , weeder ter handt stelle." De eigenaardigheid , dat
Courtenay zijne beminde twee ringen terugzendt , is door T. op
de volgende zinrijke wijze verklaard : „Zij trok eenen ring van
haren vinger , die zich in drie deden liet scheiden en dan wederom
drie ringen vormde ; deze nam zij uit elkander , behield één daarvan
voor zich zelve en gaf de beide andere aan haren vriend , als tot
bezegeling van beider ' beloften." Zoo kan men ontleenen en navolgen
en toch tegelijk oorspronkelijk blijven!
De geheele episode van den predikant Bealow en diens ongelukkig gezin , welke op den gang van 't verhaal een zoo belangrijken
invloed uitoefent, vindt haar oorsprong in eenige weinige regelen
van Leti (I, 249) : „De Kancelier en de Raadt begosten toen de
Gereformeerden geweldig te vervolgen. Men maakte een begin met
eenen Johan Rogers Predikant, en een Vader van tien kinderen,
deez' wierdt verweezen om op den vierden Februari leevendig verbrandt te worden." En wie het verschil tusschen een dor kroniekmatig verslag en eene dichterlijke beschrijving wil leergin inzien,
kan niet beter doen , dan het verhaal van den opstand onder Wyatt
en Suffolk bij Leti te vergelijken met het laatste gedeelte van
Hoofdst. XIII van Mevr. Bosbooms roman.
Wat vooral bewondering verdient, is de wijze, waarop de episoden aan het hoofdverhaal geschakeld zijn. Daar Elizabeth en haar
)

!

1)

Behoudens hetgeen daarin uit M. Stuart is overgenomen.
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minnaar wel beschuldigd worden van deelneming aan den opstand
van Wyatt , maar zich er niet het minst mee hebben ingelaten,
zou deze geheele opstand vrij los met de eigenlijke intrige samenhangen. Wat doet nu de schrijfster ? Zij , vindt eene persoon uit,
die den schakel tusschen de partij van Wyatt en die van Elizabeth
zal vormen , en weet die figuur (Lady Arabella , zuster van Courtenay) niet alleen op zich zelf belangwekkend , maar zelfs door de
romantische voorvallen , die met haar plaats . hebben , voor menigeen tot de grootste attractie van het boek te maken!
Eene andere zelfstandige schepping van de schrijfster is de jonge
lord Williams , die door Leti slechts terloops als een der vele
bewonderaars van Elizabeths schoonheid wordt genoemd, maar door
Toussaint tot een smachtenden , kwijnenden minnaar, in den geest
van Schillers Ridder Toggenburg , is gepromoveerd. Hij maakt
tegenover den mannelijken Courtenay een ongelukkig figuur , maar
doet diens verdiensten daardoor te meer uitkomen.
Geheel van de vinding der schrijfster is ook de eed , dien Elizabeth haren beminde laat doen en die „zijne werkeloosheid , niet
alleen verontschuldigt , maar tot eene soort van deugd verheft,"
gelijk Potgieter zich uitdrukt.
Voor 't overige komt de opvatting van de karakters en de gang
van 't verhaal over het geheel met - de voorstelling van Leti overeen. Men herkent de nieuweling in 't vak er aan , dat zij de geheele kennis van haar onderwerp uit één enkele bron putte ! Had
zij ook nog andere schrijvers geraadpleegd , dan zou ze een geheel
anderen indruk , vooral van 't karakter van Elizabeth , gekregen
en misschien haar roman nooit geschreven hebben. In zooverre is
het gelukkig , dat zij toen nog niet met overleg en na lang beraad" haar onderwerp koos , want De Graaf van Devonshire is en
blijft , niettegenstaande enkele gebreken , een belangrijk boek , dat
ik ieder , die het niet kent , ter lezing aanbeveel.
En wat nu voor mijn betoog van 't meeste gewicht is : de beide
tooneelen in het 10e en 11 e hoofdstuk , die zoo nauwkeurig , op
Bene plaats zelfs woordel jk , met scènes uit Schillers drama overeenstemmen , komen in Leti's boek niet voor. Het tweede bezoek
van Courtenay aan Elizabeth met Maria's toestemming kan er zelfs
geene plaats in vinden , omdat volgens Leti's voorstelling de liefde
van Devonshire voor Elizabeth hare zuster Maria reeds vóór hare
troonsbestijging bekend en de voornaamste reden van haar zusterhaat was. En van het hartstochteljke tooneel tusschen Maria en
Courtenay wordt in 't geheel geen melding gemaakt. De eenige
aanleiding daartoe geven de volgende woorden, voorkomende in een
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brief van Elizabeth aan haar vriend" : Ik ben verzekert dat,
wanneer gij bedenkt in wat gevaar gij u zelven stelt , van eene
kroon of ten minsten een groot gezag in het Koningrjk te zullen
verliezen , omdat gij de liefde , die de Koninginne tot u heeft, niet
beantwoorden wilt," enz. (Leti I, 210).
De eerlijkheid gebiedt mij , ten slotte , te erkennen, dat in Toussaint's bron wèl aanduidingen voorkomen , die haar , ook zonder
bekendheid met M. Stuart , aanleiding gegeven zouden hebben,
om pogingen in 't werk te laten stellen , om Elizabeth heimeiijk
uit den weg te ruimen. Voorts komt Devonshire ook bij Leti door
vergift om 't leven ; hij neemt dit echter niet zelf in , maar het
wordt hem door een handlanger van Filips toegediend , omdat
Maria's gemaal zwanger gaat van 't denkbeeld , om na haar dood
haar • zoo veel beminnelijker zuster te trouwen en in Courtenay
een belangrijken hinderpaal tegen dit plan voorziet. Mevr. Bosboom
noemde haar bron niet ten onrechte eene anecdotieke historie 16
Wanneer men een onderzoek wil instellen naar de invloeden ,
die op een dichter of schrijver gewerkt hebben , dan zal men gewoonljk met de meeste vrucht zijne eerste werken raadplegen,
omdat een auteur gemeenlik begint met navolgen en eerst langzamerhand op eigen krachten gaat vertrouwen. Daarom vermoed ik, dat
de invloed van Schiller bij nauwkeurige vergelijking van Almagro
met Die Rduber , nog duidelijker aan den dag zal komen , dan
thans geschied is. Er zijn althans in het Bene werk verschillende
belangrijke trekken , die aan 't andere herinneren. Wellicht kom
ik daarop in eene volgende aflevering terug.
BREDA , Juni 1888. C. J. VIERHOUT.

Twee aornn
aag va Bosboor

- J®

u .

» Het Huis Lauernesse" en „Gideon Florensz" zijn de titels der
beide romans , die wij met elkander willen vergelijken. Gewoonlijk 1 )
wordt „Lauernesse" Toussaint's beste roman genoemd , maar B. Huet
stelt den Leitester-cyclus , waarvan „Gideon' 1 het voornaamste werk
is , hooger : wij zullen eens zien , wat er vóór de eene en wat
vóór de andere meening te zeggen is.
1) Wij denken hier voornamelijk aan de ongeschreven critiek van 't lezend
publiek , maar kunnen toch ook Van Vloten's Bekn. Gesch, der Ned. Lett.
aanhalen, waarin Het huis Lauernesse het voortreffelijkste van al" Toussaint's werken genoemd wordt. Ten Brink schaart zich echter aan de zijde
van Huet.
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L. is een der eerstelingen van de gevierde schrijfster , G. daarentegen een produkt van rijperen leeftijd en, wij kunnen er dadelijk
bijvoegen , van grondiger studie. In beide romans wordt een
belangrijk tijdperk onzer Vaderlandsche Geschiedenis geschilderd:
in den eersten dat , waarin de Hervorming zich voort 't eerst een
weg baande naar ons land , in den anderen het tweede verblijf van
Leitester ten onzent (in ,,Leie. in Nederl." is zijn eerste verblijf ,
in „De vrouwen van het Leitester-tijdperk" de tijd zijner afwezigheid
beschreven). Eerstgenoemd onderwerp is zeker verreweg het aantrekkelijkste van de twee , vooral wanneer het zoo opgevat wordt ,
als de schrijfster deed , dat n.l. de omkeering wordt geschilderd
die de prediking van Luther's leer in zoovele huisgezinnen te weeg
bracht. In „G. F." moest noodzakelijk het staatkundig gedeelte
der Geschiedenis meer op den voorgrond treden , en dat wel van
een tod , waarin geen enkel schitterend feit is voorgevallen en
waarin de woelingen der partijen en de twisten tusschen personen
aller aandacht in beslag namen. Kunnen wij dus aantoonen , dat
„a F." de voorkeur verdient boven „'t H. L.", dan zal dit punt
ons pleidooi niet verzwakken ; want hoe onhandelbaarder de grondstof , hoe schooner triomf voor den kunstenaar , wanneer hij er een
kunstwerk van weet te kneden.
In beide genoemde perioden der geschiedenis van ons land spelen
de kerkelijke belangen eene voorname rol : reden genoeg voor
Mevr. Bosboom om er bijzondere aandacht aan te schenken. In
„'t H. L." wijst ze ons als 't ware op de zware offers , die de
stichting der Herv. Kerk onzen voorouders gekost heeft , om ons
op 't hart te drukken , dat wij die toch vooral niet moeten verwaarloozen. In ,,G. F." laat zij Leitester poseeren als beschermer van de onvervalschte leer , en voorstander van eene algemeene
staatskerk , tegenover Oldenbarneveld , die aan de afzonderlijke
gemeenten meer vrijheid wilde laten. Doordat zij L. in dit licht
beschouwt , heeft hij hare sympathie en wordt hij door haar
voorgesteld , wel als een zwak mensch (zwak in zooverre hij
zich te veel door plotselinge opwellingen en door zijne omgeving beheerschen liet) , maar als een landvoogd , die het
goed met de Geunieerde Provinciën voorhad en ons land , bij
meerdere medewerking hier en in Engeland, zeker tot zegen geweest
zou zijn.
Wij kunnen niet beslissen , of Mevr. Bosboom dan wel haar
tegenstander in dezen , Prof. Fruin, nader bij de waarheid is. Maar dit
doet aan de aesthetische waarde van den roman niets af : daarvoor
is het slechts noodig , dat de belangstelling van den ontwikkelden
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lezer voor den hoofdpersoon gewonnen en tot het einde toe behouden
wordt , en aan dezen eisch voldoet G. F." ten volle.
Wij schreven met opzet „van den ontwikkelden lezer" en vinden
daarin een nieuw gezichtspunt voor onze beschouwing. Ongetwijfeld
zal de groote menigte „'t H. L." boeiender vinden en dan vooral
wijzen op romantische tooneelen als 't sterf bed van vrouw Bakelsz
en 't ontwaken van Ottel jne in den graf kelder van haar kasteel.
Maar deze middelen om den lezer en vooral der lezeres het bloed
naar de wangen te jagen en den adem te doen inhouden zijn juist
van eene soort , die den toets der critiek niet kan doorstaan en
dan ook door de schrijfster zelf geminacht wordt ; getuige hare
laconieke opmerking , dat zij hare heldin toch niet in 't 25e hoofdstuk kan laten sterven , als haar boek er 30 telt. Dergelijke
scènes komen in „G. F." niet voor , en dit is een der voornaamste
redenen , waarom wij dit werk evenzeer boven „'t H. L." stellen als
bijv. Schiller's Don Carlos" boven zijne „Riiuber." Het is niet willekeurig , dat we juist deze werken ter vergelijking aanhalen : ook in
„die Ri,uber" komt een ijselijk sterfbed en een levend begravene voor,
en G. F." heeft met , Don Carlos" veel overeenkomst in 't eerste gesprek van Gideon met Leicester, waarbij der dichteres zeker het beroemde onderhoud van Marquis Posa met Philips voor den geest stond.
Ook nog in een ander opzicht staat „G. F." ver boven „'t H. L." %
n.l. in de karakterteekening. Overdrijving van de overigens goed
aangelegde trekken is in „'t H. L." de groote fout. Wij merken
die hoofdzakelijk op in 't karakter van Paul van Mansfeld , die al
te bovenaardsch , van Donna Theresia , die al te duivelachtig , en
van den Heer van Viterbo , die al te hartstochtelijk geschilderd is.
Plaatst men Gideon tegenover Paul en vergelijkt men Cosmo
Pescarengis met genoemden Heer van Viterbo , den gewezen
Reinier Bakelsz , dan blijkt het duidelijk, dat de schrijfster zich bij
het ontwerpen van „G. F." zekerder van hare zaak gevoelde en
het daarom raadzaam oordeelde , hare al te schrille kleuren wat
te temperen, overtuigd, dat zij ook zonder te overdrijven kon boeien.
Wij hebben hierboven gesproken van den hoofdpersoon in G. F.":
wie is dat eigenlijk , Gideon , naar wien de roman heet , of Leicester?
Wij gelooven het laatste : Leicester is de spil , waarom alles draait,
de man , van wiens levenslot dat van de meeste andere personen
afhangt. Gideon speelt in zooverre een voornamere rol , als hij
meer invloed op de handelingen van L. uitoefent dan omgekeerd.
Maar dit argument vervalt , wanneer men het er met ons voor
houdt , dat met Gideon eigenlijk niets anders dan Leicester's beter
ik bedoeld is en er dus tusschen deze beide personen dezelfde ver.
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houding bestaat als tusschen Antonio en Tasso in G1 the's ,,Torquato Tasso". Let men goed op , wanneer en op welke wazen Gideon
in L.'s plannen ingrijpt , en hoe deze dat opvat, dan wordt dit
vermoeden bijna tot zekerheid.
In één opzicht munt „'t H. L." boven Gideon uit : de gebeurtenissen volgen er veel spoediger op elkander ; bij veel geringeren
omvang heeft het eerste werk een bijna even rijken inhoud. De
langdradigheid , waarvan G. F." niet is vrij te pleiten , ontstaat
vooral, doordat den lezer wat al te dikwijls een blik in 't binnenste
der personen gegund wordt, zoodat hij den ganschen gedachtengang , dien zij verrichten , moet meemaken ; en verder ook , doordat de gesprekken te veel uitgesponnen worden. Op zich zelf beschouwd zijn deze hoofdstukken vaak meesterstukken ; maar, in zulk
eeite hoeveelheid aangebracht , doen zij de handeling te veel stilstaan.
Onze laatste opmerking betreft de archaïsmen , die met kwistige
hand over beide romans zijn uitgespreid , om het , den lezer gemakkelijker te maken , zich in 't verledene te verplaatsen. Huet
heeft daarop tegen , dat de daardoor veroorzaakte illusie valsche
is, aangezien deze verouderde woorden en zegswgzen aan de
schrfj (taal van Hooft en Bor ontleend zijn, die bovendien in de
16e eeuw nog niet in zwang was. Dit schijnt ons toe, meer scherts
dan ernst te zijn, 1 ) Eene andere zaak is echter, dat Toussaint haar
doel voorbijstreeft , door behalve in de gesprekken ook in hare
eigen taal , die toch niet als verouderd dient voorgesteld te worden ,
dergelijke termen aan te brengen.
Moesten wij den indruk , dien beide romans bij ons achtergelaten
hebben , in een paar woorden samenvatten , dan zouden die luiden:
„Het Huis - Lauernesse" is geschreven met de levendigheid , den
gloed , welke de eerste voortbrengselen van groote meesters plegen
te kenmerken ; ,,Gideon Florensz" daarentegen getuigt van den
veredelden smaak , de uitgebreide kennis en de levenswijsheid , die
pas op lateren leeftijd het genie eigen kunnen worden.
C. J. VIERHOUT.

1 ) Immers , waaraan moest de schrijfster ze anders ontleenen ? Aan de
blijspelen en kluchten der 17e eeuw ? Maar daarin treden bijna uitsluitend
personen uit de lagere standen der maatschappij op, en de onderwerpen,
welke zij bespreken , zijn van geheel anderen aard dan die , welke Toussaint's personen bezighouden.

