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0. J. Vierhout, Stylistische Overwegingen
.
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v. d. Mate , De Studie van Synoniemen
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v. d. Mate , Etymologie en taalgebruik . . . . .
Taco H. d e Beer , P. Cz. Hooft met portret , naar de
schilderij van Miereveld . . .
D r. A. Beets, Laarzenas
Tijdschriften. (De Studeerende Onderwijzer , School en
Studie , Taal en Letteren , Tijdschr. voor Ned. Taal- én
Letterkunde , Gids , Nederland , Spectator , Nieuwe Gids,
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Boekbeoordeeling. (Dr. A. S. Kok , Eva van Frits L ap i d o t h , Jahresbericht; Ned. Woordenboek)
. .
. . . .
.
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47
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Minuut . 146
W. M e e r w a l d t, Het spreekonderwijs op de lagere school. 147
. . 160
.
Bijbelsche citaten •
. . . . . . . . 162
Bibliotheek -van Middeln. Letterlc.
Taco H. ' d e Beer , Jakob Cats. Met portret naar M i e-

reveld, gegraveerd door W. Delff . . .
Dr. F. A. S t o e t t , Door het bedstroo druipen .
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.
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173
173
174

. .
S. De verdeeling der bijvoegl. zinnen . . .
Het Midde nederl. Woordenboek- . .
Van der Mate , Synoniemen . . . . . . . . .
.
Van der Mate , Etymologie en taalgebruik . .
Dr. J. B e r g s m a , , De voorvoegsels der werkwoorden . .
.............
Een Mingo. .
.
. .
ri
schrijvers
jver
.
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s
.
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ech
Citaten uit Nederla
.
.
Dante- Vertalingen
P. H. M. Laberlottig
Noit kraide haen enz.
.
.
.
. .
Van d' e r Mate, Verbetering
Nu ben ik eindlijk vrij enz. . . . . .
.
. .
.
..

....

...
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177

182
184
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188
189
190

190
191
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TIJDSCHRIFTEN. (School en studie ; Studeerende Onderwijzer ; de
Vlaansche Kunstbode ; de Gids; Nederland ; de Tijdspiegel ; de Spectator ; de nieuwe Gids ; de Dietsche Warande ; Eigen Haard ; de
Navorscher; Onze Vlagge; Taal en Letteren) . . . . . . . . . . 192
BOEKBEOORDEELINGEN. (V a n H o o g s t r a t e n, Studien en Kritieken; Poelliekke, Een Pionier; Dr . Rhys Roberts, The an
cient Boeotians; d e n H e r t o g, Aanleiding tot studie van Literatuur;
,

Stijl;

van
A ........ ...............
denboek)
. . . . ...........
. . . . . ........
. . .................
. . . . . . 213

225
Je. Roeseling, Van een oudtliedelven
Mr. C. B. , Ter onderzoek 242
Dr, F. A. S t o e t t , Iemand eerre loer draaien . . . . 243
Mr. C. B., Warenar, reg. 567' . . . . . . . 259
e Inl iding tot de leekedichten van de
r a p,
J. L a n g e a
.

.

.

.

.

.

Genestet 260
. . . . . . 275
Mr. C. B. , Onderwerp - of voorwerp ? .
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Bladz.
T a c o, H. d e B e e r, Bilderdij k, met een portret naar
Vinkeles 276
TIJDSCHRIFTEN (De ' Studeerende Onderwijzer; Het Belfort ; Leuvensche Bijdragen; Dietsche Warande; de Gids; de Spectator; de Nieuwe
Gids; Nederland; Taal en Letteren; Tijdschr.. voor Ned. Taal en Let~
terkun de) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 285
BOEKBEOORDEELINGEN. (S e e t in a n n, Niederdeutsche Schauspiele .
tlterer Zeit; A 1 b e r t V e r w e y , Gedichten van Jonker Jan van der
Noot; G a 11 é e , Woordenboek van het Geldersch-Over^sselseh dialect;
.

Busken Huet, Jozefinp)

307

Boekenlijst
Dr. A. K l u y v e r, Over de Methode van het taalkundig
. .. . . . . . .,
onderzoek .
D r. G. A. N a u t a , Hantwerpen . . . . . . . .
N. N. , Moderne Mannenkarakters in den .Hollándschen
. . . . . . . . . .
Roman
C. J. V i e r h o u t, Woorden van gelijke beteekenis
Dr. G. A. Nauta, Slójd. . . . . . . . . . .
M r. C. Bak e , Eene Kommakwestie .. . . . . .. .
D r. G. A. N a u t a , Het Cambrijnsche vocht . . .
Taco H. d e Beer , Jan van Beers , met portret naar

315

eene ets

M r. C. B., Beschikken
H. Slotboom, Afhankelijke Vragen.
H. S l o t b o o m, Primaire en secundaire ^ buiging .
M r. C. B., In quarto
v. d. M a t e , Synoniemen .
v. d. M a t e . Etymologie en Taalgebruik .
. .
M. T a r f , K. L. Ledeganck's. „Aan Brugge" . .

Men moet geen oude palen verzetten .. . .
Kyrie eleison .

. 321
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345
349
350
353
355

361
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375

377
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378
38 2
384
386
38 7

TIJDSCHRIFTEN. (De Studeerende Onderwijzer ; Dietsche TJ arande :
de Gids ; de Spectator ; de Nieuwe Gids ; Nederland ; Taal en Letteren;
Tijdschriftt voor Nederlandsche taal- en letterkunde ; de Navorseh er;
de Holland Qche Revue ; Tijdschrift voor Opvoeding en Onderwis 388
BOEKBEOORDEELING (Van Moerker ken, het Nederlandsch Kluchtspel in de 17e eeuw ; D r. H. C. M. M o q. u e t t e , Over de Romans
van Wolff en Deken , beschouwd in verband met de romantische
scheppingen van Richardson) 4.09
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413
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A. M. M o 1 e n a a r, Bloemlezing uit het Woordenboek der
Nederlandsche taal , Vijfde deel , afl. 9en
en 0 . . .

417

.

449
464
465

Met een portret naar de schilderij van T. v a n d er
Wilt, gegraveerd door Houbraken.
P. Visser, Poot als natuurdichter .
. . . . .
Taco H. de Beer, Naschrift
.
.
.
D r. A. B e e t s, Eene veer van den mond blazen .
.
. . . . . . .
G. E. , Ter onderzoeking ? .
.
Mr. C. B. , Weerga .

469
475
478
480
480

Van der Mate, De opgaven voor de Hoofdacte-Examens.

481

De Studeerende Onderwijzer ; Dietsche Warande;
Leuvensehe Bijdragen ; Taal en letteren : De Gids ; De Spectaor; De
Gids ; Nederland ; De Nieuwe Gids ; De Spectator : De Gids ; De
Nieuwe Gids ; De Spectator ; Tijdschrift voor Onderwijs en Opvoeding;
Die netteren Sprachen ; De Navorscher . . . . . . . .
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B. , Boddaert naar Schubart . . . . . . . . .
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. . . . .
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. . .
K. P., De droes op Marken
. . . .
Taco H. d e Beer , Een karikatuur van den Gijsbrecht.
. . . . .
H. Slotboom, Een nieuwe Spraakkunst
BOEKBEOORDEELING. (CD. B u s k e n H u e t, Robert Bruces Leerjaren; Mr. C o n s t a n t ij n, Invallen en Uitvallen; Dr. J. A. W o r p,
De gedichten van Constantijn Huygens : J. H e e r i n g a Gz. , NederlandscheStijl; D r. Karl Theodor Gaedertz, AusFritzReuters
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523
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Bijgedachte (De werking der
417-448
in de taal)
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174-176
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409
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.
.
.
.
.
Hagar (Vs 7)
.
.
.
.
.
.
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.
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.
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.
. 96 5 97
Samengestelde woorden
129
Sannazzaro (Jacop -) .
.
.
.
.
..
.
.
Sonnetten . . . . , . . . . . . 294
Spraakkunst (Kantteekeningen bij de Nederl.--van T. Terwey 3-20
Spreek- en Schrijftaal . . . . . . . 1 2
Spreekonderwijs op de lagere school .
.
.
. 147- 159
.
.
.
.
.
.
. 52-58
Stylistisehe overwegingen
.
.
.
.
.
Superlatief .
.
.
.
. 97, 98
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.
.
.
)

Taalkundig onderzoek (Methode van -)
.
.
. 321-332
12- 14
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.
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.
.
.
.
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389
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.
.
.
139 - 144 392 - 395, 503 7 506
.
.
Vondel .
.
.
291
YondeFs werken TJnger's uitgave van -) .
.
.
.
312
Voornaamwoorden (Definitie)
.
.
.
.
.
. 184 - 187
Voorvoegsels (De - der werkwoorden )
.
.
)

Wilhelmus (Het -)

.

.

.

.

.

.

Zwaanridder (De -)
Zustersteden (De drie -) van Mr K. L.Ledeganck
.

.

S

•
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.
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179
180
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. . . 178
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Aanzoeken .
Aardig . . . .
Ach
Achterdocht . .
Achterstallig .
Achting
Afgezaagd
Aftarnen
. .
Albion .
Alleen . . . .
Alleluia
Allocutie
Almanak . . .
Anjelier
Anjer . . . .
Antwerde (Mnl.)
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Aterling
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.
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382
86
379
182
442
63
3 05
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285
1.93
406
406
439
439
433
324
194
28 7
65
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Bedstroo (Door het —^ drui172
pen) . .
380
Beginnen . . . .
443
Beklinken . . . .
177
Benoemen . . . .
Beroepen . . . . . . 177
361
Beschikken . . .
180
Beschuldigen . .
Besluiten . . . . . . 487
Bestaan . .
Bestekamer .
Betichten . .
Beul . . .
Beurs . . .

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

Blaasbalg .
Blauwvoet
Blikse
Blok
Bode . .
Boete . .
Bombast .
Borst
Bovenwerp
Boutade .
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Brandaris .
Bureau
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..
Cambri^nsch
Cambrinus . . .
Caudijnsche (Onder 't-juk
doorgaan . . .
Chauvinisme . . .
Chiffonnière . . .
Chiliasten . . . . . .
Chocolade . . . . . .
College
Conclave . . . . . .

380
435
286
286
193

286
105
286
287
286
287
257
193
420
285
285
106
194
.,
3^6
356
196
196
194
483
326
194
285

XIII

REGISTER.

Bladz.
Concordaat . . . . . 285
D.
Daar . . . . .
Dahlia . . . . .
Dangier (Mnl.) . .
Dat.. . . .
.
.
.
Dat smus
Despoot.
Dingtaal . . . .
Diploma . . . .
Doen . . . . .
Doge (Der — n stad)

.

496
194
437

.

.

16

.

.

.

.

.

.

.

.
.
.

75
i
193
482
.
194
.
84, 85
67

423
440
Domen.........
Dorren .
103
.
Doubletten .
Drost . . . . . . . 305
483
.
Duizendjarig rijk
E.
379
Eerbied . . . . .
Elf en dertig (Op zijn —
26
.
.
st.) . . .
v
246
.
.
.
.
Emmer
432
.
.
.
.
Engelsch
418
Equivoque . .
8
.
Er
194
Etagère . . . . .
F.
194
.
.
.
.
Fanfare .
Farce . . . . . . . 257
256
,
.
Flausen
256
Flokke .
449
Florijn .
.251, 252
Foef
.
377
.
.
Folio (In —)
.
.
Fuchsia 194
256
.
.
.
..
Futselen . .
..

G.
Gaan . .
Gaanderij .
Gaarne .
Gading . .
Galg
Gas .
Gast
Gave . . .
Ge (Voorn.) .

.

.

.

.

186

434
86
.

.
.

,

.

.

493
382
421
183
187
184

Bladz.
.
Gebaar
.
.
.
.
Gedrocht .
Geen
Geeuwhonger
Geheugen
Gekscheren . . . . 183,
Gelaat . . . . .
.
Gelag . . .
Geldig . . .
Geliden (Mnl,) . .
Geschenk . . . . . .
Gesternte (Onder een ge.
lukkig --- geboren zijn)
Gezegend (In — e omstandigheden) . . .
Gift
.
.

Glimp .

445
184
438
501
87
420
438
379
493

.

.

.

.

30

.

.

,
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.
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.
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.
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Gymnast .
Gymnastiek

186
12

51
379
439
324
29
29

.

Grant . .
Grootboek .
Groothertog .
Grootkanselier
Grootkruis
Grootmajoor .
Grootmoeder .
Grootmogend
Grosse .
Grossier .
Grot
Grotesk .
Groteske . .
Guinje . . .
Guit . .
Gulden .
Guldengetal
Gunnen .
Gunst .
Guttegom .
Guttapercha :
Guur .
.
Gymnasium

501

.

32
33
33

33, 449
.
450
184, 450
.
.
451
.
452
451
.
.
.
452
.
453
.

.

,

.

453
453

H
H . . . . . . . . 453
Haag
. . .
454
Haag - aan - veld
455
Haagmunt
456
Haagspel , . , . ,. . 456
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Haan .........456
Haar .
457, 458
t
....... 459
Haardstede
Haat ........... 459
Haberdoedas
461
Haft
.
461
Haftig .......
461
Hagel ......
461
Hageprediker
461
Hagepreeek.. ..... 462
Hakken
463
Hakketeeren
464
Hal............... 286
Hals (Een deuntje den
breken)
80 82
Hangmat
436
Hangmatpolitiek
196
Hantwerpen
332
Haveloos
501
Haver (Iem. van
tot
—gort kennen
245
Heden ............ 428
Heelemaal
423
Heilgymnastiek
453
Hekse
305
Hellas
.... 65
Hengst.
106
Het..........
26
Holland
403
Hondje (Van het
gebeten zijn)
246
Hondsdraf .. ..... 434
Hoogte (Op de zijn)
57
Hortensia......... 194
Houtje (Iets op zijn eigen
doen)
492
Houwen... .......463
1..
Indien
...... 486
285
Investituur
Ironie
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256
.
.. 258
Kluit...... 252
Knul
Kokerellen
440
Kookerrollen
435
Koperrood
193
Krenken....... 259
Kuur
439
Kyrie eleison .
387
.

.

.

.

.

.

.

.

•

.

.

.

.

t.
Laarzenis
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Laberlottig.
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Leittoghe
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Leggen........
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Lendenen (Zijn zwaard
om de
gorden)
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Licht en dicht
245
Lichtekooi
249
Lidwoord
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Liggen ......... 440
Likken.
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Limoen .......106
Litanie
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Loer (Iem. eene draaien
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Loet.......... 256
Lombard ....... 20
Loos (Acht.)
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Lorling
254
LovetMnl)
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Mollig . . . . . . . 439
160, 247
Moos . . . .
. 258
Mop . .
160
Mozes (Daar zit —)
160
Muggenzifter
194
Muskaatwijn .
101
Mutsaard
N.
Naald (Door 't oog van
een — kruipen) . . . 162
Naboth (Het is een kind
162
. .
van
429
Nacht
446
Nachtmerrie . .
162
Nahum (Het is —)
Nalezing . . . . . . 162
Nebukadnezar (Een hoogmoedige ) . . . . 161
Neus (Een als de toren
van Libanon) . . . 161
0.
Och . . .
. . . . 181
Ochtend . . . . . . 429
Ofschoon . . . . . . 486
O1
251, 253
442
Ongelikt
Onderspit (Het — delven)48
2
Ondeugniet
429
Oog om oog . . . . . 464
Oorlogsrecht .
21
Oorsprong
21
Oorveeg . . . . .
21
Oorvijg . . . . . . 21
Oorvrede . . . . . . 22
Oorworm . . . . . .
22
Oorzaak . . . . . 22, 23
Oosten .
23
Oostenrijk.
432
Oostenwind . . .
.
23
Ooster . . . . . . . 23
434
Oosterlucie . .
24
Oost-Indië . .
Ootje
24
Ootmoed . . . . .
24
Op . .
25-29
Opcent-. . . . . .
29
Ophemelen . . . • • 439
28
Opheusden . . . .
—).
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178

Opmerking . . . .
Os (Een dorschenden —
zult gij niet muilbanden)
P.
Paarlemoer . . .
Palen (Men moet geen
oude — verzetten)
Pand
Parapluie . .
. . .
Parasol
Part . . . . . . .
Partijdig
.
Pinksteren .
.
Ploeg
. .
257,
Potjebeuling . . . . .
Prul . . . . . . .
Q•
Quarto (In --) . . . .
R.
Rats . .
. .
.
Reden . . . . . . .
Rhabarber . . . . .
Rijm
S.
Saffo . . . . . . .
Schap (Acht.) . .
Scharlaken . . . .
Schenden
Schennen. . . . . .
Scheurbuik . . . . . .
Schibboleth
Schobbejak
Schouder . . . . . .
Secretaire.
Sjamberloek . .
. .
Slöjd . . . . . . .
Slag (Er een -- naar slaan)
Sorbit
.Spelemeien . . . . .
Standaard . . . .
Stapelbouwen .
Struisvogelpolitiek .
Stuk
. . .
Stukjes draaien .
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ynonimia,
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482
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.
Vaderlief .
103
.
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.
Vaers .
Valen (Met — mennen) . 245
Veer (Eene -- van den
mond blazen) . . . . 478
Verevenhouten . . . . 106
Vergunning . . . . . 432
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Verlof . . . . . . . 432
Verstek . . . . . . 443
Vierschaar (De — spannen) 493
Vijandschap . . .
460
Vod . . . . . . . . 255
Voorman (Iem. op zijn —
zetten)
493
Vormen. . .
502
Vreugde . . .
437
Vriendhoudend . . , . 138
W.
Warschippertje
442
Weerga . . . . . . 480
Weleer. . . .
435, 502
Welkom . . . . . . 435
Welk . . . . . . .
11
Wijncoop (Mnl.) . . . 444
Wip . . . . . 251, 252
Wonderolie
444
Wrok . . . . . . . 460
Z.
Zelf . . . . . . . . 5, 6
Zenuwbladen . . . . 435
Zeven (De mijl op -- gaan) 105
Zinspreuk . . . . . . 483
Zondvloed . . . . . . 436
Zwarte kunst . . . . 445

UIT DE VERZAMELING VAN TACO H. DE BEER.

DE OPGAVEN VOOR DE HOOFDACTE-EXAMENS,
1898.

I. Utrecht.

Opstel (94--11 ).
Keuze uit:
1. Het rijwiel.
2. Slecht humeur.
3. De pers, de koningin der aarde.
4. Een van Vondel's hekeldichten.
5. De Génestet.Nederl. Taal (114 121).
-

Behandel drie van de vier volgende opgaven:
I. Bekeering of Bekeer dheid.
Wel hem, die zich bekeert en blijft bekeeren. 'k Acht Bekeering hoog,
maar houd bekeerdheid voor verdacht.
Verklaar dit puntdicht.
II. Niet langer mag de struisvogel de ideale Mentor zijn bij het . onderzoek der sociale quaestie, niet langer het »alles komt terecht" de hoogste
wijsheid.
Geel ook hiervan eene duidelijke verklaring.
III. Populair.
Spreek dingtaal, gij die volkstaal spreken wilt.
Geen kindertaal, zoetvoerig, kwansuis aardig.
De goede grond is deeglijk uitzaad waardig;
Uw suiker-ertjes zijn vergeefs gespild.
Geef eerst eene toelichting bij het cursief gedrukte en daarna eene verklaring van het puntdicht in zijn geheel.
IV. (als voren).
Hulpbetoon aan eerlijke

en vlijtige armoede.
Uw duizendjarig, Oeconomie
Is ver nog -- waar het hart, van menschenliefde warm,
Als zinspreuk — onbewust de bitterste ironie —,
Nog saam moet binden : eerlijk-vlijtig-arm!

I. Om de beteekenis van dit puntdicht duidelijk te doen uitkomen, late men 't volle licht vallen op het verschil in beteekenis
tusschen bekeering en bekeerdheid , beide afgeleid van 't zelfde werkwoord bekeeren Bekeering is het overgaan of doen overgaan tot
het ware geloof, tot eene betere en hoogere levensopvatting ; bekeerdheid is de toestand van bekeerd zijn ; bekeerdheid past in den mond
van iemand, die niet zonder eigengerechtigheid beweert, het „ware"
geloof deelachtig te zijn.
.
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DE ZUTPHENSCHE STELLINGEN,

Het verslag van hetgeen door mij op de Vergadering der onderwijzers aan de Rijks-Normaallessen van Gelderland te Zutphen , is
beweerd, is zoo onvolledig, dat ik er prijs op stel de stellingen,
waarin ik mijne lezing resumeerde, in haar geheel te publiceeren.
Het behandelde onderwerp had tot opschrift :
Spreek- en Schrijftaal.
De stellingen luiden:
I. Het onderscheid tusschen spreektaal en schrijftaal vindt men
overal. Het Javaansch bezit voor elk denkbeeld, voor elke zaak twee
vormen , een in de hooge taal en een in de lage. De taal van het
Grieksche treurspel verschilt veel van die van het blijspel, dat meer
de spreektaal volgt. „Wij moeten" zegt Klaus Groth over het
Duitsch , „wij moeten onze algemeene moedertaal met heel veel
moeite leeren ; zij is eene moeilijke taal ook voor den inwoner, eene
taal, waarbij men licht uitglijdt en struikelt". „Nergens is eene
absolute overeenstemming van schrijftaal en spreektaal".
II. Het ligt in den aard der zaak, dat men onderscheid krijgt
tusschen schrijftaal en spreektaal. Dit is even natuurlijk als dat
wij, wanneer wij het reine en verhevene verheerlijken, een reinen
en verhevenen stijl aannemen.
III. De volksspreektaal is evenmin als het dialect in staat,
onze hoogste en verhevenste gedachten ' weer te geven.
IV, Overal zijn de vormen der schrijftaal meer bepaald en minder onderhevig aan verandering dan die der volksspreektaal.
V. Eerst door de schrijftaal wordt de vorm onafhankelijk van
het sprekende individu, kan hij onveranderd ook aan de volgende
geslachten overgeleverd worden.
VI. Bij een volk, dat leest, heeft de schrijftaal dezelfde rechten
als de spreektaal en tot hen, die medesproken, behooren ook de
reeds gestorvenen. Het is een feit, niet tegen te spreken, dat thans
het woord niet meer in den mond van het volk alleen, maar ook
op het papier, door ' het gebruik der schrijvers, zijn stempel krijgt.
VII. Elke groote natie vindt slechts in de Letterkunde en in
het geschreven woord hare taalkundige eenheid en waar de taal
Noord en Zuid , 21e Jaargang.
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zulk een belangrijk verkeersmiddel uitmaakt , wordt het tegelijk
voor ieder, die er toe in staat is , een plicht jegens de gemeenschap , tot die eenheid en bestendigheid mede te werken.
VIII. De schrijftaal als eenheidstaal is het laatste doel der taalkundige ontwikkeling.
IX. Daar het voornaamste doel der taal mededeeling is , zoo
bestaat in de mogelijkheid der mededeeling de eenheid der taal.
X. Eene geschreven Literatuur, de gewoonte om schriftelijk zijne
gedachten op te teekenen en om te lezen, dragen er toe bij, om de
taal in stand te houden , en waar deze invloeden zoo sterk geworden zijn als bij onze tegenwoordige beschaafde volken , daar beheerschen zij inderdaad de geschiedenis der taal.
XI. Van het standpunt der taalwetenschap uit bestaan er geen
dialecten , in zoover men hiermede bedoelt , dat sommige gewestelijke talen tegenover andere minder recht van spreken hebben ; maar
ook hier gaat , zooals in de geschiedenis , macht boven recht en
daarom maken die volksstammen , in wier dialect eene belangrijke
Literatuur ontstaan is , aanspraak op een hoogeren rang en deze
aanspraak wordt dan ook , daar de Literatuur den invloed der taal
naar buiten vergroot en aan de taal zelf meer vastheid , waardigheid en roem geeft , langzamerhand door een ieder erkend.
XII. Bij eene rijke Literatuur ontstaat van zelf de behoefte aan
grammaticale scheiding en schifting en aan vaststelling der taalvormen. Taalvormen , die het niet zoover brengen , dat zij algemeen erkend worden , noemen wij fouten , ook in de schrijftaal,
want bij beschaafde volken beslist de beschaafde en niet het volk.
XIII. Ten opzichte van het taalonderwijs is waar, wat Den
Hertog zegt :
a. dat de schrijftaal veel meer gemeenschappelijks heeft dan de
spreektaal.
b. dat de waarneming van de spreektaal gewoonlijk niet meer is
dan waarneming van ongewaarborgde herinneringen van gesproken taal;
e. dat de leidende regels , die door waarneming van de schrijftaal
zijn gevonden , meestal willig gevolgd worden.
Doetinchern , 9 Oct. 1897.

J. J.

MooLHUIzEN.

KANTTEEKENINGEN BIJ DE NEDERLANDSCHE
SPRAAKKUNST VAN T. TERWEY. 1 )
VI.
„§ 113. De voornaamwoorden hebben tweeërlei zeer verschillende
diensten te verrichten: zij duiden zelfstandigheden
aan — in tegenoverstelling van de zelfstandige n a a mwoorden, welke zelfstandigheden noemen, — of zij bepalen
de zelfstandigheden, door zekere telkens afwisselende kenmerken daarvan op te geven — in tegenoverstelling van de bij v o e g 1 ij k e naamwoorden , welke kenmerken noemen , die
meer van b 1 ij v e n d e n aard zijn. In 't eerste geval dragen zij
den naam van z e l f s t a n d i g e, in 't laatste dien van bij v o e glijke naamwoorden."
In den negenden druk worden de bij v o e g t ij k e v o o r n a a mw o o r d e n gedefinieerd als woorden , die de zelfstandigheden b ep a 1 e n, door daarvan kenmerken op te geven, die telkens kunnen
afwisselen , zonder dat er iets aan den aard der zelfstandigheden
verandert — in tegenoverstelling van de bijvoeglijke naamwoorden,
welke kenmerken noemen , die in den aard der zelfstandigheden
zijn gelegen.
Ongetwijfeld is de tweede bepaling beter dan de eerste. Woorden,
die de zelfstandigheden bepalen , door zekere t e l k e n s a f w i sS e 1 e n d e kenmerken daarvan op te geven , doen ons denken aan
zelfstandigheden, die elk oogenblik veranderen, b.v. aan Aprildagen
en dames — varium et mutabile semper femina ; 2 ) — volgens deze
bepaling zouden derhalve de predicaten, die passen bij Aprildagen
en dames, -v o o r n a a m woorden zijn ; terwijl de clausule in de
tweede definitie : „zonder dat er iets in den aard der zelfstandigheden verandert" den leerling er voor behoedt in : v e r a n d e r1 ij k, g r i 11 i g, n u k k i g enz. voornaamwoorden te zien.
En toch is ook de tweede definitie niet juist , zij is te eng en
te ruim , zij omvat te weinig en te veel. 't Is waar , m ij n jas is
in den mond van hem , die tegen mij spreekt u w jas , en in dien
van een ander z ij n jas , d i t boek is straks d a t boek, en eerre
1) Achtste druk.
2) Een wispelturig en veranderlijk wezen is altijd de vrouw.
1*

4
z e k e r e vrouw een oogenblik later wellicht d e z e vrouw , maar
de bepaling aankondigende voornaamwoorden:
dezelfde, diergelijke, dergelijke, zulk, zooclanig, dusdanig, zouden
volgens de gegeven bepaling geen v o o r n a a m w o or d e n zijn,
zij bepalen niet de zelfstandigheden , door daarvan kenmerken op
te geven, die telkens kunnen afwisselen, zonder dat er iets aan den
aard der zelfstandigheden verandert ; terwijl daarentegen de r a n gget!allen, de bijvoeglijke naamwoorden, die eene betrekking van plaats en tijd inhouden , waarin de zelfstandigheden
verkeeren, ja zelfs alle bijvoeg 1 ij k e naamwoorden in den
superlatief tot de voornaamwoorden zouden moeten
gebracht worden. Immers het begrip van een ranggetal , van een
bijvoeglijk naamwoord, 't welk eene plaatselijke of tijdelijke betrekking
aanduidt, en ook van een superlatief is betrekkelijk : wat voor A de
eerste is,isvoorBmisschiende tweede, derde of laatste;
wat nu het b o v e n s t e boek is, is het niet meer, zoodra ik er nog
een boek opleg , en een kind , dat in de eerste klasse het grootste
is, zal misschien het kleinste zijn, zoo het tusschen oudere kinderen
geplaatst wordt ; al deze woorden geven kenmerken op, die telkens
kunnen afwisselen , zonder dat er iets aan den aard der zelfstandigheden verandert, en toch zal niemand ze tot de voornaamwoorden
brengen. — Vraagt gij mij , wat dan volgens mij v o o r n a a mwoorden zijn, dan antwoord ik: ik weet het niet, en ik
geloof, dat niemand het weet, of liever, dat niemand in eene definitie
precies de grens kan trekken tusschen de v o o r n a a m w o o r d e n
aan den eenen kant en de bijvoeglijke naamwoorden,
ranggetallen, lidwoorden en bijwoorden aan den
anderen kant. Wel kan ik , evenals Den Hertog , de verschillende kenmerken opnoemen, die de bijvoeglijke voornaamwoorden aanduiden ; maar dit is heel wat anders dan ze te definieeren,
terwijl ik dan toch ook weer , zoo ik met D e n H e r t o g de b epaling aankondigende voornaamwoorden, die
voornaamwoorden noemde , welke kenmerken aanduiden , deze
voornaamwoorden en de lidwoorden niet zou onderscheiden , immers ook de lidwoorden duiden kenmerken aan.
De beste definitie , die ik van de bijvoeglijke n a a m w o o rd e n gelezen heb is m.i. die , welke Dr. L. A. t e W i n k e 1 in
het Nieuw Nederlandsch Taalmagazijn, derden jaargang, pag. 186
geeft : de bijvoeglijke
ke voornov. bepalen de beteekenis, die de zelf„
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standige naamwoorden voor het oogenblik in de rede hebben."
En toch "is ook deze bepaling niet juist , bijwoorden als : d a a r,
b o v e n , r e e h t s, in : het boek daar, (le vmm-o ,tw boven, de jongen
rechts, zouden immers dan ook voornaamwoorden zijn.
Nog merk ik op, dat het bepaald f o u t is, het kenmerkende van
de b ij v o e g t ij k e voornaamwoorden slechts in den d i e n s t te
zoeken ; dit zou alleen dan goed zijn, zoo een zelfstandig naamwoord
niet door een zelfstandig voornaamwoord in den Zen naamval of
door een zelfstandig voornaamwoord, geregeerd door een voorzetsel,
bepaald kon worden. Wil men weten, of een voornaamwoord bijvoeglijk of zelfstandig is, dan lette men niet slechts op den dienst, maar
men vrage of het voornaamwoord met het zelfstandig naamwoord
congrueert ; neen, — 't is zelfstandig , ja, — 't is b ij v o e g1 ij k. 'Daarom zijn w i e n s en u w s in : de man, wiens kind, —
hij . is uws gelijke, zelfstandige voornaamwoorden, ofschoon ze bijvoeglijke bepalingen zijn.
Eenige jaren geleden werd op een examen voor de hoofdakte
gevraagd : welk voornaamwoord , bijvoeg 1 ij k of zelfstandig, is wat in:
»Wat wondren zaagt gij niet, woestijnvorstin van 't Oosten."
De kandidaat antwoordde terecht : z e 1 f s t a n d i g. Dit antwoord werd volgens mijn zegsman afgekeurd , omdat volgens den
examinator w a t gelijkstond met w e 1 k e; w e 1 k e was bijvoeglijk,
dus , zoo redeneerde de examinator , moet w a t het ook zijn. —
Ja, voor w a t kan ik ook w e 1 k e lezen , maar daarom zijn beide
woorden niet volkomen identiek : Da Costa schreef w a t en toonde
daardoor 't voornaamwoord als een z e l f s t a n d i g voornaamwoord
en tusschen w a t en w o n d r e n een genitiefsbetrekking te gevoelen.
Wat zijn de woorden z e l f en a 11 e e n?
T e W i n k e l — Nieuw Nederlandsch Taalmagazijn III ,
paq. 193 —noemt ze uitsluitende voornaamwoorden.
„Z e 1 f" zegt T. W. „is ongetwijfeld een voornaamwoord, daar
het te kennen geeft , dat men zijne gedachten tot het substantief
bepalen moet, en niet aan iets denken, dat er niet door uitgedrukt
wordt." Mij dunkt, dat T. W. hier minder gelukkig is ; z e 1 f is,
ja, uitsluitend, maar in de eerste plaats versterkend,
door z e 1 f wordt niet alleen ieder ander uitgesloten , maar door
Z e 1 f wordt ook de persoon aangeduid als de voornaamste , de
no. één. N a p o l e o n z e l f en niet een zijner bevelhebbers
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voerde het leger aan ; i k z e 1 f past in den mond van den patroon
tegenover zijn ondergeschikten en niet omgekeerd.
„Wanneer men aan het pers. voornw. minder nadruk wil geven,
dan bezigt men de zwakkere vormen , in plaats van de sterkere;
bij meerderen nadruk spreekt men deze sterkere vormen krachtiger
uit , of versterkt ze zelfs door de bijvoeging van het aanwijzend
vnw. zelf, zelve. Alzoo heeft men b.v. eene opeenvolging als:

'k, ik, ?k, 2k zelf.

"')

T e W i n k e 1 had moeten zeggen : z e l f is een voornaamwoord,
omdat het de beteekenis bepaalt ,' die de zelfstandige naamwoorden
of voornaamwoorden voor het oogenblik - in de rede hebben : de
man , die nu spreekt , zk zelf , zal zich misschien een oogenblik
later aanduiden door den enclitischen vorm 'k.
A 11 e e n , zegt T e W i n k e 1, heeft eene gelijksoortige beteekenis als z e 1 f , » het moet derhalve ook even als z e 1 f een voornaamwoord zijn. Met allen eerbied voor het logisch denken van
T. W., geloof ik , dat hier de logica zoek is. Zou het wel waar
zijn , dat z e 1 f en a 11 e e n , zooals T. W. het uitdrukt , eene
gelijksoortige beteekenis . hebben , zijn ze zelfs wel synoniemen ?
Of deze woorden etymologisch misschien al met elkaar in verband
staan — Dr. Bri ll , Nieuw Nederlandse. Taalmagazijn I V, pag.
80 — doet m.i. niets ter zake ; de beteekenis van z e 1 f staat thans
vrij ver af van die van a 11 e e n. In zijne repliek op de bedenkingen van D r. B r i 11 verdedigt T. W. zijne zienswijze , door er
vooral op te drukken , dat a 11 e e n tot de voornaamwoorden behoort , omdat het geen b e g r i p swoord , maar een v o r mwoord
is. Dit zij zoo ; maar zijn er ook geene bijvoeglijke naamwoorden ,
Deventer , dagelijksch , ruggelingsch — die men tot de vormwoorden moet brengen, en behooren niet bijna alle bijwoorden daartoe?
A 11 e e n zou dus , in dit opzicht althans , ook bij v o e g 1 ij k
n a a m w. of bijwoord kunnen zijn.
De verschillende beteekenissen van a 11 e e n kunnen worden omschreven door : 1. niemand bij zich hebbende, 2. eenzaam, verlaten,
3. zonder iemands medewerking handelende , 4. niemand of niets
anders , synoniem : slechts.
1. Ik was alleen.
2. Ik gevoel mij alleen.
1)

Prof. vu ilelten , Kleine Nederlandsche Spraakkunst, pag. 67.
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3. Deze last is te zwaar voor u , gij alleen kunt ze niet dragen.
4. Noach alleen bleef over.
Gewoonlijk wordt zin 1 ontleed:
ik, onderw.
was alleen , gezegde.
alleen , bep. van gesteldheid.
Uit deze ontleding volgt dan , dat alleen een bijv. n.w. is. Vergelijkt men echter dezen zin met : zij zijn met hun beiden , dan
blijkt , dunkt mij , overtuigend , dat alleen ten onrechte eene bepaling van gesteldheid genoemd wordt : met hun beiden is zeker
toch eene bepaling van omstandigheid , alleen is het derhalve ook;
en het is niet wat de grammatica's en het Woordenboek leeren, een
bijvoeglijk naamor. maar een bijwoord.
In den Zen zin is alleen echter een bijvoeglijk naamwoord, het
is éene bepaling van gesteldheid , het duidt den toestand aan van
het subject.
Alleen, in den derden en vierden zin, kan tot geen enkele woordsoort gebracht worden ; wel is 't in beide zinnen eene bijvoeglijke
bepaling , maar slechts naar den vorm , niet naar de beteekenis:
't duidt geen kenmerk van eene zelfstandigheid aan. Onderscheidde
men de bijvoeglijke bepalingen evenals de bijwoordelijke , men zou
alleen eene bijvoeglijke bepaling van omstandigheid moeten noemen.
Omdat men de woorden , die den dienst doen van bijwoordelijke
bepalingen van omstandigheid , tot de bijwoorden rekent , zou men
alleen , dat bijvoeglijke bepaling van omstandigheid is , bijvoeglijk
naamwoord kunnen noemen , wat het echter niet i s.
I. Persoonlijke Voornaamwoorden.
„§ 114. In plaats van het meervoud ik , gebruikt men in de
schrijftaal wel eens wij , wanneer men zich zelve minder op den
voorgrond wil plaatsen : Wij hebben dit boek met aandacht gelezen
en kunnen het bijzonder aanbevelen. Ook wordt wij in den zin
van ik gebezigd in formules als : Wij , Willem III, Koning der
Nederlanden , enz."
Iiet gebruik van dezen laatsten meervoudsvorm -- den pluralis
majestatis — dagteekent uit den tijd der Romeinsche keizers, toen
dezen onder dien vorm zichzelve en hunne mederegenten aanwezen.
't Is zeker niet aan alle lezers van Noord en Zuid bekend , dat
deze vorm de oorzaak geweest is van vrij wat twist in de kerk.
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Ik herinner mij nog zeer goed uit mijne jeugd eene preek van een
steil orthodoxen dominé gehoord te hebben , waarin hij op grond
van Genesis I : VIII : „ En God sprak: laat ons menschen maken"
bewees, dat de Z o o n reeds voor Adam bestond ; immers zoo redeneerde de dominé , o n s is meervoud , dus God was niet alleen,
derhalve moet Christus bij God geweest zijn.
§ 115. „Wil men iemand beleefd aanspreken , dan bedient men
zich van -u."
Er is vrij wat drukte over gemaakt , of men moest schrijven u
hebt , of u heeft. U is , zooals iedereen weet , eene verkorting
van U.E., Uwe Edelheid, 't is eene van de vele titels — Uwe genade,
uwe eerzame , uwe liefde , jouwer liefde — die door onze , zoo
't schijnt complimenteuse voorouders gebruikt werden ; U moet dus
volgens de aanhangers van la gran2maire vv•aisonnée door den derden
persoon gevolgd worden. Maar men moet de levende talen nemen
zooals ze zijn, men moet ze schrijven, zooals ze gesproken worden;
hoe het eigenlijk moest zijn, is vrij onverschillig. Met volle instemming maak ik de woorden van D r. H. C a l l e n f a l s tot de mijne : t)
„Lang schreef men U.E. en in gesprekken liet men de e in uwe
meer of min hooren ; dit kon nog beter door den beugel , het was
onze oude zucht naar titels , misschien was het nog eene nalatenschap der Spanjaards , want V o 1 t a i r e , in zijne i!telanyes de
Litteitature et de Philosophie, Chap. I, sur les Titrres, naslaande,
vind ik en Espagne un mendiant rencontre un autre gueux , il
lui dit , ,Seigneur , Votr•e Courtoisie a-t-elle pris son chocolat
U.E. beteekende Usa Wel Edele of Uwe .Edelheid. Doch nu wij
de Hoog en Edel Mogenden hebben afgeschaft ; nu de Exeellentiën
verminderen ; nu onze Bestuurders niet meer Achtbaar mogen
heeten , zullen wij nu nog er op staan, dat men ons Uwe Edelheid
noemt , of met de verkorting of verbastering daarvan aanspreke ?"
Dat men U als het voornaamwoord van den tweeden persoon gevoelt , bewijst, dunkt mij, den enkelvoudsvorm van 't gezegde, ook
dan, wanneer U meer dan één persoon aanduidt. Opmerking verdient het echter, dat men nooit zegt : U leerckt, u sliept, u laast,
maar steeds U leerde , u slie]) , u las.
Onder de persoonlijke voornaamwoorden moest ook genoemd zijn
e r , 2 n.v. meervoud van 't voornaamwoord van den Sen persoon
1)

Nieu2, Nederlandsch Taalmagazijn II, pag. 175.
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i e. Eigenaardig is het , dat in 't Friesch in vragende zinnen in
plaats van hij steeds e r gebruikt wordt : Htrat icol er ? Wat wil
hij ? hweroan tinkt er ? waaraan denkt hij ? hzraesm2 skriuwt er ?
wien schrijft hij ? terwijl in de oordeelende zinnen hij wordt gebezigd : hij wol what , hij trekt deroan , hij slcriu,icot hint.
§ 118. Wanneer het onderwerp van een volzin, zoo dat de derde
persoon is , tevens als voorwerp of bepaling voorkomt , gebruikt
men 't woord zich , dat w e d e r k e e r e n d voornaamwoord heet:

Hij heeft zich bezeerd."
Opmerking. Zich is in het laatst der middeleeuwen uit het
Duitsch overgenomen en heeft in het geval door T e r w e y genoemd,
langzamerhand het persoonlijk voornaamwoord van den derden persoon verdrongen. Het Friesch heeft zich niet ; de Fries spreekt:
hij forfeelt hiin — hij verveelt zich — hja klaeit hjar — zij
kleedt zich — hja jowe hjar del — zij geven zich neer , d.i. zij
vallen in slaap.
II. Bezittelijke Voornaamwoorden.
§ 120. Deze worden zelfstandig of bijvoeglijk gebruikt. Zij
duiden zelfstandigheden aan of bepalen ze , terwijl ze tevens te
kennen geven geven , of de bezitter dier zelfstandigheden de
eerste , de tweede of de derde persoon is."
Deze definitie , die op den keper beschouwd , weinig anders is,
dan eene omschrijving van den naam , laat zeker veel te wenschen
over : zij geven te kennen , of de bezitter dier zelfstandigheden de
eerste , de tweede of derde persoon is, zegt T. en in zeer vele gevallen is , wanneer een bezittelijk voornw. gebruikt wordt, van een
eigenlijken bezitter geen sprake ; daar gelaten nog, dat bijna nooit
een bezittelijk voornaamwoord gebezigd wordt met het
doel om te kennen te geven, wien iets toebehoort. Wil ik te kennen
geven , dat ik de eigenaar van iets ben , dan zeg ik : dat behoort
mij , dat is van snij , ik ben daarvan de eigenaar. Zeg ik : Mijn
potlood is zoek , dan wil ik door mij n niet te kennen geven, dat
ik een potlood in eigendom heb , mijn dient eenvoudig om aan
te duiden , dat er eene zekere betrekking bestaat tusschen het potlood en den eersten persoon , wel is het in bovenstaande uitdrukking eene betrekking van bezit , maar in de uitdrukking mij n
ver 1 i e s is van bezitter geen sprake. Evenmin duidt het
bezitteli kv.00rnaamwoord den bezitter aan in: zijn
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portret , zijn gezang. Oom is overleden , zijn erfenis wordt onder
de dankbare neven en nichten verdeeld , hunne voorouders , zijn
nageslacht , Jezus antwoordde : mijne ure is nog niet gekomen."
Prof. Cosijns definitie : „De bezittelijke voornaamwoorden duiden
aan, dat het door hen bepaalde substantief bezitting of voortbrengsel
is ^ van den eersten , tweeden , of derden persoon" is slechts een
weinig minder onvolledig. De beste definitie , die ik tot nog toe
van de bezittelijke voornaamw. gelezen heb, geven m.i.
J a c o b s en K o e n e n: „De bezittelijke voornaamwoorden zijn
gevormd van bepaalde vormen der persoonlijke voornaamwoorden
en kunnen aldus te kennen geven , of eene zelfstandigheid in betrekking staat tot den eersten , den tweeden of derden persoon."
Behandel ik op de les deze voornaamwoorden , dan ga ik uit van
de verschillende genitiefsbetrekkingen ; wij gaan met elkaar na ,
welke van deze betrekkingen door een b e z i t t e 1 ij k v o o r n a a mw o o r d kunnen worden uitgedrukt en we vinden dan, dat de bezittelijke voornaamwoorden tot de persoonlijke voornaamwoorden
staan , als de genitief van een zelfstandignaamwoord tot dit zelfstandig naamwoord, waardoor we tot de bepaling komen : bezittelijke

voornaamwoorden zijn• tot bijvoeglijke voornaamwoorden verbleekte
tweede naamvatsvormen van persoonlijke voornaamwoorden
III. Betrekkelijke Voornaamwoorden.
„§ 130. Betrekkelijke, voornaamwoorden duiden zelfstandigheden
aan of bepalen ze , terwijl zij tevens een bijvoeglijken zin met een
naamwoord verbinden."
Daar ook de door mij in den jaargang van 1895 genoemde o n e e h t e
afhankelijke zinnen : Zijn broeder veinsde hem niet te begrijpen,
't g e e n h e m z e e r v e r d r o o t, door betrekkelijke voornaamwoorden ingeleid worden , zou ik liever de betrekkelijke voornaam-

woorden definieeren als voornaamwoorden , welke een bijzin reet
een anderen zin verbinden.
„Er zijn geene voornaamwoorden, welke van nature betrekkelijk
zijn : verschillende vormen der a a n w ij z e n d e voornaamwoorden

die en dat, en der v r a g e n d e : wie, u-at, welk, hoedanig, worden
betrekkelijke voornaamwoorden , zoodra zij dienen tot verbinding
van een bijvoeglijken zin met een naamwoord."
Dat het aanwijzend voornaamwoord b e t r e k k e 1 ij k voornaamwoord kon worden ligt voor de hand , zoo men bedenkt , dat
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een bijvoeglijke zin een tweede vorm is van een hoofdzin, met een
zinsdeel, waardoor naar den vóórzin werd teruggewezen : Di is de

jongen , die heeft het gedaan ; Dit is de jongen, die het gedaan
heeft. Het relatieve gebruik van de v r a g e n d e voornaamwoorden
is hoogst waarschijnlijk uitgegaan van de a f h a n k e 1 ij k e vraag:
immers , in de afhankelijke vraag grenzen de v r a g e n d e en de
b e t r e k k e 1 ij k e voornaamwoorden zoo na aan elkander, dat het
in sommige gevallen zeer moeilijk is uit te maken , of het voornaamwoord b e t r e k k e 1 ij k of 'v r a g e n d is. (Zie pag. 509 van
den jaargang van 1895.)
§ 131. „Het betrekkelijk voornaamwoord welk wordt soms b ijv o e g 1 ij k gebruikt ; dit geschiedt voornamelijk , wanneer een bijvoeglijke zin dient als bepaling bij twee of meer substantieven, wier
begrip in één woord wordt samengevat : Wij gebruikten koffie en

brood , welke artikelen de eer hadden , de volkomen goedkeuring
van mijn neef weg te dragen."
Prof. V a n H e 1 t e n zegt , dat een betrekkelijk voornaamwoord
altijd z e l f s t a n d i g is, volgens dezen is artikelen in bovenstaanden zin eigenlijk eene bijstelling van koffie en brood, waarop welke
als betrekkelijk voornaamwoord wijst : Wij gebruikten koffie en

brood, artikelen, welke.
In volkomen tegenspraak met Prof. T a n H e 1 t e n, beweert
Dr. L. A. T e W i n k e 1, dat welk eigenlijk altijd bij voeglijk is,
dat het altijd een zelfstandig naamwoord vergezelt, of er een onderstelt , dat verzwegen is. T e W. bepleit zijne meening , door te
wijzen op den vorm : ?welk, . oorspronkelijk welijk, lijk = lijkende,
schijnende, den aard, het voorkomen hebbende; w e of huw, hwe
is ons hoe , zoodat welk eigenlijk zou beteekenen hoes elijkende ,
hoedanig. Ik vermeet mij niet , te beslissen , wie der beidet aalgeleerden de waarheid aan zijne zijde heeft ; 'k zou mij echter liever
scharen aan de zijde van T e W i n k e l dan aan die van V a n
H e 1 t e n ; wat welke oorspronkelijk ook moge geweest zijn, en wat
het zou moeten zijn , ongetwijfeld is het in den zin, door T e r w e y
gegeven, een bijvoeglijk voornaamwoord.—Opmerking
verdient , dat de oorspronkelijke beteekenis van welk nog niet geheel verduisterd is ; immers dat welk nooit gebruikt wordt na eene
aanspraak, of na een persoonlijk voornaamwoord, bewijst , dat men nog altijd iets gevoelt van de eerste beteekenis van
dit woord.
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IV. Telwoorden.
§ 142.
„De rangtelwoorden behooren naar hun dienst tot de
bijvoeglijke naamwoorden ; wegens hunne afkomst rekent men ze
gewoonlijk tot de telwoorden."
Terwijl ik terloops opmerk, of naar hun dienst niet moet
zijn : naar hunne b e t e e k e n i s, vraag ik, of de woordsoort
nu ook al af hangt van de a korist. Ja ? Waarom is dan gierigaard
niet een bijvoeglijk naamw., en sclu i vei• geen werkwoord, of liever,
waarom noemen we dan niet de zelfstandige naamwoorden en bijvoeglijke naamwoorden werkwoorden, dezelfstandige . n.w. en de bijvoeglijke n.w. zijn toch bijna alle oorspronkelijk uit werkwoorden ontstaan ? Laten we de rangtelwoorden
voornaamwoorden noemen, rangschikkende voornaamwoorden , en onze spraakleer heeft ten minste ééne inconsequentie minder.
§ 143.
„Opmerking. In den zin : Dat is geen stad , het is een
dorp, staat geen in beteekenis gelijk met niet-een ; het is dan dus
een ontkennend lidwoord."
Ik ben het geheel eens met Prof. C o s ij n, dat geen nimmer
als een ontkennend lidwoord kan worden beschouwd , omdat het
begrip lidwoord elke ontkenning uitsluit ; ik geloof echter niet met
dezen, dat geen in den zin : hij is geen ,nenschi, maar een onmensch,
t e l w o o r d is. Het telwoord geen moest ons doen denken aan
minder of meer dan één, wat niet het geval is. 't Is met geen in :
Deventer is geen dorp , als met noch ; noch is èn voegwoord èn
bij woord ; geen is èn lidwoord èn modaal bijwoord ; lidwoord, als
bijvoeglijke bepaling bij clown, bijwoord, als 't woord, 't welk zegt,
dat het gezegde een dorp zijn niet aan het onderwerp kan worden
toegekend.
§ 144. „Opmerking. De woorden ganste, geheel, heel, gezamenlijk,
die te kennen geven , dat er aan de daarachter genoemde zelfstandigheden niets ontbreekt, rekene men tot de bijvoeglijke'naamwoorden. Evenzoo het woord kalf , dat er een gelijk deel ontbreekt.
Men kan deze woorden kwalijk tot de telwoorden rekenen, daar zij
geen van alle antwoorden op de vraag : Koeveel ? Zij worden ook
in den zin geheel gebruikt als de bijvoeglijke naamwoorden : de

gansche stad , de fraaie stad, de gezamenlijke leerlingen, de vereenigde leerlingen."
Het doet mij genoegen , dat T e r w e y de woorden gansch , ge-
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(zeel , heel , gezamenlijk, naar de bijvoeglijke n.w. heeft laten verhuizen ; of half echter niet meer t e l w o o r d dan b ij v o e g t ij k
n a a m w o o r d is , betwijfel ik. Wel zegt T. , dat half niet antwoordt op de vraag : hoeveel, maar is dat wel zoo ? — „Hoeveel
appels heb je ?" — Raad eens ! „Drie," mis ; — „twee" — mis —
„een" — mis — „een halve dan !" Half geeft even als elk t e 1w o o r d de verhouding te kennen , die er bestaat tusschen eene
hoeveelheid en eene éénheid , en is daarom m.i. , wat de beteekenis
betreft , een t e 1 w o o r d ; in den zin wordt het echter geheel als
b ij v o e g t ij k n a a m w o o r d gebruikt. — Zuiver bijvoeglijk naamwoord is half slechts met de beteekenis van g e b r e k k i g, o nv o1komen.
§ 147. „Vele telwoorden kunnen evenals de voornaamwoorden
zoowel z e l f s t a n d i g als bij v o e g t ij k worden gebruikt.
Bepaalde hoofdtelwoorden: Iets in tweeën snijden,
in vieren vouwen, Hij komt met den trein van zessen, enz."
Wanneer een kweekeling ontleedt : tweeën telwoord , zelfstandig
gebruikt, dan wordt dit door mij niet bepaald fout genoemd , maar
ik maak hem er toch opmerkzaam op , dat hij de moeilijkheid ontwijkt : bij de taalkundige ontleding moet niet gezegd worden , hoe
een woord gebruikt wordt, maar tot welke woordsoort het behoort;
daar nu elk zelfstandig woord , l f een z e l f s t a n d i g n a a mwoord, óf een voornaamwoord is, moet tweeën óf tot de
zelfstandige naamwoorden óf tot de voornaamw o o r d e n gebracht worden ; het criterium in dezen is : zijn het
noemwoorden of aanduidingswoorden? Tweeën,
vieren, enz. doen mij denken aan twee personen, vier stukken, enz.,
zij doen dit door aanduiding, waarom ze (meent men, dat alle
woorden tot een der tien soorten behooren) tot de voornaamwoorden
moeten gebracht worden.
„Bepaalde rangtelwoorden: Twee derde min één derde

is één derde."
T e r w e y heeft zich zeker door den vorm der breukgetallen laten
misleiden, toen hij deze tot de rangtelwoorden bracht, volgens hunne
beteekenis behooren ze toch ongetwijfeld tot de hoofdtelwoorden ,
zij geven niet de plaats te kennen , welke zelfstandigheden onder
andere innemen , maar drukken evenals alle hoofdtelwoorden eene
hoeveelheid uit.
Moeten de verdubbeltallen, soortgetallen en her-
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h a 1 i n g s g e t a 11 e n tot de telwoorden gerekend worden ? T e rwey, Van Helten, de Groot, Jacobs en Koenen,
Dekker , Bos , antwoorden ontkennend ; D r. T e Winkel,
D r. B r i 11, v. d. Z e y d e, Kuipers , bevestigend. Mij dunkt,
er kan geen twijfel bestaan, of de soortgetallen zijn bijvoeg 1 ij k e
naamwoorden , de herhalingsgetallen in verreweg de meeste
gevallen bijwoorden, terwijl de verdubbelgetallen, die samengesteld zijn met voed, zelfstandige naamwoorden, met
vo ud ig , in vele gevallen althans , bijvoeglijke n a a m w o o rd e n zijn. Maar komen de herhalingsgetallen en de verdubbeltallen
soms ook niet in een zin voor , dat het begrip t e 1 w o o r d nog
domineert ? Als ik zeg : ik heb ttceekeer clvie appels , wordt dan
drie appels niet opgevat als eene collectieve eenheid, en wordt door
tweekeer niet aangeduid , welke de verhouding is tusschen de
hoeveelheid appels, die ik bezit, en de eenheid drie appels, en zou
ook honderdvoudige oogst, met de beteekenis : het uitgezaaide koren
staat tot het geoogste als 1 : 100 , niet meer t e lwoord zijn dan
b ij v o e g 1 ij k naamwoord ?
V. Lidwoorden.
§ 148. „Er zijn twee woorden , die den naam dragen van 1 i dw o o r d : de of 't, het of een. Het eerste duidt aan , dat het volgende substantief de naam is eener b e p a a l d e zelfstandigheid en
heet daarom lidwoord van bepaaldheid. Het lidwoord
eersheet lidwoord van onbepaaldheid, daarhettekennen
geeft, dat men met het volgende substantief eene w i 11 e k e u r i g e
zelfstandigheid uit eene reeks van gelijksoortige
zelfstandigheden bedoelt."
Opgemerkt dient te worden , dat Ter w e y geene definitie van
de lidwoorden geeft; hij zegt, wat het lidwoord van
b e p a a l d h e i d aanduidt, wat een te kennen geeft, maar niet wat
de gemeenschappelijke functie is van de, het, een. Zelfs bij Dr. L. A.
T e W i n k e 1, de man die zoo streng logisch onderscheidt , zoekt
men te vergeefs naar eene bepaling van het lidwoord. Volgens
deze -- Nieuw Nederlandsch Taalmagazijn I — is het lidwoord
van bepaaldheid niet anders dan een woord , 't welk aankondigt,
dat men een zelfstandig naamwoord met een bepaalden zin te wachten heeft ; terwijl hij het lidwoord van onbepaaldheid definieert als
een woord, 't welk aankondigt, dat het volgende zelfstandig naam-
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woord een geheel , een individu uitdrukt , alsof het lidwoord van
bepaaldheid dit niet doet , ja, wat meer is, alsof dit niet juist het
kenmerkende van de lidwoorden is. D e n H e r t o g heeft de verdienste, dat hij het eerst — ten minste voorzoover mij bekend is —
de lidwoorden definieerde als woorden, die zelfstandigheden als begrensd, d.i. als eenheden voorstellen. 't Verwondert mij , dat drie
jaar nadat Den Hertog deze definitie gaf, Jacobs en K o en e n nog konden schrijven , dat zij geene definitie van het 1 i dw o o r d in 't algemeen gegeven hebben, omdat zulk eene definitie
eenheid zou missen , of als inhoud moeten hebben 't weinig zeggende : „Zij vertegenwoordigen geen begrip, zij komen alleen naast
een zelfst. naamor. voor en dienen in den regel om een zelfstandigheid te onderscheiden van de soort."
Ons woord l i d w o r d — Nieuw Nederl. Taalmagazijn I,
pag. 41 , De Taalgids III , 123 , De _'Paalgids VIII ,* 47 , B rill
Nederlandsche Spraakleer 243 -- is eene mislukte vertaling van
het Latijnsche a r t i c u 1 u s en het Grieksche o k r o n , welke
woorden 1 e e d j e, 1 i d, g e w r i c h t beteekenen, waarmee zoowel
het lidwoord als het betrekkelijk voornaamwoord benoemd werd ,
omdat men beide woorden , de lidwoorden en de betrekkelijke
voornaamwoorden, beschouwde als de gewrichten, de banden, waardoor een bijvoeglijke zin aan een hoofdzin verbonden werd. — Als er
een nietszeggende term in de grammatica is , dan is het zeker wel
de naam 1 i d w o o r d ; tusschen het begrip , 't welk dit woord
inhoudt en zijne etymologische beteekenis bestaat niet de minste
betrekking ; gewrichtswoord zou dit rededeel zeker beter karakteriseeren ; maar ook deze naam zou slechts zeer onvoldoende aanduiden , wat men onder l i d w o o r d e n te verstaan heeft ; hij
zou alleen gepast zijn voor die van bepaaldheid, en dan nog alleen
zoo deze denzelfden dienst doen als een bepalingaankondigend
voornaamwoord. — Geen gewrichtswoord in de etymologische beteekenis van het woord zou derhalve het lidwoord zijn:
1. Voor zelfstandige n. w. , die eene zelfstandigheid noemen,
waarvan maar één bestaat;
2. Voor stofnamen , abstracte substantieven, en soortnamen in
het meervoud , die alle tot die soort behoorende voorwerpen in
zich sluiten.
Hoe verklaart men , dat het lidwoord enk.v. van het onzijdig
geslacht , van een anderen stam is , dan dat van het manl. en

o
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vrouwl. geslacht , en dat naast den nominatief het de genitief
des staat ?
In 't Middel-Nederlandsch is het lidwoord dat; het is het voornaamwoord van het onzijdig geslacht. In „ Dat nieuwe Testament
net groter naerstic1ie jt over gezet ende geprent in goede platten
duytsch tot Delft in Holland" (1524) is 't lidwoord dat; in „het
Nijeuwe Testament Ghedr'ulet by Christop lzel van Rennuncle Thantwerpe (1527) is 't lidwoord nog steeds dat in „Dat ciheheel nieuwe
Testament geprint i'Antwerpen" (1553) weifelt het lidw. tusschen
dat en het. Zeventien jaar later was het pleit beslist. In een in
1570 uitgekomen testament wordt steeds liet èn als lidwoord èn
als voornaamwoord gebruikt. Hieruit blijkt dus , dat het lidwoord
oorspronkelijk niet liet , maar dat , waarvan nog de genitief des,
was ; daar echter het voornaamwoord het en het lidwoord dat
beide verkort werden tot 'et of 't , heeft men 'et of 't , ontstaan
uit dat, verward met 'et of 't, geboren uit liet, en gelijk men voor
't regent volledig schreef het regent , zoo schreef men ook voor
't herte liet herte. ' )
§ 149. „Hoofdzakelijk uit de beteekenis der lidwoorden vloeien
deze regels voort voor 't gebruik dier woorden :
a. Eigennamen hebben geen lidwoord voor zich".
Eigennamen hebben geen lidwoord voor zich, maar toch wel de
namen van rivieren , meren , golven, zeeën en bergen. Dr. T. W.
t. a. p. verklaart dit verschijnsel uit het feit , dat de namen van
rivieren , meren enz. langer als soortnamen gevoeld zijn , dan de
persoonsnamen , daar deze slechts op indivudueele en vaak denkbeeldige eigenschappen en kenmerken zinspelen , terwijl de namen
van rivieren enz. meer blijvende, in 't oog vallende kenmerken aanduiden. — Tegen deze verklaring heb ik eerre bedenking. — 'k Stem
toe , dat de oorspronkelijke beteekenis van de persoonsnamen al
spoedig voorbij gezien moest worden , dat deze dus als van zelve
zonder lidwoord gebruikt werden , maar waarom , zoo vraag ik ,
nemen de namen van landen , steden enz. niet , die van rivieren ,
meren enz. wel het lidwoord voor zich ? Waarom zeggen we de
Rijn — tusschen twee haakjes merk ik hierop , dat de eigenlijke
beteekenis van den naam dezer bij uitnemendheid Germaansche
1) Taal en Taalstudie I, pag. 87 , II pag. 253. Dr. H. Kern, Taalkundige
Bijdragen I, pag. 107.

rivier zeker al in overouden tijd verloren gegaan is , daar het nog
altijd niet uitgemaakt is , of het woord Rijn afkomt van rennen,
rinnen , of dat het gevormd is van een werkwoord , 't welk begrenzen beteekende — de Maas , de Hart.z , en niet de Willemsstad , het Adorp , het Oostergoo , het IJsland ? de vier laatste
namen moeten , dunkt mij , langer als soortnamen gevoeld zijn,
dan de vier eersten. Zou het gebruik van het lidwoord voor de
namen van zeeën , golven , meren , rivieren en bergen niet een
gevolg zijn van den soortnaam, waarmee óf de eigennaam is samengesteld , óf dien men als van zelve bij den eigennaam denkt ?
Een opmerkelijk voorbeeld van 't afnemend gebruik van het lidwoord voor eigennamen levert ons de naam der boerenrepubliek.
Een kleine twintig jaar geleden sprak ieder van d e n Transvaal,
zeer zelden hoorde men d e Transvaal , nimmer Transvaal. In
het Schoolblad van 29 ,Maart 1881 werden de lezers verzocht eens
na te denken over de vraag , of de jeugdige republiek heette:
den Transvaal, de Transvaal of Transvaal. Door mij werd daarop
in het no. van den 12 April geantwoord :
Hoewel ik gaarne, vol bewondering als ik ben voor de mannelijke
houding der stoere Boers , zou willen spreken van den Transvaal ,
toch geloof ik, dat we den naam van het land, dat getuige was van
zooveel heldenmoed niet tot het sterke geslacht mogen rekenen ,
ja , niet eens tot het scicoone , maar dat we eenvoudig moeten
spreken van Transvaal zonder lidwoord , zij het dan ook , dat we
daardoor den naam der roemrijke republiek tot hetzelfde geslacht
brengen , als de niet zeer vleiende woorden u ij f en onmensch.
Me dunkt, dat we ons, bij 't beantwoorden van bovengenoemde
vraag , hebben af te vragen : „Hoe worden de eigennamen van
landen of landstreken , die naar rivieren genoemd zijn , gebruikt:
net of zonder lidwoord ?"
Voorbeelden zijn er te over, waaruit blijkt, dat dan het lidwoord
wegvalt.
Ohio wordt begrensd door de Ohio, Illinois werd doorsneden door
de Illinois dle Missouri vormt de oostelijke grens van Missouri ,
Rio-de-la-Plata heeft zijn naam ontvangen van de Rio-de-la-Plata,
de Senegal en de Gambia vindt men in Senegambië , terwijl ook
het land van Maas en Waal begrensd wordt door de, Maas en de
Waal. Hadden de Boers zich aan weerszijden van de Vaal nedergezet , we zouden naar analogie met de aangehaalde voorbeelden
,
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moeten zeggen , dat de republiek Vaal en niet cie Vaal mannen
telt , wien het oude geuzenbloed nog onbesmet door de aderen
vloeit. Dat de samenstelling met Trans geen invloed op het gebruik van het lidwoord heeft, bewijzen die namen van landstreken,
die volkomen op dezelfde wijze gevormd zijn als Transvaal. Denk
aan Trans-Alpanië en Cis-Alpanië, of let slechts op den naam van
onze provincie Overijsel. De Vaal en de IJsel zijn beide namen
van rivieren, waarnaar het aan gene zijde liggende land genoemd
is : Overijsel en niet den Overijsel ; men spreke daarom ook noch
van dein, noch van (Ie Transvaal, maar van Transvaal.
Weerlegd is destijds mijn antwoord niet ; wel werd mij door meer
dan één toegevoegd, dat men toch wel nooit zou spreken van Transvaal, daar dit zoo vreemd klonk. Maar al het vreemde is slechts
een gevolg van het ongewone , tegenwoordig leest men misschien
even vaak den naam der republiek zonder als met het lidwoord.
„Wordt de eigennaam door een adjectief voorafgegaan, dan wordt
het lidwoord van bepaaldheid gewoonlijk gebruikt ; immers de beteekenis . van 't substantief is dan door 't bijvoeglijk naamwoord

bepaald : (Ie goede TVillem , de dappere Ccesar."
B r i 11 leert , dat men in bovengenoemd geval steeds het lidwoord gebruikt, omdat dan achter het bijvoeglijk naamwoord steeds
een soortnaam gedacht wordt, als cl o cl03(7e jongen ZIEllejat , (ie
d:zppere v^idheeyr Caesar. — Beter dan de verklaring van B r i 11
lijkt mij die van T e W i n k e 1. Deze zegt : „Eigennamen vertegenwoordigen 'geene b e g r i p p e n, maar voorstellingen ; geene
vluchtige schets, maar eene afgewerkte schilderij ; "zij brengen het
beeld van een persoon of een ding met al zijne hoedanigheden en
kenmerkende eigenaardigheden voor den geest des hoorders , en
kunnen dus als zoodanig geen adjectief, dat een dezer eigenschappen vermeldt , bij zich hebben, omdat zij die reeds in zich besluiten.
Derhalve , indien de spreker desniettegenstaande noodig acht eene
dier hoedanigheden door het bezigen van een adjectief te h:rinneren,
zoo treedt het substantief , als ware het eenigermate in den kring
der communia, der begripswoorden terug , en bekomt evenals deze
het lidwoord weder."
b. „Soortnamen kunnen beide lidwoor den voorzich
hebben. Zij missen ze echter" — volgen die gevallen.
Onder deze letter had ook moeten vermeld worden, dat een zelf

Btandig naamwoord, 't welk het naamwoordelijk gezegde is, zonder
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lidwoord kan voorkomen, wanneer het de beteekenis heeft van een
q u a 1 i t i e f s u b s t a n t i e f, d.i. wanneer het geen 1peyïs;oont vertegenwoordigt , maar slechts een algemeen begrip , een kenmerk:

In 1769 u'as 7\Tapoleon generaal, in 1799 eerste consul , in 1804
1

keizer ; „Met weeruil ging ik des morgens naai- het kantoor, en
gaf mij nauwelijks tijd mijne plichten te vervullen. Iie was slechts
vader." ) Het zelfstandig naamwoord is dan abstract, 't staat op
de grens der bijvoeglijke naamwoorden ; voor deze zelfstandige
naamwoorden geldt de definitie door T e r w e y van de bijvoeglijke
naamwoorden gegeven : „B ij v o e g 1 ij k e naamwo orde n
drukken h o e d a n i g h e d e n der zelfstandigheden uit."
Onwillekeurig vraagt men : waarom kan men wel zeggen : hij
is schilder, koning, lier-der, enz. en niet : hij is durfniet, waaghals, luiaard ? B r i 11 zegt : II2• is schilder , daarentegen doet
aan geene klasse van menschen denken, maar schrijft den man de
bekwaamheid toe , die er vereischt is , om dien naam te mogen
dragen. Vandaar dat bij persoonsnamen, die geen eervol karakter
beteekenen, de aanwending zonder het lidwoord een niet te pas komt,
en men altijd zal zeggen :zij is een luiaard, hij is een dief geworden. — Zou dit wel zoo zijn ? — Ik weet wel , dat men niet
zegt : hij is luiaard , hij is dief, maar men zegt evenmin : hij is
vlijtige, hij is eerlijke; voor mijn taalgevoel is : hij is rooverli.00fdwan, evengoed als : hij is koning en wie zou den indruk van Segols
woorden willen verflauwen door het lidwoord voor tijgers te gebruiken in diens uitroep:
,

„'Ie Ben tijger ; meer dan hij, in 't midden dezer tijgren
„Verwoesters van 't Heelal."

t)

T e W i n k e 1 geeft dan ook eene andere verklaring van bovenstaand verschijnsel. Deze meent, dat men nooit persoonsnamen, die
op zedelijke hoedanigheden zien, zonder het lidwoord gebruikt, omdat men, wil men niets dan de hoedanigheid of werking vermelden,
dit steeds kan doen door een bijvoeglijk naamwoord of werkwoord,
't welk dit begrip uitdrukt. Dus niet : hij is dief, omdat , wil ik
zeggen, wat deze uitdrukking zou moeten beteekenen , ik dit kan
doen door den zin : hij steelt.
Alhoewel ik geloof, dat T e W i n k e l's verklaring nader bij de,
i) Johanna van Wonde, Oud-Hollandsch Binnenhuisje.
) Ondergang der eerste wereld, 5e zang.
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waarheid is , dan die van B r i 11, toch geloof ik niet , dat zij de
juiste is. Waarom, vraag ik, zegt men niet : zij is bïuicl en wel
zij is weduwe. Beide gevallen staan volkomen gelijk : voor zij is
bruid kan ik, wel is waar, zeggen : zij is onclej-'trouwd, zij staat
onder de geboden, maar ook voor : zij is e ed utre , zij heeft haar
man verloren. Zou misschien het min of meer blijvende van den
toestand , door het zelfstandig naamwoord genoemd , zich hier niet
doen gelden ?
Deventer.

M. K. DE JONG.

LOMBARD.
De L o m b a r d , bank van ieening , is • aldus geheeten doordien
het in de Middeleeuwen vooral Lombardische geldschieters waren,
die banken van leerring hielden. In meer dan ééne taal is toen

Lombardiër eensluidend geworden met woekeraar. Op een Lombardischen oorsprong wijzen de drie blciwc^e (soms roocle) ballen,
die in Engeland het gewone uiihangteeken van een pandjeshuis
zijn. 't Zijn denkelijk drie blauwe penningen of bezanten, uit het
wapen van eenige Lombardische kooplieden, die zich te Londen
vestigden, en het eerst geld op rente leenden ; de straat, waar zij
woonden heet naar hen Lorbardstreet.

BLOEMLEZING UIT HET WOORDJNBOEK DER
NEDERLANDSCHE TAAL,

Elfde Deel. - Tweede Aflevering.
Oorlogsrecht. Als technische term is de samenstelling eerst in
later tijd meer in gebruik gekomen: in de twee vertalingen van het
beroemde werk van Huig de Groot, onderscheidenlijk in 1635 en
1705 verschenen , wordt altijd gesproken over hef recht des oorloçjs
en des vredes.
In de eerste plaats beteekent het: het geheel der rechtsregelen
voor den oorlogstoestand, gedeeltelijk door oorlogsgebruiken, gedeeltelijk door verdragen van staat tot staat ontwikkeld , en in
deze eeuw vooral door algemeene overeenkomsten , als de Conventies van Genève (1864 en 1868) en St.-Petersburg (1868) vastgesteld.
Vervolgens in een ruimere , eenigszins ironische toepassing: de
bevoegdheid, de vrijheid, welke de oorlog aan de oorlogvoerende
partijen geeft, om tegenover den vijand en alles, wat des vijands
is , naar goeddunken te handelen.
Oorsprong. Dit woord, dat ook vaak oirspronj gespeld werd,
en ook reeds in het Middelnederlandsch voorkwam, is gevormd uit
oor, in de beteekenis van: uit. Het woord beteekent dus eigenlijk:
het ontspringen, ontspruiten, en vandaar: datgene, wat ontspringt,
bron , springader. Deze oudste beteekenis , welke in het Hoogduitsch nog bij Luther gevonden wordt, wordt voor het Nederlandsch nog vermeld door Kiliaan, die aanteekent : ,, Oospronck,
fonteynader". Bewijsplaatsen zijn echter nog niet gevonden,
zoodat dit woord , in eigenlijken en oneigenlijken zin beide,
ontstaan , aanvang , begin , afkomst beteekent.
Oorveeçj. Dit woord is een samenstelling uit oor en veeg
waarvan het eerste lid de naam van het lichaamsdeel, terwijl het
tweede de stam is van veqen , in den zin van: slaan. Naast
oorveej staat in Noord-Nederland oorvijg , Hoogduitsch Ohrfeiqe,
dat blijkbaar ouder is dan Oorvee(J , daar Kiliaan wel den eersten
vorm , maar niet den tweeden opgeteekend heeft. Hieruit volgt,
dat oorv(jçj moeilijk een verbastering van oorveeg zijn kan, wel
het omgekeerde. Het hedendaagsche taalgevoel ziet in oorvijg.
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een samenstelling met den naam der bekende vrucht ; een verklaring , die wel eenigszins gesteund wordt door woorden als
vu%stlook , vij f 'tfl(jeïkïtcid , muilpeer , -enz. Sommigen achten dit
echter niet de ware afleiding , en zoeken verband tusschen vijg
en het Middelnederlandsche vzrge;n, dat wegloopen, zich uit de voeten
maken beteekent.
Oorvrede. Het is niet met zekerheid te zeggen , of dit woord,
dat reeds in de middeleeuwen zeer gebruikelijk was , eenvoudig
opgevat moet worden als een verbastering van het oudere. Middelnederlandsche ooreecle , dan wel als een op zich zelf staande
afleiding van vïecle met het voorvoegsel oor. Het laatste wordt
waarschijnlijker, als men bedenkt, dat vïecde in onze middeleeuwsche
rechtspraak als technische term veelvuldig gebruikt werd. Het
woord wordt nog door Kiliaan vermeld, die het ook door „overvrede"
verklaart. In beteekenis verschilt oorvrede niet van oorvecle : plechtige belofte, door den gekrenkte onder eede afgelegd, voor het hem
aangedane leed niet langer vijandschap te zullen voeden en nog
minder wraak te zullen nemen ; afzwering van vijandschap dus, volgende op den zoen.
Bij latere geschiedschrijvers vindt men soms nog oorvecle (dat
naar onze tegenwoordige spelling eigenlijk ooïveede zou moeten
geschreven worden). Het komt nog voor bij Wagenaar en zelfs
nog bij Bilderdijk, Geschiedenis des Vaderlands, IV. 29 : De nieuw
aangestelde Schout (werd) kort daarna nog door een der uitgebannenen (tegen den hem afgenomen eed van Oirvede) buiten de stad
omgebracht.
Oovvwvorm. Benaming van een bekend insect, dat dien naam
heeft te danken aan het reeds in de middeleeuwen, en ook thans
nog heerschend volksgeloof , als zou het diertje bij voorkeur in
's menschen ooren kruipen om er het bloed uit te zuigen.
De afschuw, welke men vanouds van den oorworm had, gaf aanleiding tot de welbekende gezegden : een gezicht als een o;,•^^•or,^z
hebben of zetten ; kijken als een oor!roïnr7 en dergelijke.
Oor•zaalc. Dit woord is gevormd van het substantief ,u a IJ en het
voorvoegsel ooi•. In welke beteekenis echter elk lid moet opgevat
worden , is niet met zekerheid te zeggen , daar het woord in de
verschillende Germaansche dialecten , waarin het bestaat , eerst in
de middeleeuwen in gebruik kwam. Als men let op de beteekenissen van zaak in dit tijdperk , dan blijkt , dat die van causa de

23
gebruikelijkste is. Daarop afgaande , mag men wellicht in oorzaak
een afleiding zien van za °, causa, met oor, in de beteekenis van:
versterking van het begrip.
In den zin van : datgene , wat den menschelijken wil beweegt
een zeker gevolg te voorschijn te roepen ; reden , beweegreden , is
dit woord thans zoo goed als verouderd. Zoo mede in de beteekenis
van : datgene , wat tot iets gelegenheid geeft , er toe uitlokt, aanleiding. In deze beide beteekenissen werd oorzaak in de 17de eeuw
veelvuldig gebruikt. Tegenwoordig beteekent het : datgene , wat
noodwendig een zeker gevolg met zich brengt , voor zoover iets
anders dit niet belet.
Synoniemen. Oorzaak , V defa , aanleiding.
De twee eerste dezer begrippen verschillen in zoover le dat de
oorzaak, vanzelf en noodwendig een zeker gevolg heeft , de reden
niet : er kan zeer wel ergens reden voor bestaan , terwijl het gevolg toch achterwege blijft ; 2de de reilen doet iemand handelen,
onderstelt) een wil en opzet ; de oorzaak wordt als zelf handelende gedacht , als een kracht, die een blinde werking heeft. Met
andere woorden : de oorzaak is datgene , 'waardoor iets geschiedt,
de reden is datgene , waarom iets geschiedt.
Aan leiding) is datgene, wat iemand tot een handeling gelegenheid
geeft : ze onderstelt noch opzet , noch noodzakelijk gevolg.
Oosten,. Dit woord, thans als zelfstandig naamwoord gebezigd,
is oorspronkelijk een bijwoord van plaats, met de beteekenis van :
uit het oosten. De stam van dit woord hangt samen met den naam
van den dageraad in het Sanskriet en het Latijn.
Oostreni-vind. Men heeft in het eerste lid het bijwoord van plaats
willen zien ; dit is echter niet waarschijnlijk, omdat de samenstelling
in den thans gebruikelijken vorm van jongere dagteekening is : in
het Middelhoogduitsch en Middelnederlandsch gebruikt men, zonderling genoeg, oosterwint
Ooster. Dit woord, dat oorspronkelijk een bijvoegelijk naamwoord
en bijwoord was, komt in de tegenwoordige taal alleen in afleidingen
en koppelingen voor. Als bijvoegelijk naamwoord beteekende het:
in het oosten gelegen, oostelijk, oostersch ; als bijwoord : oostwaarts,
in het oosten. Reeds in de 17de eeuw vindt men oostere meestal
aaneen geschreven met liet woord, waarop het betrekking heeft.
Uit enkele uitzonderingen echter mag wellicht afgeleid worden, dat
men destijds den aard van het woord nog wel begreep.
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Oost Indië. De voorheen gebruikelijke vorm (le Oost-indiën was
oorspronkelijk een meervoudsvorm, zooals uit het gebruik van het
lidwoord klaar blijkt, thans nog zegt men in het Fransch les Indes
Ov-•ien ta les en in het Engelsch the East Indies. Door het weglaten
van het lidwoord is men Oost-Indien van lieverlede als -enkelvoud
gaan beschouwen, terwijl men door het weglaten van het tweede
lid der koppeling met behoud van het lidwoord : de Oost het eerste
als een vrouwelijk zelfstandig naamwoord is gaan opvatten. Evenzoo
zegt men cle J4Test, oorspronkelijk de JVest-Incliënt. Wellicht zijn
ook de uitdrukkingen om de oost, om de leest, enz. niet zonder
invloed op het ontstaan van d„ Oost geweest.
Bij het spreekwoord : Men ziet ol) gerei aal), als » ,le7i uit OostIndië komt, dat beteekent : Men kan gemakkelijk wat weggeven,
als men 't ruim heeft, geldt Oost-Indië
i-ë of als land, waar veel apen
zijn, of als zulk een, waaruit gewoonlijk vermogende lieden terugkeeren, die gemakkelijk zulk een dier kunnen wegschenken.
Ootje. Verkleinwoord van o als letter- en als cijferteeken.
Onder de vele, deels verouderde zegswijzen, waarin dit woord
voorkomt, is ook iemand in het ootje nemen, voor : iemand in de
maling nemen, hem tot mikpunt van spotternij kiezen. Hiervoor
zegt men in Groningen iemand in den ki•ln-f nemen.
-

;

In Zuid-Nederland bestaat een kinderspel , dat

ootje-bot , ootje-

gesti•opt , ootje-strop , ootje-versluis , ootje v ijen (vijgen) , ootje-tre11

heet en in Zeeuwsch-Vlaanderen ootje-u ijs wordt genoemd. Dit
spel bestaat hierin , dat driemaal een rij van drie ootjes , of viermaal een van vier ootjes , of ook wel een onbeperkt getal kogelswijs , onder elkander geplaatst worden ; beurtelings trekken nu de
spelers , welke ten getale van twee zijn , lijnen van een ootje naar
een ander ; of wel , een der spelers doet zulks , op aanwijzing van
den anderen. De lijnen mogen elkander niet doorsnijden.. Diegene , die er in slaagt , de twee laatste vrij gebleven ootjes met
elkander te verbinden , wint het spel. Te Groningen wordt dit
spel negenootje genoemd.
Ootje , boofje , kaas ! is te Gent de naam van het kinderspel ,
dat in Noord-Nederland Bo t ^ï , melk , kaas ! heet. Bootje is een
kinderwoord voor boter/tam.

Ootmoed. Dit woord , dat in het Middelnederlandsch ook onder
den vorm ootlnoede voorkwam en vrouwelijk was , is samengesteld
uit Jrt O rl , in de beteekenis van : gezindheid , met een adjectief,
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dat in het Oudduitsch gemakkelijk beteekent. Ootmoed heeft dus
den zin van : gemakkelijke , niet stugge of stuursehe , deemoedige,
welwillende gezindheid. Twee opvattingen zijn hier mogelijk : de
welwillende gezindheid van iemand tegenover. anderen, die hem
ondergeschikt zijn , dat is genade, en : de welwillende gezindheid
van iemand tegenover anderen , die boven hem verheven zijn ,
dat is Heden(/hei(1. In het oudere Middelnederlandsch stonden
deze twee opvattingen nog naast elkander ; tegen het einde der
15de eeuw geraakte de eerste in onbruik , en bleef alleen de
tweede bekend.
01). Evenmin als zulks bij onder doenlijk was, is het mogelijk
al de beteekenissen van op aan te geven en hoe deze met elkander
in verband staan. Wij zouden daartoe nagenoeg het gansche artikel,
dat in deze aflevering ruim 40 bladzijden beslaat, moeten afschrijven. Een uittreksel uit het voornaamste moge de lezer voor lief
nemen. Wij raden hem zeer aan, het gansche stuk te lezen, indien
hij daartoe in de gelegenheid is.
Dit woord, dat in de meeste Germaansche talen aanwezig is, was
oorspronkelijk een bijwoord, met de beteekenis van : naar omhoog,
opwaarts. Evenals zulks bij de behandeling van aan en on ier is
geschied, wordt dit woord echter eerst als voorzetsel behandeld.
In het Middelnederlandsch regeerde opa zonder onderscheid den
datief en den accusatief; beide naamvallen worden onverschillig gebruikt, zoowel om een rust als om een beweging aan te duiden.
In de 16de eeuw kwam het gebruik van den datief bij op, evenals
bij andere voorzetsels, in onbruik ; na dit tijdperk vindt men nog
slechts zeldzame sporen van deze beheersching. Zoo vindt men bij
Cats op (le)) vet( , op (ie dto o fll e; bij Vondel en in de Statenoverzetting 01) (ie) cierdefl.
Wanneer o1) de bijwoorden van plaats er, hier, daar, wao,
r,
erfels, nergens en ovr,ÏC1 vergezelt, dan is het zelf insgelijks een
bijwoord, doch heeft syntactisch de waarde van een voorzetsel ; bijvoorbeeld : Hij geeft u die verzekering, maar kunt ge clat ,r wel op
vertrouwen P dat is : op die verzekering. Alles, wat aangaande de
beteekenis van het voorzetsel geldt, is derhalve ook toepasselijk op
het bijwoord in dergelijke uitdrukkingen. Wanneer opa onmiddellijk
op hier, c aar en u a(r volgt, wordt het met deze woorden aaneengeschreven.
Op als voorzetsel.
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In de uitdrukkingen op iets z /f e)'e t, een eed, (boen, wanneer in de
bepaling een stoffelijke zaak genoemd wordt, heeft op de beteekenis
van bovenop. Het zweren toch ging oudtijds gepaard met de aanraking van datgene, wat men verbeurde, wanneer men den gedanen
eed niet gestand deed. Thans wordt dit niet meer duidelijk gevoeld.
Op wordt ook gebruikt tot aanwijzing van plaatsen, waarbij aan
een zekere hoogte wordt gedacht. Met zegt b.v. op en las teel,
en stelt zich daarbij steeds min of meer voor, dat het kasteel boven
het omliggende staat, zooals oorspronkelijk het geval was; evenzoo
zegt men op een d ij l, opp e o Z c!c r^. Men woont in, en strc af,
maar op een plein, opp en warkt. De laatste zijn uitgebreider
ruimten, en oorspronkelijk ook hooger gelegen.
In Zuid-Nederland bezigt men de uitdrukkingen : iemand op fls
cÍ? en, 0]) stoop?z ens t ; °eZ 1 e^ a, in den zin van : beethebben, foppen.
Het is niet duidelijk, hoe deze beteekenis uit de eigenlijke, die in
bier o1) flessehen zetten en dergelijke zegswijzen voorkomt, zich
ontwikkeld heeft. Evenmin is de uitdrukking o (l3/ flesch garen'
voor : te gronde, te niet gaan behoorlijk te verklaren.
In de zegswijze veel noten 01) 2'i ),? zang hebben , die meestal
figuurlijk gebruikt wordt voor : veel pretentie hebben, heeft zang
den zin van : partij ; zoodat de eigenlijke beteekenis der uitdrukking
is : veel noten in zijn partij hebben.
Gelijk wij nog zeggen op zijn I'van,scl , op zijn Lngeisch, enz.,
vindt men bij schrijvers uit de 17de eeuw oh zijn, C i vols, welke
uitdrukking, naar het schijnt, moet beteekenen : op zijn mooist, sierlijk, uitgedost. Genzevois is het Fransche adjectief van Genère; doch
uit de geschiedenis dezer stad is vooralsnog niets bekend, dat tot het
ontstaan der zegswijze aanleiding mag gegeven hebben. Daarom
heeft men dan ook Gen3rois wel als Genueres willen verklaren.
Volgens het Woorden,bo^1v echter is het betoog, dat daaromtrent in
Taall ena, Letteren, "T. 116 voorkomt, niet overtuigend.
De uitdrukkingen oo zijn, pa,asc''best, 0]) zijn paasehlpr•on?P, voor:
op zijn mooist , laten zich hieruit verklaren , dat het hier en daar,
onder andere in Vlaanderen , de gewoonte is zich met Paschen in
het nieuw te steken , zoodat men op dit tijdstip dan het mooist
gekleed is.
,

De zegswijze o]) Zij fl elf en dertigst , zeer langzaam , op zijn

dooie gemak, is ontleend aan den alouden staat der provincie Friesland , waar elf steden en dertig gemeenten het eerst omtrent een

27
besluit eens moesten zijn, voor het ten uitvoer kon gelegd worden.
In 0]) eon haai çjelijLen , 0]) een pJ ik ke;nen heeft 0]) den zin
van : tot op, uitgezonderd. Op een Iiricn , op een prik duiden dus
zulk een hoogen graad van volkomenheid aan, dat het niet de
breedte van een 12a(tr of van een pi scheelt.
op als bijwoord.
op beteekent ook: open, het tegenovergestelde van toe , dicht.
Waarschijnlijk is die beteekenis ontstaan uit die gevallen, waarin
het openen geschiedt door het opheffen van een deksel of iets dergelijks. Oorspronkelijk heeft op hier dus de richting naar omhoog
aangewezen; als onderwerp bij onzijdige werkwoorden en als voorwerp bij bedrijvende werkwoorden staat aanvankelijk dat -voorwerp,
dat tot sluiten dient; -vergelijk de deur staat 0]), doe het raam op;
naderhand wordt het geheel, waarin een opening gemaakt wordt,
als -voorwerp gebezigd: die, brief is al half op. Dit gebruik -van
op, dat men nog -vindt in samenstellingen als ophctrsten, opbreken,
enz., is nog zeer gewoon in de Hollandsehe spreektaal.
Hierbij behoort waarschijnlijk ook het gebruik -van op in uitdrukkingen als met zijn paraplu 0]) , al zegt men wellicht, als tegenstelling, minder -vaak met zijn paraplu dicht, dan met zijn paraplu
neer. In Zuid-Nederland gebruikt men in dit -verband altijd open
en dicht.
op komt nog -voor in de beide geljkbeteekenende uitdrukkingen
op en de 0]) en op en uit. De eerste , die nog niet bij Kiliaan
-vermeld wordt, is thans in Zuid-Nederland -veel gebruikelijker dan
de tweede.
Op ende 0]) in de spreektaal met apocope der e van het voegwoord, waarbij dan tevens de d -vaak tot t -verscherpt wordt: op
ent op, wat bij het -vlug spreken geheel natuurlijk wordt op 'n top.
Geen wonder, dat men, toen de oorsprong der uitdrukking niet meer
gevoeld werd„ vooral door de groote overeenkomst in -vorm en beteekenis met va top tot teen, langzamerhand in top het zelfstandig
naamwoord heeft meenen te zien, en dan ook geschreven heeft 0])
31 top. Vergelijk ornentom uit om ende om.
Oorspronkelijk staat op ende op als bijwoord -van graad bij het
werkwoord gelijken, en bij het bijvoeglijk naamwoord gelijk, te weten
in de uitdrukking iemand (iets) 0]) ende 0]) gelijk zn , dat is:
geheel en al aan hem (daaraan) gelijk zijn.
Deze constructie gaf aanleiding tot twee andere:
,

-

-

'
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Gelijic werd voegwoord, en men ging zeggen: op ende op (ZijU
gei(ji ie))t()1(1 ('iets,). Daarbij geraakte de oorspronkelijke toepassing
op uiterlijke overeenkomst op den achtergrond; als vanzelf ging
men tot de innerlijke overeenkomst van karakter namelijk, over;
b.v. : Hij is op en tol) gelijk zijn icdeï, gauw kwaad, maar gauw
vergeten. Op deze wijze wordt deze constructie nog in Vlaanderen
gebruikt.
Gelijk viel weg, maar de bepaling in den 3den naamval bleef:
0]) ende 0]) iemand (3de naamval) zijn. Deze constructie is de
thans gewone in Zuid-Nederland, met dezelfde toepassing als de
oorspronkelijke. Men zegt b.v. van een kind : liet is op ent' op
zijn vader. In Noord-Nederland echter is de gedachte aan uiterlijke
gelijkenis 'verloren gegaan ; op encte op beteekent daar thans: geheel en al , van top tot teen datgene zijnde , wat een qualitatief
substantief te kennen geeft. Deze overgang der beteekenis dagteekent reeds van de 17de eeuw, blijkens de bijgebrachte voorbeelden.
Op Cii uit , voorheen op ende uit , in de spreektaal met apocope
der slot-3 van het voegwoord, zoodat bij vlug spreken de d, nu
slotletter geworden , in Noord-Nederland gerekend werd bij uit te
behooren, waardoor de geheele uitdrukking verbasterde tot op en dtit,
0]) CCfl (11(t ; in Zuid-Nederland daarentegen verscherpt werd tot t,
zoodat men ging zeggen op en ('iien) tttit. De gang der beteekenissen is dezelfde als bij op ende op.
Op in samenstellingen.
Behalve in de afleidingen opper (welk voorvoegsel de vergelijkende trap van op is en waarvan oppeïst opnieuw is afgeleid) en
opwaarts , komt 0]) voor in een zeer groot aantal samenstellingen,
voor het grootste gedeelte werkwoorden. In eenige daarvan heeft
op de waarde van een voorzetsel ; in de overige die van een bijvoeglijk naamwoord. In verreweg de meeste dier samenstellingen
komt op als eerste lid voor.
Als voorzetsel komt 0]) alleen voor in opnie/or (ontstaan uit op
een nieuw) en in O])dat en opeen.
Als bijwoord komt het voor in tal van zelfstandige naamwoorden,
in één bijvoeglijk naamwoord en in zeer vele werkwoorden.
In enkele plaatsnamen als Opkets1en , Ophemert, enz., heeft op
de beteekenis van : hooger gelegen. Dit gebruik van op komt
vooral in Zuid-Nederland voor; in Noord-Nederland bezigt men meer
boven of over.
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In navolging van opcent heeft men in België opcentiem gevormd.
Van opnenen wordt regelmatig opneming gevormd. Het veel
gebruikte opname is geen afleiding van genoemd werkwoord, maar
veeleer een rechtstreeksche navolging van het Hoogduitsche Aufnahrne.
Vijfde Deel. - Achtste Aflevering.
Grootboek. Een der hoofdboeken van den koopman, te weten
dat boek, waaruit geregeld kan worden gezien de stand der rekening van ieder, met wien hij zaken doet, hetwelk dus te allen tijde
een overzicht geeft zijner vorderingen of schulden, hem aanwijst,
hetgeen hij bezit, en hem de gegevens levert, waaruit hij zijn winst
of verlies kan bepalen. Ons woord is een navolging van het Fransche çjranci-l'ivre ; vergelijk voorts het Italiaansche libro maestro
en het Hoogduitsche Hatbuch. Uit zijn werken blijkt, dat Stevin
de benaming grootboek heeft gekend, zoo al niet voor 't eerst gebruikt heeft; in zijn verhandelingen over het boekhouden verkiest
hij blijkbaar den term schuldboek.
Grootboek is mede de naam van het register, waarin de schulden
van een staat zijn ingeschreven. Ook in deze beteekenis is het
woord een navolging van het Fransche grand-livre ; het eerste
dusdanige grand-livre werd in Frankrijk opgericht bij een wet van
de Nationale Conventie in 1793.
In meer bijzondere toepassing op het register of de registers,
waarin de Nederlandsche staatsschuld is ingeschreven, heeft ons land
een Grootboek der nationale schuld, bij verkorting liet Grootboek
geheeten , als collectieve benaming voor al de afzonderlijke boekdeden, waarin de nationale schuld staat ingeschreven.
Groothertog. Een hertog, die in rang boven een anderen hertog
staat. Grootheïtoçj was de titel , dien zich Cosmo T de Medici,
hertog van Florence , in 1569 door den paus liet verleenen , maar
die eerst onder zijn opvolger de keizerlijke erkenning verwierf; in
de 1 7de eeuw werd aan den drager van dezen titel het praedicaat
koninklijke hoogheid verleend. De groothertog van Florence (later:
van Toscane) bleef tot in deze eeuw de eenige ; toen verhief Napoleon T Murat tot groothertog van Berg, en sedert 1815 wordt
deze titel door nog onderscheidene andere vorsten gevoerd.
Met toespeling op of althans bijgedachte aan dezen titel , en in
een etymologische opvatting van het woord hertog , noemt Vondel
Werken, 11 100. Christus groothertog des geloof's , als hij zingt;
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Groot Hertoch des gheloofs, die door uw bloedigh strijen
Onze overwinningh wrocht, en die ghebenedijt
Van zuleken Ridderschap de dapper hoofdman zijt.

Kennelijk zinspeelt de dichter hier op de plaats in IIebien, XII. 2,
waar de Statenoverzetting Christus den ,,oversten leidsman des
geloofs" noemt.
Grootkanselier. Zoo luidt de titel van den opperzegelbewaarder
bij sommige ridderorden, van wien de brieven, waarbij de orde wordt
verleend, uitgaan en onder wien de stukken en bescheiden der orde
berusten.
Bij De Génestet, Weiken, 1. 216, staat het woord grootIanse1ier
in plaats van het kort te voren genoemde ijki'anseleï. Daar er
echter in het verband ook van een ridderorde sprake is , kan zeer
Wel de hier omschreven beteekenis mede bedoeld zijn.
Grootkruis. Dit woord , samengesteld uit gïoot en kruis (het
laatste in den zin van: ridderteeken), beteekent eigenlijk: een versiersel , verbonden aan de hoogste klasse (onder den grootmeester)
van vele der nieuwere ridderorden, en overdrachtelijk een persoon,
die begiftigd is met het grootkruis eener ridderorde, derhalve : een
lid van de hoogste klasse van die ridderorde; men hoort daarvoor
ook wel ric1der-çjro3tIYuis. De Orde van den Nederlandschen Leeuw
bestaat uit drie klassen: çjrooticïuize: , commandeurs en ridders.
Grootmajoo;'. In de 18de eeuw een niet-commandeerend hoofdofficier in een garnizoensplaats of vesting, met administratieve zorgen voor den dienst belast; ook sergeant-majoor, uachtmeester of
(bij Fransche titulatuur) mcijor de place genoemd.
Den titel van grootmajoor voerde hij meer bepaald in onderscheiding van den onder hem gestelden ondermajoor.
Bij de Belgische troepen, omstreeks 1830: commandeerend hoofdofficier , bataillons-commandant ; thans nog in Noord-Nederland bij
den minderen man gebruikelijk ter aanduiding van den hoofdofficier,
wiens titel in Noord-Nederland m(tjoov luidt, en zulks in onderscheiding van den serg3a;t-iajoor (onderofficier) , die bij hem in de
wandeling kortweg majoor heet.
Grootmoeder. Naast dezen vorm staan: qroote))ioeder , çjronoe,
opoe, enz. Deze laatste, aan de kindertaal ontleend, is waarschjn
lijk ontstaan uit groo-p-moe, oo-p-inoe, met assimilatie der t voor de rn.
De woorden çjrootinoeder, ç)'ootvader, gvootoudrs verdienen ten
opzichte van hun eerste bestanddeel een afzonderlijke bespreking,
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omdat in het Germaanseh geen beteekenis van groot kn worden
aangewezen, welke overeenkomt met de beteekenis van dat adjectief
in de • genoemde samenstellingen, namelijk die van: oud of ouder;
evenmin kan natuurlijk de beteekenis : volwassen, die groot in het
Nederlandseh soms heeft, in aanmerking komen. De woorden grootmoeder zijn dan ook geen oorspronkelijk Germaansche vormingen,
maar letterlijke navolgingen van het Fransehe grand' mère , enz.,
die reeds in de lide of 12de eeuw, waarschijnlijk het eerst in de
tegenwoordige Rjnprovincie , de inheemsche benamingen moeten
hebben verdrongen en van daar uit over het geheele Nederduitsche
gebied verspreid zijn geraakt, om ten slotte, doch pas in den nieuweren tijd, ook in de Nieuwhoogduitsche schrijftaal door te dringen.
In onze streken treft men grotemoeder, grotevader eerst in de latere
middeleeuwen aan, en het is zelfs de vraag, of zij hier niet misschien geheel zelfstandig in het Bourgondische tijdperk zijn ontleend. De begrippen grootmoeder en grootvader werden in het oudere
Middelnederlandsch uitgedrukt door ovderrnoeder en oudervader; daarnevens vindt men , voor de zuidoostelijke streken , in den Teuthonista : inichhere, anichvrouwe, en bij Kiliaan: aenhere. Voorts zeide
men nog betemoeder en bestevader.
Grootmogend. Gevormd uit groot, bijwoord van graad, en mogend,
tegenwoordig deelwoord van mogen , als adjectief gebezigd, in den
zin van: machtig zijnde, is in 't algemeen een eeretitel van vorsten.
Edele Grootmogende Heeren, Hunne (Hare) IJdel(e) Grootnzogenden,

was de eeretitel , die voorheen gevoerd werd door de leden of het
college der Staten van Holland en West-Friesland.
Bij resolutie van den 30sten November 1656 veranderden de
Staten van Holland hun titel van Edel Mogenden in dien van Edel
Groot k[ogenden. De overige gewesten behielden hun titel, uitgezonderd Gelderland, waar de Staten in 1696 dien van Hooqmoqenden
aannamen.
Grosse, Mliddellatijnsch grossa , Fransch grosse, in het algemeen
een in het net, met groote , duidelijke letters gesteld afschrift van
het eene of andere ambtelijke stuk: de grosse staat tegenover de
minute , het in klein , loopend, vaak vluchtig schrift gestelde ontwerp of origineel. in bijzondere toepassing: het in executoiren
vorm gegeven afschrift eener gerechtelijke akte; de zoogenaamde
expeditie, en bij notarieele akten : het afschrift der minuut (de oorspronkelijke akte,. die, met uitzondering van sommige gevallen,
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onder den notaris moet blijven berusten), hetwelk dan rechtstreeks
belanghebbenden wordt afgegeven , en wel meer bepaald : eerste
afschrift. In geval van het verloren gaan der (eerste) grosse kan
een nieuw afschrift worden verstrekt , tweede grosse genoemd.
Grossier. In dezen vorm is het woord ontleend aan het thans
verouderde Fransche grossier , waarvan in het Duitsch Grossierer.
Naast grossier kende het Middelnederlandsch den vorm grosser , die
aan het Engelsche grocer beantwoordt. De beteekenis is : handelaar,
koopman in 't gros , in het groot , onverschillig in wat waren , in
tegenstelling met den verkooper of slijter in het klein, den winkelier.
In het Engelsch heeft ,groter reeds vroeg de beteekenis van groothandelaar laten varen en die van : kruidenier aangenomen, een beperking van het begrip, die men trouwens reeds in het Middelnederlandsche grossierien , in den zin van : kruidenierswaren , aantreft.
Grot. Dit woord , in alle Romaansche talen voorkomende en
gevormd van het Middellatijnsche crupta, beteekende oorspronkelijk:
een onderaardsch gebouw, een krocht of kelderkerk. Bij uitbreiding
verkreeg het den zin van : een door de natuur gevormd hol , of
een nabootsing van zulk een hol.
Grotesk. Dit adjectief , afgeleid uit het gelijkluidend substantief
(zie het volgende artikel) , beteekent : grillig, zot, komiek ; altijd
heeft het een ongunstigen zin. Niet zeldzaam echter, zelfs bij beschaafden en geletterden , wordt dit woord met grootsch verward.
Beets merkt daaromtrent op, Verscheidenheden, III. 84 : „Grotesk ... ,
waarmede ik bemerk , dat men nu en dan „grandiose" bedoelt , en
L oosj es , Historie van Mej.. 8. Bronkhors t , III. 318 , schrijft : Dat
men in dit (nuchtere) land .... niet zeer geschikt is voor eenigszins
groteske gevoelens.
Groteske, als substantief. Fransch en Engelsch groteske, Duitsch
Groteske, is van het Italiaansche qrottesca, oorspronkelijk de naam
van zeker soort van schilderwerk (pitt'ura qrottesca) aan gewelven
en zolderingen, dat in de 16de eeuw in Italië in zwang kwam ,in
nabootsing van de geschilderde ornamenten, die men in de overdolven bouwvallen van tempels en baden, grotten genaamd, te Rome
en elders had aangetroffen. De naam van het schilderwerk ging over
op geschilderde, meest onnatuurlijke, fantastische figuren, doch bleef
op den duur niet maar tot schilderwerk bepaald ; ook glillige figuren in
beeldhouwwerk en pleister (stucco) werden grotesken genaamd. Thans
verstaat men door grotesken gewoonlijk soortgelijke figuren als ara'
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besken en mauresken, het onderscheid tusschen deze drie is evenwel
niet scherp aan te geven en wordt trouwens niet door alle vakmannen eender omschreven of even streng gemaakt.
Guinje. Dit woord, dat gienje wordt uitgesproken, is een vernederlandschte vorm van het Engelsche guinea, naam van zekere
munt, in 1663 het eerst geslagen van goud, afkomstig van de kust
van Guinea. Tegenwoordig bestaat de geinje als geldstuk niet
meer, maar is het woord de benaming voor de waarde van 21
shillings. Wat het ontstaan van den naam betreft, vergelij ke men
ons daalder, uit thaler, munt, geslagen uit Joachinnsthaler zilver.
Guit. Dit woord is ongetwijfeld verwant aan quiten, luide spotten,
gieren, bassen. Hieruit volgt dat de oudste beteekenis van quit,
spotter, praatsmaker, druktemaker of iets dergelijks moet geweest
zijn, waaruit zich beteekenissen als : nietswaardig gezel, leeglooper,
deugniet, enz. op niet onverklaarbare wijze kunnen hebben ontwikkeld. Evenals boef komt ook quit of guyt als geslachtsnaam
voor. De thans gewone beteekenis is die van : oolijke klant, snaak,
grappenmaker.
Gulden. Als stoffelijk adjectief, is het afgeleid van den grondvorm van ons goud, die ook nog herkenbaar is in vergulden, met
den uitgang en, verzwakt uit ijn. In de algemeene spreek- en
schrijftaal is gulden allengs geheel door het jongere gouden verdrongen. Het bestaat evenwel nog voort in den verheven stijl (voornamelijk nog in overdrachtelijk gebruik), in sommige staande uitdrukkingen en, gesubstantiveerd, als benaming van een muntstuk.
Het gulden vlies : de gouden schapenvacht, die, naar de bekende
mythe, door lason en zijn gezellen uit Kolchis werd gehaald.
De Orde (Ridderorde) , van het Gulden Vlies, bij verkorting Het
Gulden Vlies, ingesteld in 1430 door Filips van Bourgondië.
In de Middeleeuwen komt vaak gulden florijn voor als vertaling
van het Italiaansche fiorino d'oro, naam eereer, oorspronkelijk Florentijnsche, gouden munt. Het adjectief gulden, als substantief gebezigd,
werd al spoedig ook op zich zelf een benaming van die munt.
Met toespeling op een verhaal uit de Grieksehe fabelleer, volgens
hetwelk Zeus Danaë bezocht in de gedaante van een regen van
goud, wordt een stroom, een overvloed van geld soms een gulden
regen genoemd.
Rotterdam. A. M. MOLENAAR.
Noord en Zuid , 21e Jaargang.
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J. F. OLTMANS.
Uitvoerig geschreven over Oltmans is vooreerst door J o n e kb 1 o e t in zijn bekend standaardwerk ; vervolgens door Prof. J a n
t e n B r i n k in zijne Geschiedenis mn cie Noord-Necderlandsche
en eindelijk door den Heer D e
Letterkunde int (Ie 19de eeuw
B e e r in zijn inleidend woord , geplaatst in een der nieuwste uitgaven van de werken van Oltmans. Er bestaat dus literatuur genoeg
over een schrijver van deze beteekenis. Zoo ik niettemin nog eenmaal de aandacht voor hem vraag , geschiedt dit geenszins om een
kritisch overzicht van zijn romans te geven, zooals J o n c k b 1 o e t
deed , of om bij de reeds zoo volledige levensbeschrijving van T e n
B r i n k eenige biographische bijzonderheden 2 ) te voegen. Evenmin
is het mijn doel den indruk na te gaan, welken 01 t m a n s' werken
op het hedendaagsch publiek maken , gelijk de Heer D e B e e r
zich tot taak heeft gesteld ; maar het komt mij voor , dat beide
eerstgenoemde schrijvers in één opzicht een fout hebben begaan ,
waarop tot nog toe door niemand is gewezen. Tevens wensch ik
van deze gelegenheid gebruik te maken om een van Oltmans'
merkwaardigste eigenschappen in het licht te stellen. De lezer heeft
in deze bladzijden dus geen afzonderlijke studie , maar alleen een
bescheiden aanvulling van vroegere besprekingen te wachten.
Het oordeel van Jonckbloet is zeer ongunstig. Zijne bedenkingen
gelden voornamelijk de karakterteekening, die hij uiterst zwak noemt.
De lange lijst zijner grieven wordt besloten met de mededeeling
„dat wij hier nog minder oorspronkelijkheid dan bij Van Lennep
vinden". Een zware beschuldiging inderdaad , wanneer men nagaat, dat oorspronkelijkheid niet de hoofddeugd van diens historische
romans is ! 3 ) Om haar te rechtvaardigen noemt hij slechts één
)

;

1) Wat dezelfde schrijver in zijn onlangs verschenen Gesch -edenis der
Nederlandsche Letterkunde van Oltmans zegt , is niet meer dan een uittreksel van de hier genoemde studie.
2) Tn de Zutphensche Courant van 8 April 1895 heeft de heer J. A.
B i e n t j e s enkele nlededeelingen gedaan omtrent Oltmans' verblijf te
Steenderen, waar hij zijne laatste levensjaren doorbracht. Een bescheiden
gedenksteen is, dank zij den bemoeiingen van den heer B., op het kerkhof
aldaar geplaatst. Men zie de Zutph. Cour. van 23 Mei 1896.
3) Men zie het in den jaargang 1894 van dit Tijdschrift verschenen artikel »Bijdragen tot de studie van Jacob van Lennep" (geteekend W. van Velze).
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voorbeeld: dat Perrol zeer duidelijk aan Walter Seott's S a n g 1 i er
des A r d e n n e s herinnert". Ten Brink, met wiens waardeerende
zienswijze wij ons veel beter kunnen irereenigen, is het met Jonekbloet eens wat Oltmans' afhankelijkheid van Scott betreft, en haalt
behalve het genoemde voorbeeld, nog andere aan om Zijne bewering
te staven. Doch zijn deze niet alle onjuist ? ') Zie hier wat wij
daarover in het midden wenschen te brengen. In én enkel hoofdstuk van Quentin Duv/aïd wordt William de la Marek ons geteekend als een onbesuisde woesteling, een man zonder bekwaamheden en alleen in staat tot moorden en rooyen. In den roman neemt
hij slechts zeer in het voorbijgaan aan de handeling deel. Stellen
wij nu tegenover hem Perrol. Grondig doordacht noemt Bakhuizen
van den Brink dit karakter; en inderdaad , deze teekening is een
der best geslaagde uit het gansche werk. Zijne wreedheid en wraakzucht verbergt hij achter zooveel sluwe geveinsdheid, om straks met
zulk een meedoogenloozen spot zijn ware inborst te toonen ; hij
geniet op zulk een verfijnde, langzame wijze zijn wraak, dat wij
gevoelen een geheel andere, een veel duivelachtiger en gevaarlijker
persoonlijkheid voor ons te hebben dan Le S a n g 1 i e r des A rd e n n e 5 bij Scott ooit was. Ook zijne aanslagen op Maria - een
ander van Ten Brink's voorbeelden - gelijken weinig op de tooneelen
tusschen Rebecca en den Tempelier. Deze koestert liefde en wil
alles , eer en leven op het spel zetten om het Israëlietische meisje
voor goed aan zich te verbinden en met haar naar Palestina te
vluchten; ja, hij vraagt hare vergiffenis als zij met afschuw zijn
voorstel verwerpt. Zijne houding en taal zijn natuurlijkerwijze
geheel anders dan die van Perrol, welke hartstocht huichelt, alleen
om zijn vijand rampzalig te maken, door hem in het liefste dat hij
heeft , zijn bruid , te treffen. En ten slotte : N o r n a o f t h e
F i t t u 1 II e a d in the Pirate staat in geen familiebetrekking tot
Ganita, de heks van de Hunnenschans. De zonderlinge oude vrouw,
die de eenvoudige visschersbevolking van Shetland eerbied en vrees
inboezemt, maar eindigt met haar dwaasheden vaarwel te zeggen en
troost te zoeken in den Bijbel, heeft niets gemeen met de waanzinnige heks, die, als zij haar verstand terugkrijgt, voor één doel
leeft : wraak te nemen op den man , welke haar verstiet en zoo
1

) Dezelfde bewijsplaatsen gebruikt Ten Brink opnieuw in zijne

Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde.
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gruwelijk mishandelde ; en die , na dit bereikt te hebben , de hand
aan zich zelve slaat. Zoo konden wij voortgaan, wanneer wij niet
vreesden te sterken nadruk op deze onjuistheden te leggen. Trouwens
wat aangetoond moest worden , is genoegzaam in het licht gesteld.
Dat schoone heldinnen en booswichten zoowel bij Scott als bij zijne
navolgers voorkomen , is natuurlijk ; want hoe zou men zonder
dezen romans , en vooral historische romans kunnen schrijven ?
Wij zullen geen oogenblik er aan denken , Oltmans een wegbereider te noemen ; wij erkennen met Bakhuizen van den Brink
„dat hij van nature niet tot hooge dichterlijke vlucht in staat was",
ofschoon wij tevens diens tweede uitspraak omtrent De Schaap herder
overnemen, maar bij die erkenning dan ook eerre in alle opzichten
billijke waardeering van zijn werk ! Het pad , dat Walter Scott
baande , is door hem betreden ; een historisch verhaal in den trant
der romans van den Schotschen Baronet heeft hij willen schrijven;
doch verder is Oltmans , op zeldzame uitzonderingen na , niet gegaan. Aan dit loffelijk streven hebben wij tenminste één zeer lezenswaardig en oorspronkelijk boek te. danken. Geheele verwikkelingen
of episoden over te nemen, zooals Van Lennep deed, daarvoor heeft
de nauwgezetheid van zijn letterkundig geweten hem bewaard. Alleen het verschrikkelijk sterf bed van Perrol — reeds vroeger werd
daarop in dit tijdschrift gewezen — vertoont een sterk sprekende
gelijkenis met dat van F r o n t-d e-B o e u f. Tevens echter mogen
wij er dit bijvoegen : In Ivanhoe hebben wij slechts een haastige
schets voor ons , in -De Schaapherder een breed uitgewerkte schilderj ; en wat het meeste zegt : de laatste doet voor de eerste
niet onder.
De meerderheid van het talent zijns Meesters 1 ) heeft Oltmans
1) Niet het minst blijkt deze uit een vergelijking tusschen Scott's onuitputtelijken rijkdom — hij schreef van 1814, toen Waverlei verscheen
tot 1832 , het jaar van zijn dood , vijf en twintig groote romans , vele gedichten, The Life of Napoleon Buonaparte en The Tales of a Grandfather —
en Oltmans' betrekkelijke onvruchtbaarbeid. Van diens hand bezitten wij,
uit het tijdvak 1833-1854 slechts Het Slot Loevestein, De Schaapl erder en
een tiental weinig beteekenende novellen. Prof. Ten Brink deelt echter
in zijn reeds genoemde studie mede, dat er nog een uit het oog verloren
roman van Oltmans in manuscript bestaat. Wanneer bij de vele facsimile's in Ten Brink's Geschiedenis der Nederlandsclie Letterkunde ook een
van Oltmans' handschrift was afgedrukt , had het zeker groote diensten
kunnen bewijzen bij een mogelijk onderzoek. . Tot nog toe is er nooit een
uitgegeven.

37
tot aan het einde van zijn leven gevoeld en erkend. Bij den herdruk zijner beide romans in 1852 zegt hij , de reden opgevend,
waarom hij bij vorige uitgaven een pseudoniem had gebruikt : „Eerst
dan wanneer het mij bleek , dat mijn werk , vergeleken met dat
van de beste schrijvers , den toets kon doorstaan , was het nog
vroeg genoeg er aan te denken , om als schrijver op te treden!
Dat dit ooit zou kunnen plaats hebben, durfde ik niet hopen ; want
al kon ik maar zeer middelmatig schrijven , ik bezat verstand genoeg om vrij goed te kunnen lezen." Dit laatste is bij Oltmans
geen geijkte nederigheids-phrase.
Neen , een andere invloed deed zich gelden , die veel schadelijker werkte op de vrije ontwikkeling zijner gaven : de denkwijze
en de smaak van de meesten — ik zeg niet de besten — zijner
tijdgenooten. Om verschillende redenen valt het ons dikwijls moeielijk ons te verplaatsen in het Nederland van de eerste helft dezer
eeuw. Helmers werd nog altijd bewonderd als een onzer grootste
dichters. f) Wie b.v. de notulen naslaat van toenmalige studentengezelschappen , wier leden toch tot de ontwikkeldsten van ons volk
behoorden , staat verbaasd over den lof, aan DDe iloilandsche Natie
toegezwaaid , telkens wanneer op een vergadering een fragment
daarvan ten gehoore was gebracht. Met niet minder ijver bewierookte men Tollens ; beider gezwollenheid en pathos , beider
overdreven Nederlandsch zelfgevoel vooral , vielen gedurende de
jaren van den volksgeest bijzonder in den smaak. Ook Oltmans
liet zich meermalen tot grootspraak verleiden. Wij kunnen niet
nalaten te glimlachen, wanneer wij in Het Slot Loevestein Velasquez , een Spaansch officier , hooren zeggen : „Ik weet dat de
Hollander goede trouw hooger acht dan eenig ander volk", of
wanneer de schrijver elders verheven wil zijn , maar alleen onnatuurlijk is. 2 ) Een gewoonte van zijn ' tijd volgend , plaatste hij
boven alle hoofdstukken van zijn ,Schaapherder enkele versregels;
1) » Helmers is onder de afgestorvene Nederlandsche dichters de grootste
van allen ; allen heeft bij ze overtroffen , zelfs Vondel , dien men te veel
gebreken vergeven moet, om heng, na Helmers, nog langer de eerste plaats
op den Nederlandschen zangberg te laten bekleeden. Het is waar, hij
heeft slechts de helft van Vondel's ouderdom bereikt ; maar de nakomelingschap zal hem gewisselijk langer, en met veel meer regt bewonderen
dan dezen." Zulke orakeltaal werd door den in zijn tijd zeer gezienen
Witsen Geysbeek uitgesproken!
2) Eenige voorbeelden hiervan zijn door Ten Brink aangehaald.
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en van deze motto's is bijna de helft aan Tollens ontleend. Wijst
dit reeds op een groote ingenomenheid met dien dichter , wij bemerken spoedig, dat het proza van den roman op vele plaatsen aan
de poëzie van stukken als _ )e 0ve^rt•inteïing op 1 ova-Zeinbla
herinnert. Dezelfde breedsprakigheid, en dezelfde neiging het reeds
beschrevene te herhalen. Tollens laat het scheepsvolk van Heemskerk te veel ijsberen , Oltmans de Schaffelaars te veel Zwarte
Ruiters dooden. Wij zouden aan beider moed en doodsverachting
niet twijfelen , ook al zagen wij hen daarvan minder bewijzen
leveren. Des te weldadiger doet het ons aan naast veel, dat geen
blijvenden indruk achterlaat , ook op talrijke plaatsen in zulk een
levendigen verhaaltrant zoo juist geteekende tooneelen aan te treffen.
Ik heb voornamelijk het oog op die stille kijkjes in de binnenkamer , in de straten van Amersfoort , of op de Veluwsche heide.
Toegegeven , dat de woordkeuze niet altijd even gelukkig, de stijl
hier en daar slordig is ; dat Oltmans van sommige epitheta als
„dapper" en „edel" een te kwistig gebruik maakt, zijne deftigheid
op menige plaats de natuur op behoorlijken afstand houdt , en
zelfs de glimlach van zijn scherts iets stijfs en afgemetens heeft;
men kan geen hoofdstuk van D3 Sclt aap h eïd eï lezen, zonder te
gevoelen , dat het dezen schrijver ernst is met zijne kunst. Ook
wanneer men in de onderdeelen enkele der genoemde tekortkomingen
wraakt , wordt men toch door het geheel getroffen en geboeid.
Ten slotte wenschte ik op een belangwekkend verschijnsel te
wijzen. De Romantiek is, gelijk men weet, in Duitschland ontstaan
en kenmerkte zich in haar eersten bloeitijd door haar godsdienstig,
of meer bepaald door haar Roomsch-Katholiek karakter. De verklaring daarvan is in iedere goede cultuurgeschiedenis te vinden.
Hier herinneren wij slechts aan de reactie, die volgde op het rationalisme der achttiende eeuw en die de menschheid terug deed
verlangen naar godsdienst, welke niet aan den leiband liep der
philosophie. In de middeleeuwen zag men ideaaltijd ; kinderlijke
eenvoud en godvruchtig vertrouwen, wanneer hadden zij de harten
bestuurd zooals toen P In het geheele leven sprak, meer dan in
eenig ander tijdperk, zich het Katholicisme uit. Kunst en wetenschap, alles was Christelijk dogma. De bouwmeester, die de bogen
van zijn kerk optrok ; de schilder, die zijne madonna's, zijne kruis-

afnemingen, zijne heiligenlegenden uitbeeldde, de dichter, die de
verschrikkingen van het Oordeel, of de heerlijkheid van het Para-
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dijs bezong, zij allen schenen zich op bijna geen andere dan gewijde kunst toe te leggen. De gansche samenleving trachtte dat
kerkelijk, dat Christelijk-spiritualistisch karakter aan te nemen. Het
groote ideaal, met zooveel vurigheid en liefde nagestreefd, was:
door den geest, die uit God is, de wereld te overwinnen. En dat
ideaal begint opnieuw de harten te betooveren ; wij zien hoe de
kinderen der jonge negentiende eeuw, vermoeid door hunne wijsbegeerte en hunne omwentelingen, terugkeeren tot de naïef-vrome
middeleeuwen. Zoowel Katholieke als Protestantsche dichters verheerlijken de Gezegende onder de vrouwen en gaan op om te aanbidden naar Gothische Kathedralen. Uit hunne werken komt u
een wierookgeur tegen. Het zijn 'geschilderde kerkramen en priestergewaden, kloostergewelven en heiligenbeelden, waarbij met voorkeur
in gedichten en verhalen wordt verwijld. Men denke aan Novalis'
Heinvich von Offerdingen., of zijne 1-i1 ijmmen, an die Nacht, waaruit wij als proeve de volgende strophe aanhalen :

Nach dir , Maria , heben
Schon tausend Herzen sich :
In diesem Schattenleben
Verlangten sie nur dich ;
Sie hoffen zu genesen
Mit ahndungsvoller Lust,
Druckst du sie , heil'ges Wesen,
An deine treue Brust.
Niet minder wordt de Maagd Maria in Uhland's Der Walier
verheerlijkt:

Welche Glut ist ausgegossen
Ueber Wolken, Meer und Flur!
Blieb der goldne Himmel offen
Als empor die Heil'ge fuhr?
Blüht noch auf den Rosenwolken
Ihres Fuszes lichte Spur?
Schaut die Reine selbst hernieder
Aus dein glanzenden Azur?
Beide dichter waren — het is misschien niet overbodig dit te
vermelden — leden van een Protestantsch kerkgenootschap.
In Engeland, voornamelijk door toedoen van Walter Scott, werd
de Romantiek in eene andere richting geleid. Het Katholieke element verdwijnt. De historische roman houdt op alleen in de middeleeuwen te spelen. In zijne eerste periode heeft Scott een Ave
Maïia gedicht, dat hij Ellen, zijne bekende Lady of t/Le Lake, in
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den mond legt; maar welk een verschil tussehen zijne strophen en
de zooveel inniger van Novalis ! Men oordeele
Ave Maria 1 maiden mild!

Listen to a maiden's prayer:
Thou canst hear though from the wild,
Thou canst save amid despair.
Safe may we sleep beneath thy care,
Though banished, outcast, and reviled
Maiden ! hear a maiden's prayer;
Mother, hear a suppliant child!
Ave Maria!

In zijne romans zal men te vergeefs naar zulke Katholiek gekleurde gebeden zoeken. Als Quentin Durward, een zijner middeleeuwsche helden, eene gelofte doet aan de Heilige Drie Koningen
van Keulen, voegt de schrijver er het volgende aan toe: That
the object of his devotion was misplaced, was not the fault of
Quen4in ; and its purpose being sincere , we eau searce suppose
It unacceptable to the only truc Deity, , who regards the motives, and not the forms of prayer, and in whose eyes the sincere
devotion of a heathen is more estimable than the specious hypocrisy
of a Pharisee." - In het voorbijgaan zij opgemerkt, dat de kunstenaar hier door den Protestant wordt verdrongen ; want door zulk
een uitweiding verbreekt Scott moedwillig de betoovering, waaronder
hij ons had gebracht; wij worden uit het verleden plotseling in het
heden teruggevoerd en hooren de geloofsbelijdenis, niet van den
middeleeuwsehen man van wapenen, maar van den negentiendeeeuwschen dichter. Dergelijke fouten zijn door Scott en zijne navolgers meermalen begaan.
De Romantiek is eerst laat van Engeland tot ons gekomen.
Toen zij in het buitenland reeds hare schoonste triomfen had gevierd, wilde men hier nog niets van haar weten. Kenmerkend is
de belachelijke minachting, waarmede Tollens op de middeleeuwen
neerziet. In den Festzaq bij het vierde eeuwgetijde van de uitvinding der boekdrukkunst in 1823 kan men van dezen dichter,
wien geen overdrijving te groot is, de volgende onzinnigheden lezen.
De aanhaling moet volledig zijn wil men zich een juist oordeel
vormen:
Een zwarte walm hing over d' aardbol heen,
Een bare nacht, zoo ver de blik zich strekte:
Geen. ster ging op, die door den nevel scheen,
Geen zon verrees , die groei en leven wekte ....
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De dweepzucht heerscht , de domheid zit in eer,
Gewe1den schrik zijn aan haar zij' verheven;
Geen bloem versiert den weg des levens meer.
Geen fakkel wijst het spoor naar hooger leven.
In muren, zwaar en ijzeivast gebouwd,
In vunze cel en duffe kloosterholen,
Lag nutloos bij den buit van 's aardrjks goud,
Nog rijker schat dan schat van goud verscholen.
Daar bleef de glans, de middagglans gesmoord,
Die 't zeedlijk rijk der schepping moest bestralen,
En kennis , kunst en Gods geheiligd woord
Gekast in 't hol van monniks hersenschalen.
Vandaar, 0 smaad ! ging voorschrift uit en wet
Op stulp en stad en iooge koningssloten
Daar werd de grens aan 's menschen geest gezet,
Die worstlend op den slagboom af bleef stooten;
Daar trad de hel met 's hemels doel in strijd,
Die 't menschdom oproept en zijn oorsprong nader;
Daar klonk de kreet, de doernvloek wijd en zijd:
Geen zoon zette ooit den voet voorbij den vader!
Toen kromde neer, wat zich niet heffen mogt;
De ontwrichte geest liet weereloos zich dwingen;
De vonk ging uit, die vruchtloos voedsel zocht,
En rugwaarts drong zich, wat niet voort mogt dringen.
Van trap tot trap zeeg 's werelds opperheer
Den zetel af, waarop zijn rang hem voerde;
De schakel brak, die de aarde aan hooger sfeer
Verknocht hield en den mensch aan d' Engel snoerde.
Vervallen stam, alleen verwant aan 't slijk,
Zijn leengoed kwijt , zijn adel en zijn waarde,
Geboeide slaaf, in zijn verloren rijk,:
Dat werd de rang des opperheers van de aarde;
En, blonk hij uit bij 't lastdier door zijn leest,
Hij zonk tot naast het lastdier met den geest.
,

Jacob van Lennep was de eerste, die in Nederland historische
romans schreef. Niet dat hij door zijn talent in deze richting werd
geleid ---- Fe)cii)?U»d Ifij ZOU immers zijn meesterstuk worden
maar het was nu eenmaal in die dagen mode verhalen te schrijven,
welke den lezer verplaatsten in het verleden. Geschiedkundige
waarheid behoeft men bij hem dan ook niet te zoeken. ' ) Anders
1

) Niet alleen waar het belangrijke aangelegenheden betreft, zooals in

Elizabeth Musch wijkt Van Lennep van de historische waarheid af; ook

in zaken van minder gewicht kan men hem telkens op onjuistheden betrappen. Zoo laat hij reeds in 1345 den Domtoren te Utrecht het voorwerp
eener vergelijking zijn, en tijdgenooten van Eduard van Gelre een bede
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was het met Mevrouw Bosboom-Toussaint. Deze zag met zeker
heimwee terug naar de eeuw, waarin Gideon Florensz werkte en
streefde, tegelijk het heldentijdvak van de Vereenigde Republiek en
de dagen van het meest opgewekt godsdienstig leven ; en een benijdenswaardige bezieling heeft zij uit deze liefde geput. Dichteres
van het Protestantisme, — geen andere woorden hebben haar ooit
juister gekarakteriseerd.
Eigenaardig is het, Oltmans in zijne verhouding tot de Romantiek gade te slaan. Hoewel hij zich geheel naar Walter Scott
vormde en uit niets blijkt , dat hij de Duitsche Meesters kende,
draagt hij eenige elementen van hun geest in zich. Reeds Het
Slot Log vestei n geeft aanleiding dit te vermoeden. Geschiedenis
en waarschijnlijkheid moesten van zijn held , den vriend en volger
van den Calvinistischen geestdrijver Herman de Ruyter , een Protestant gemaakt hebben ; doch Karel van Doorn blijft het geheele
werk door een goed Katholiek. De Sc1/aa-plzei•(ler , het werk van
zijn tot rijpheid gekomen talent , spreekt duidelijker van Oltmans'
neiging. Hier vinden wij dat onbepaalde heimwee , dat zwevende
verlangen naar middeleeuwsche vroomheid ; die liefde voor kerkpraal en kloosterleven , waardoor zich de Duitsche Romantiek
onderscheidt. Gelukkige bladzijden heeft hij daaraan te danken.
Lees de vlucht van Maria uit Utrecht, als zij met haar redder het
klooster voorbijsnelt : „Het licht der gewijde kaarsen op het altaar
kleurde de geschilderde glasvensters van de kerk met een zachten
gloed ; het gezang der adellijke jonkvrouwen, nu aan God geheiligde
maagden, steeg op tot den troon van haar hemelschee Bruidegom";
vaart naar Kevelaar beloven. Even dwaas zou het zijn Vondel een vers
aan 0. L. Vrouwe van Lourdes in den mond te leggen!
Oltmans staat in dit opzicht hooger. Bakhuizen van den Brink zegt van
hem »dat hij zich door eene allernauwgezetste studie van de bronnen der
historie , de zeden ,en het kostuum van den tijd tot het ontwerpen zijner
romantische scheppingen voorbereidde." Een dergelijke uitspraak vindt
men bij Jonckbloet en Alberdingk Thijin. En inderdaad, om bij hem een
fout tegen de geschiedenis te vinden , moet men in de kleinste bijzonderheden afdalen. Natuurlijk geldt dit niet van Het Slot Loerestein. Wat de
wetenschap zijner dagen omtrent den dood van Herman de Ruyter voor
waarheid hield , heeft hij in een romantisch kleed gehuld. Eerst 37 jaar
later zou de geschiedschrjver Acquoy de verdichting in liet verhaal van de
waarheid scheiden. Intusschen strekt het Oltmans tot eer dat hij reeds
bij de tweede uitgave van zijn boek (1839) aan de betrouwbaarheid van
zijne bronnen twijfelde. Men zie verder de aanteekeningen hierachter.
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lees de visioenen van het door koortshitte bevangen meisje ; de
beschrijving van Jan 'van Sehaffelaar's lijkdienst ; de gebeden en
aanroepingen door den ganschen roman heen; en gij zult de juistheid dezer opmerkingen toestemmen. Bovenal : Maria, ,,het ongerepte ideaal" van den schrijver mag geen man toebehooren ; de
hemelsehe Bruidegom is het ,,die haar wachtte, die haar heeft opgeëischt !" Bij de noodlottige scheiding is de smart van Frank
verpletterend; bij Maria wordt zij geïdealiseerd door Oltmans' eerbied voor de wijding van het kloosterleven. 1
Of de aangeduide karaktertrek van zijn talent zich later heeft
gewijzigd? Het is om verschillende redenen niet waarschijnlijk; doch
wij moeten ons oordeel opschorten, totdat misschien te eeniger tijd
zijn verloren roman wordt teruggevonden.
Môgen wij ook erkend hebben, dat Oltmans geen schrijver van
groote beteekenis was - ofschoon het toenemend aantal drukken
zijner werken juist in de laatste jaren, op eene duurzame populariteit wijst -- het feit, dat mede door hem in ons Vaderland een
bepaalde richting der Romantiek wordt vertegenwoordigd, scheen
ons belangrijk genoeg toe deze bladzijden aan hem te wijden.
W. K.
Amsterdam, September 1896.
)

-

' AANTEEKENINGEN.
Het is natuurlijk onmogelijk de bronnen volledig op te geven,
die Oltmans bij het samenstellen van zijn beide hoofdwerken heeft
gebruikt. Men zie echter wat èn daaromtrent èn over den eisch
naar locale kennis geegd is door den heer De Beer op blz. II en
III van zijne J7doïvecle. Wij meenen het volgende er aan te
moeten toevoegen:
Het slot Loevestein.

De eerste, door wien de verrassing en wederinneming van Loevestein werd geboekt, 2) is de Spanjaard M e n d o ç a. Van het
sneuvelen door buskruit vermeldt hij niets; integendeel, hij spreekt
zeer bepaald van de soldaten die De Ruyter doodden". Doch er
bestaat van zijne Commentariën een oude Fransche vertaling, die
)

Oltmans was, gelijk men weet een Protestant.
Ontleend aan 1h. J. G. R. Acquoy Hermctr& de Ruyter. (1870).
Comentarios De Don Bernaidino de Mendoça, de lo sucedido en las
Guerras de los Payses baxos 1567-177.
)

2)
:'

)
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Oltmans ongetwijfeld heeft gelezen ; en deze geeft de duidelijke
woorden, waarin de Ruyters laatste oogenblikken zijn beschreven,
op de volgende twijfelachtige wijze terug : „il se défendit vaillament jusques 'a etre blessè a mort.; et alors jetant la corde dessus
la poudre, le feu s'alluma de telle facon, que les nótres furent
contraints de se retirer á demi brulés, et lui, demeura mort sur la
place". Latere buitenlandsche schrijvers leidden hieruit het bekende
verhaal af ; eerst in 1642 bracht Hooft de Spaansch-Fransche vervorming van het feit op Nederlandschen grond over. Van diens
„krachtige schets" erkent Oltmans gebruik te hebben gemaakt ; wij
laten haar daarom hier gedeeltelijk volgen:
„Lorenzo Perea, vreemdt vindende, dat men hem had darren
afwachten, eyschte 't slot op ; en bars antwoordt kryghende braght
er 't grof geschut voor. De Ruyter, het uyterste getroost, en ziedende van oovermoedt, roept zijn gezellen te hoop, en bo.ezemt
hun, met klem van woorden, zulx den geest van onvertzaaghtheit
in, dat zy, van een smaadighe doodt, of het loflyk sterven in de
waapenen, dit voor de keur naamen, en een opzet, om zich tot
den laatsten druppel bloeds toe te weeren. De Spanjaarts, zooveel
teeghens een, en 't verlies lichtelijk boetende, schikten met ladders
oover de graften te koomen : en terwyl die van binnen beezigh
zyn met de breuk van den muur te verdaadighen, beklimmen dien
van d'andere zyde, en vellen 't al wat hun voorkomt. Een zorgh
maar had de Ruyter hoe hy zyn leven ten dierste moght uitslyten,
en met wraak in de voorhaal weezen. Dies stelt hij zich binnen
de deur eener kaamer t'schrap, slingerende een slaghzwaart met beyde
vuysten : en stuytende alleen al den aanval, doet een vreesselyke
moordt, en zijnen vyandt oover zoo rustigh een strengheit verwondert staan. Endtlyk ooverstelpt van 't getal, steekt hij den brandt
in een deel bussekruyds, te vooren op de vloer gestort ; en verdelght
zich zelve, bystanders, aanvechters, met een gemeene nederlaagh."

De Schcaph-erder.
Van onschatbaar nut was den schrijver het werk van M a t t h a e u s
„Veteris aevi analecta seu Vetera Monumenta hactenus nondum
visa" (Hagae-Comitum apud Gerardum Block MDCCXXXVIII).
In het eerste deel pag. 397-500 vinden wij een Kroniek afgedrukt,
die door den uitgever aldus wordt aangeduid : „Anales rerum in
Hollandia et Dioecesie Ultrajectina gestarum ann. CIOCCCCLXXXI
et duobus seqq., auctore incerto, sed accurato, et aequali eorum
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temporum". Deze jaarboeken heeft Oltmans voor al de historische
gebeurtenissen in zijn roman geraadpleegd; en wat het merkwaardigst is, zij bevatten het eenige authentieke bericht van den heldendood van Jan van Schaffelaar.
Op blz. 475 lezen wij
Item op den XVI. dach in Julius syn sommige ruter van den
Rosen(iael geweest, ende hebben den toern ende kerck tot Bernevelt
ingenomen, ende die ruters van die iYyeei'ck toghen voer die
kerek, ende brochten bussen mede, ende scoten doer den toern,
ende scoten daer vier of vijf doot. Die op den toern waren gheer
den spraeck te houden alst gesciede. Ende die van Ameïsfoert
antwoerden dat syse niet in handen nemen en wonden, sy en mosten enen geheten Jan van ScafTolaer te galmgaten uytwerpen van
den toern, dat die gheen die op den toern waren niet doen en
wouden. Doe seyde Jan van Scafftlaer, Lieve ghesellen, 'ie moet ummer
sterven, ie en wil u in çjeenen last bvenghen. Ende ginek boven
op die tynnen van den toern staen, ende setten syn handen in syn
syde, ende spranek van boven neder, mer hy en viel niet doot,
mer doe hy lach, doe wert hy dootgeslagen, als voersz. staet, als
my gezegt is."
Ook van de Novellen is het niet moeieljk de bronnen aan te
wijzen. De meesten zijn historisch of hebben een historisch tintje;
enkele, zooals 7To * , Een Damesportret, zijn louter vruchten der
verbeelding en vallen dus buiten bespreking. Wij vermelden:
Het Huis van het Zeewijf. Gevolgd naar eene legende, verhaald
in de Saanlancisehe Arcadia (1658) van H. Soeteboom. De handeling is van Haarlem naar Vlissingen verplaatst.
Gertrude. In zijn geheel te vinden bij Hooft Nederlandsche
Historiën (Boek 14). ,,De Spanjaard, gehuyst omtrent Ryssel, by
zeekeren Voorspraak (advocaat) schikte de dochter deszelven, een
ooverschoone maaght, om een hoek te kryghen ; en pooghd' haar
te verkrachten. Zy, onder 't worstelen, rukt zijn dolk uit, en doorpriemt hem de lenden, met zulk een klem, dat z' hem velde, hem
te kloek werd, en zyner armen ontslaaghen. Hij, ziende den doodt
niet t' ontgaan, en hebbende, met groot berouw, zyn zonde ge.bieght aan eenen Priester, de jonkvrouw doen opspeuren, en voor
zyn bedde verschijnen, spreekt haar aan, met deeze woorden. In
enkljk vergiffenis, op mijn uiterste, te bidden, en te verwerven

van degeene, die ik zoo byster verongelijkt heb, vind ik mij niet
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gerust ..... U dan verplicht ik mijn trouw ..... aanveyrdt
den naam, tytels, en te
ykens van gemaalinne, neevens de erffenis
myner goedren ..... Hierop verbond de Priester, bij bewillighing
haars Vaaders, hen in den echt ; en overleed strax de Hopman."
Ditzelfde feit, ofschoon ter wille van de betamelijkheid eenigszins
gewijzigd, verhaalt Bogaers in een zijner gedichten. (Ge, . Diclztw.
uitgeg. door Beets, II, 293).
De Spaansche Hopman.
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Zoo gaat het maal, als onder 't gesprek
Een boerendochter treedt in 't vertrek.
Ze is schoon, maar bleek beschreid, en er gloort
Iets wilds in haar oog. Eer iemand het wacht,
Genaakt ze den Hopman en doorboort
De borst hem met wanhoops ijlende kracht.
Zijn makkers stuiven op, van het bloed
Bedropen, en grijpen haar verwoed.
Maar hij — zoo luid als hij nog kan —
Roept : »ik heb schuld ! Deer, deer . haar niet!
Snelt , vrienden ! haalt me een geestlijk man!
Hersteld zij 't kwaad, eer 't licht me ontvliedt !"
Ze spoedden heen, en de priester kwam,
Die 's lijders biegt en wil vernam.
»Bind, Vader, mij met haar in den echt,
Van wie ik 't jawoord, stervende, bid : —
Neem, fiere Jonkvrouw, als uw regt
Mijn hand, mijn naam, al wat ik bezit!
Vergeef het geweld me, dat ik bedreef,
Gelijk ik u, eerbre, mijn dood vergeef!"
Ze had geen woorden ; ze snikte luid
En drukte de hand, die hij haar bood.
De Priester sprak den zegen uit:
Toen kuste zij haar echtgenoot;
Hij gaf ze een kus weer, slaakte een zucht,
En 't leven was zijn borst ontvlugt.

Friesche Gastvrijheid. Wagenaar Vaderl. Historie Dl. II blz. 214.
De Graaf van Bossu te Rotterdam en Gedachtenis van een
leloekmoedig uitgevoerd bevel. Bekende historische gebeurtenissen,
o.a. door Hooft en Wagenaar verhaald.
Gaston van Foix. Men zie : ' De Lange van Wijngaarden Leven
van Gwy van Blois I 189 vgg. en de Bij lagen, benevens Froissart
Chroniques op het jaar 1388.

VAN EEDEN'S ,,KLEINE JOHANNES".

Wie dit boek gelezen heeft, zal het zeker meer dan eens voor
een oogenblik hebben dicht gedaan en getracht zich even te recht
te vinden; en stellig zou menigeen heel graag hierbij de wetenschap inroepen van een der geesten welke erin helpend optreden.
Wel betoonen zij zich hulpvaardig voor den kleinen Johannes, den
held van het boek, doch voor ons, gewone lezers, laten zij hun licht
niet schijnen en wij moeten dus zien ons zelf te redden. Of wij,
trots al ons zoeken, daarbij het rechte zullen treffen? Het is integendeel zeer waarschijnlijk, dat de verklaringen bij verschillende
lezers nog al zullen uiteenloopen.
Wat een vreemd werk ! denk men wellicht. - Het is dus vatbaar voor afwijkende uitliggingen?
Dat is het inderdaad. De schrijver zegt op het einde van zijn
boek, dat het wel op een sprookje gelijkt. Laat ik dadelijk bijvoegen: een diep philosophisch sprookje, en daarbij betooverend mooi.
Frederik van Eeden's Kleine Johannes is een gesymboliseerde
historie van het zieleleven van den mensch.
Windekind, een elf, verschijnt voor het droomerig oog van den
kleinen Johannes. Hij is geboren uit de laatste stralen der zon
en de eerste stralen der maan : een kind dus van de halve duisternis. In zijn gezelschap doorleeft Johannes een gansche wereld
van droomen, midden onder dieren wier taal hij leert begrijpen,
wier lichtheid hij verkrijgt. Hij dringt door in het intieme leven
der dieren, welke hij beschouwt met het welwillend oog der verbeelding, zoodat ze voor hem in een zeer poëtisch licht komen te
staan. Windekind leidt hem in de krekelschool en op het weldadigheidsfeest in het konijnenhol, met zijn eigenaardig gedrapeerde
balzaal; Johannes verneemt de geschiedenis van den teerhartigen
glimworm en wordt ingelicht over de roeping van den meikever;
hij hoort allerlei over de wereld en de natuur en den mensch, dit
alles beschouwd van het standpunt der dieren.
Windekind laat zijn kleinen leerling slechts de poëtische zijde
zien van de natuur; hij ontwikkelt in hem het gevoel voor het
schoone, en leert hem bidden, niet tot een bepaald wezen of met
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bepaalde woorden, doch zwijgend, in stomme verbazing neergezonken voor de grootsche majesteit der natuur.
Doch aan zulke oppervlakkige, geïdealiseerde beschouwing heeft
de mensch niet altijd genoeg ; hij wil dieper doordringen tot de
oorzaak der dingen, en als Johannes , begint hij al spoedig te
zoeken naar „het boekje waarin staat waarom alles is zooals het is".
Deze zucht tot weten ontneemt hem zijn rust. Bij Windekind
is het thans niet meer zoo vroolij k en prettig : wat Johannes nu
zag, scheen hem niet meer zoo mooi en wondervol als vroeger.
„Zie nu, zegt Johannes tot zijn vriend, waarom blaast de wind door
de boomen, dat zij moeten buigen en weer buigen ? Zie, zij kunnen
niet meer, — de mooiste takken breken, en bij honderden laten
de blaadjes los, ook al zijn ze groen en frisch. Ze zijn zoo moede
en kunnen niet meer vasthouden, en toch worden ze telkens op
nieuw geschud en geslagen door dien ruwen, nijdigen wind. Waarom
is dat ? Wat wil de wind ?"
In deze vragen treedt bij Johannes de mensch op den voorgrond.
Waarom evenwel de natuur niet genomen van haar goede en
schoone zijde, waarom niet eenvoudig genoten ? Ziet hij dan niet,
dat het nooit voldane zoeken naar het waarom zijn geluk verstoort ?
Waartoe dan die onbedwingbare weefzucht, geïncarneerd in den
kabouter Wistik ?
Om die te voldoen, om te zoeken samen met Wistik naar het
boekje „dat het rechte geeft", wordt Johannes ontrouw aan zijn
vriend Windekind, die van toen af onzichtbaar wordt. Doch Wistik
leidt op dwaalwegen : hij schuwt het licht, en deelt zijn wijsheid
slechts uit bij nacht, bij het twijfelachtige schijnsel der paddestoelen
--- kleine kaarsjes. Wistik, omdat hij de valsche wetenschap voorstelt gegrond op traditie, verschijnt onder een vorm die niet bestaat , als een kabouter , en weet slechts oude , oude verhalen , uit
de oude boeken der wouddieren. Zijn leven lang heeft hij gezocht
naar het geheimzinnige boekje waarin nauwkeurig moet staan
waarom alles is zooals het is, maar gevonden heeft hij het niet.
Johannes gelooft in Wistik, en zoekt het boekje onder de menschen. Doch als een mensch vergeet hij al zijn vroegere idealen
in de blauwe oogera van een menschenkind. Wistik wordt het
wachten moe, en verlaat op zijn beurt zijn jongen vriend, die meer
en meer tot het menschelijke terugkomt en weldra in aanraking
treedt met Pluizer, den geest van het koud prozaïsch onderzoek,
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Dit is de derde pliaze in het zieleleven van Johannes. Pluizer
verpersoonlijkt de wetenschap, welke zoekt om te weten, de wereld
onderst boven keert - een van Pluizer's geliefkoosde houdingen
en met behulp van doctor Cijfer's werktuigen alles onder formules
en cijfers brengt: zij verbant uit het leven harer volgelingen alle
poëzie. Thans begint voor goed de lijdensgeschiedenis van den
armen Johannes. Als mensch zich bewegend onder de menschen,
leert hij thans de volheid des levens kennen, met zijn ellende, met
zijn zwoegen. Hij leert in het aardsch bestaan belang stellen, hij
loutert zich voor het leven, en moet eerst ,,een goed mensch"
worden, voor hij kan hopen het rechte boekje te vinden. Pluizer
doet hem ook het ijdele kennen van het menschelijke leven ; niets
is er voor hem, heelemaal niets, dan die bleeke man, die steeds in
zijn gevolg schrijdt, en zonder de minste ontroering weghaalt uit
den wriemelenden mierenhoop dengene, wiens uur daar is. Dit slaat
voor allen en het beetje asch en beenderen, dat de prooi wordt der
pieren en aardwormen, is het eenige wat blijft van den glans der
wereldschepselen. En ook dit eerbiedigt Pluizer, de onverbiddelijke
geest der wetenschap, niet; zijn handlangers beginnen in tegenwoordigheid van Johannes zelf, het ontzielde lichaam van Johannes'
vader te ontleden.
Hiertegen komt nu echter Johannes in verzet, en worstelt, worstelt. Hij behoudt de bovenhand in dezen strijd en het dierbare
lichaam blijft verschoond van de heiligschennis, gepleegd met wetenschappelijke doeleinden. De tegenstand van Johannes stelt den
strijd voor tusschen den eerbied voor het door het bloed geheiligde
en den niets ontzienden geest van onderzoek. Daardoor echter
verjaagt Johannes zijn geleerden geleider, en de geest der koudmaterialistische wetenschap wijkt voortaan van hem. Wanneer hij
de oogen opslaat, ziet hij zich met den Dood alleen, wanhopig en
diep ongelukkig ; hij wenscht nog slechts te sterven, doch zijn uur
is niet geslagen, en de Dood kan hem niet meenemen.
Dit roept hem terug tot de werkelijkheid; en vertwijfelend herinnert zich Johannes den gelukkigen tijd, toen hij zich leiden liet
door Windekind : bij hem was troost, bij hem was geluk. Ook de
mensch in bange uren zoekt vaak zijn toevlucht bij Windekind,
doch het is slechts zinsbedrog, evenzeer als het laatste visioen dat
voor Johannes verschijnt: dobberend op de zee ziet hij Windekind,
die hem steeds wenkt, en toch hem altijd meer ontwijkt; en Jo
-
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hannes wil mede, ofschoon hij ook den bleeken mageren man, dien
hij aan 't werk heeft gezien, achter zijn vriend ontwaart. De poëzie
heeft al haar macht op het beproefde mensehenkind behouden. Hij
wordt echter in zijn besluit aan 't wankelen gebracht door een
andere gestalte, met wonderbaar diepe en donkere oogen vol zachten
weemoed. En Johannes voelt zich aangetrokken tot dit wezen,
hooger dan Jezus, hooger dan God, den geest van Liefde, dien
Johannes heeft leeren kennen toen hij vertoefde onder de menschen;
want die geest was het, welke hem deed weenen om de menschen,
terwijl hij zijn tranen niet kon begrijpen. Die geest was het,
die Johannes de menschen deed liefhebben: Johannes kent hem,
en heeft vertrouwen in hem. ,,Zie, zegt hij tot Johannes, hem het
dobberend vaartuig wijzende, dat is de weg naar alles, wat gij verlangd hebt. Een andere is er niet. Zonder die beiden zult gij het
niet vinden" : een-leverisbeeld ; zonder de fantazie ontsnapt ons de
oplossing van het groote levensraadsel. Wie deze meent te kennen,
paait zich zelf met beelden zijner fantazie, misschien omdat hij
Pluizer met geweld van zich heeft verwijderd. Zoo eindigt ook
vaak bij den mensch de strijd tusschen twijfel en geloof. In den
Dood echter vindt iedereen de gewenschte oplossing.
Aan zijn roeping wordt Johannes herinnerd door zijn nieuwen
vriend. Voor de levensraadselen hem onthuld worden, heeft de
mensch hier op aarde een plicht te vervullen : te lijden met de
lijdende menschheid, te zwoegen met haar; een mensch te zijn
onder de menschen. ,,En met zijn begeleider ging Johannes den
killen nachtwind tegemoet, den zwaren weg naar de groote, duistere
stad, waar de menschheid was en haar weedom".
* *
*

Frederik van Eeden is zooals men weet, een nieuwe-Gidser. Bij
dit woord komt misschien wel bij den lezer een of ander schrikbeeld op: dat wellicht van eenig wezen, voor hetwelk de conventies
niet bestaan, dat zich hult in een wolk van duisterheid, en er zich
niet om bekommert of de lezer begrijpt, in een woord, het beeld
van iemand , die schrijft om zich zelf genoegen te doen. Zoo zijn
er inderdaad.
Er zijn er onder de volgelingen der jonge school, die niet alleen

een taaltje op eigen hand scheppen, maar ook breken met alle
regelen, welke vroeger de keus van het onderwerp beheerschten. Er
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zijn er, die „de gedachte der decentie als een stinkend ziekteverschijnsel" aanzien. Gelukkig niet zoo van Eden : een poëet, even
als een schilder , is niet alleen kunstenaar door zijn vermogen tot
expressie , maar ook door oordeel des onderscheids tusschen mooi
en leelijk. Dit principe paste hij toe in zijn Kleine Johannes; en
zoo schiep hij een boek , dat een parel mag genoemd worden aan
de kroon onzer jongste Nederlandsche letterkunde.

Luik.

AUG. GITTÉE.

In gezegende omstandigheden , toestand of staat ,
in 't vooruitzicht eene blijde moeder te worden. Uit Luk. I : 28b
het woord des Engels tot Maria : „Gjj zijt gezegend onder de
vrouwen." Blijde moeder = vrouw , die een zuigeling heeft , is
ontleend aan Ps. CXIII: 9.

Laksheid,
slapheid, die uit onverschilligheid voortkomt, wordt dikwijls met dit
laatste gecombineerd. 't Lat. laxitas beteekent ruimte , wijdte;
't werkw. laxare o.a. 't geen strak zit, losser maken. Ten onrechte
schrijft men wel „lakschheid." Komt in de Woordenlijst van D e
V r i e s en T e W i n k e l niet voor. Men spreekt ook van eene
lakse houding ; lat. laxus.

Laberlottig ,
gemeen , slecht , beroerd. De laberlotten, een troep straatschenders
en bekkesnijders te Amsterdam in het laatst der 17e eeuw zeer
gevreesd , zouden hun naam ontleend hebben aan zekeren L a
B e r 1 o t t e , een barbier, die tot overste der Waalsche troepen des
Konings van Spanje opklom, gesneuveld voor Brugge in 1600. Dat
zegt men althans; hoewel men aangaande dien barbier-overste niets
weet. De waarheid is , dat het woord even als labbekak zijn oorsprong dankt aan labben , waarvan ook labberen.
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STYLISTISCHE OVERWEGINGEN.
XXVIII.
„Wie zal ontkennen , dat 'n onderwijzer zich niet min of meer
voorbereidt voor elke les ?"
Deze zin, waarin feitelijk het tegenovergestelde is uitgedrukt van
hetgeen de schrijver zeggen wil , wordt blz. 525 van den vorigen
jaarg. in bescherming genomen door den heer M. K. de Jong.
Daar de voorzin een rhetorische vraag is met de bet. »ienand zal
ontkennen moet , als men alleen de logica in het oog houdt , de
nazin bevestigend zijn ; maar daar toch niemand de bedoeling van
den schrijver verkeerd zal opvatten, kan de heer De Jong den zin
niet af keuren.
Genoemde heer ziet m.i. twee dingen over het hoofd. Ten eerste
is de zin alleen duidelijk voor dengene , die hem- in het verband
leest, en dat pleit toch waarlijk niet voor de deugdelijkheid er van.
Maar wat hier vooral den doorslag moet geven is, dat er niet minder dan drie ontkenningen in voorkomen , want in het werkw.
ontkennen ligt ook een negatief begrip. Als men dus niet a priori
begrijpt , wat de schrijver wil zeggen , moet men zich bepaald inspannen om daarachter te komen. Er is dus sterk gezondigd tegen
de hoofdvoorwaarden van den didactischen stijl : duidelijkheid en
eenvoud, en daarmee is de zin veroordeeld.
Een paar dagen voordat het stukje van den heer De Jong mij
onder de oogen kwam , was mijn aandacht reeds gevallen op een
dergel. zin in het „N. v. d. Dag" : „Deze brievenschrijverij (van
Mathieu Dreyfus aan den Franschen Min. v. Oorlog en eenige dagbladen) sluit natuurlijk niet uit , dat de rechtsgeleerde , door den
heer Scheurer-Kestner in den arm genomen , niet kalm verder den
juridieken weg bewandelt." Ook hier is de bedoeling, als men den
zin in het verband leest, wel te vatten, maar dat neemt niet weg,
dat de tweede ontkenning er niet in behoort. Hoe zou het ook te
verdedigen zijn, als iemand juist het omgekeerde zegt, van wat hij
meent !
Het eenige, wat men ter verdediging kan aanvoeren , is , dat de
dubbele negatie in de natuur der germaansche talen ligt. In de
Middeleeuwen was zij bijna regel. Men schreef toen bijv.: end e
,
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die ridder merrede (draaide) langhe, dat hi niet en
quam tot haer, ja zelfs: want sine hadden niet
nochtoe gene kerkelike bouke (boeken) daer toe,
waarin de ontkenning driemaal is uitgedrukt (Dr. toett, Mul. Syntaxis, bl. 106 vlg.). In Vondel's tijd schreef men nog: ,,TJit vreeze,
dat de Staet niet strande." „Gordijn, die hindert, dat de sterfFe
lijeke mensehen niet zien, hetgeen ik zie." ,,De Goden hoeden het,
datn iet een berg van nijt ons koom' zoo vroegh berooven -van zoo
veel helderheen" (verg. Van Helten , Vondels Taal II , . 156 vlg.).
Ja , in mijn jeugd stond nog te Amsterdam aan den ingang van
een steeg: ,,Het is verboden hier geen vuilnis neer te werpen."
In al deze gevallen zou men de dubbele ontkenning op dezelfde
wijze kunnen verdedigen, als de heer De Jong het den aangehaalden zin doet; maar toch krijgt niemand het meer in het hoofd
zoo te schrijven, en een zin zooals de door hem en de door mij
aangehaalde kan iemand alleen in een onbewaakt oogenblik outsnappen. De schrijver zou hem zelf het meest afkeuren, als men
hem er op wees.
XXIX.
Terwijl de boven besproken fout onwillekeurig gemaakt wordt,
heb ik er hier op een te wijzen, die een gevolg is van al te groote
nauwgezetheid. Vele schrijvers meenen in een volgende alinea
geen voornaamwoord te mogen gebruiken, dat terug zou slaan op
een zelfst. naamw. uit een voorafgaande alinea. Een voorbeeld
daarvan is het volgende courantenbericht:
,,Dr. Nansen ontvangt in Engeland nog steeds nieuwe uitnoodigingen tot het houden van lezingen en bij de meeste van die uitnoodigingen wordt hem het dubbele geboden van het minimum
honorarium, dat hij voor een lezing vraagt en dat 1200 bedraagt.
In April zal Nansen ook naar Berlijn gaan.
De lichtbeelden, waarmee de beroemde reiziger zijn voordrachten
verduidelijkt......enz."
Wanneer er stond: In April zal hij ook naar Berlijn gaan. De
lichtbeelden, waarmee ' hij zijn voordrachten verduidelijkt, dan zou
niemand twijfelen , wie met het voornw. bedoeld was. Bovendien
zou de schrijver zich korter, eenvoudiger en meer in overeenstemming met de spreektaal hebben uitgedrukt. Redenen te over dus
om dit voorbeeld niet na te volgen. Er is niets anders voor te
zeggen, dan dat, zoo men op de door mij voorgestelde wijze schrijft,
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het woord hij zoo dikwijls herhaald wordt ; maar bij een woord,
dat zoo weinig nadruk krijgt, hindert dat niet en in elk geval heeft
het niets te maken met de kwestie, of men al of niet op een nieuwen
regel is begonnen. xxx.
„Bij onderzoek is gebleken, dat er (op de torens te Amsterdam)
wel een pijpleiding aanwezig is, doch die gaat niet verder dan tot
waar het reservoir staat." („De Opmerker,” bouwk. weekbl.)
„In de zitting van het tweede kantongerecht alhier hadden zich
heden een aantal jongens te verantwoorden wegens zwemmen minder dan 50 M. uit den wal. De kantonreechter gaf in deze zaken
de politie den raad om , als het er eenigszins mee door kan, niet
zoo scherp toe te zien, want z^remin-en is gezond voor de jongens."
(N. Rott. Ct.).
„Ik vroeg den auteur verlof om zijn opstel in dit tijdschrift te
mogen plaatsen , welk verzoek hij mij niet alleen met de meeste
bereidwilligheid toestond, m aar hij getroostte zich zelfs de moeite,
(om) het stuk hier en daar te wijzigen en aan te vullen" (School
en Studie XIX, 457).
Al deze zinnen gaan mank aan hetzelfde euvel : een hoofdzin is
door middel van een nevenschikkend voegwoord verbonden aan een

bijzin. Het is een vaak voorkomende fout , a;nakoltctl ie (gebrek
aan samenhang) geheeten, die meest haar oorzaak vindt in de vrees,
dat de zin te ingewikkeld zou worden , maar ook dikwijls door
verstrooidheid van den schrijver of spreker ontstaat.
De aangehaalde zinnen zijn niet alle even gemakkelijk in orde te
brengen. Voor den eersten kunnen we niet schrijven : Bij onderzoek

is gebleken, dat er wel een pijpleiding aanwezig gis, doch dat deze
niet verder gaat , dan tot ?:raar het reservoir staat , want dan
rijmen de beide laatste bijzinnen op elkaar, wat in proza hinderlijk
is. Dit bezwaar doet zich echter niet voor, als we schrijven : doch

(lat deze niet verderr gaat dan tot aai, liet reservoir. In dit geval is de gedachte meteen beknopter uitgedrukt en ook juister,
want de pijp zal wel niet alleen tot aan de plaats loopen, waar
het reservoir zich bevindt, maar in het reservoir uitmonden.
De tweede zin is gemakkelijk te verbeteren. Men behoeft slechts
te schrijven : omdat zwemmen voor jongens gezond is, om hem in
orde te brengen. Maar bij den derden stuit men weer op eene
moeielijkheid ; want deze tegengest. zin zou alleen met den betrek-
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kelijken zin te verbinden zijn, als hij er mee samengetrokken kon
worden , wat echter niet gaat. Er schiet dus geen ander middel
over dan het vervangen van den bijv. zin door een hoofdzin : en

Glit verzoek stond hij niet alleen met de meeste bereidwilligheid
toe, maar hij getroostte zich zelfs (Ie moeite enz.
XXXI.
„Te Samahani werd de kapitein der infanterie J. door een verdachten hond gebeten. Onmiddellijk is hij naar Batavia vertrokken
om zich onder behandeling van dokter Eilerts de Haan te stellen,
en hopen e e dat de gevreesde ziekte zich niet zal openbaren."
Ook dit zou men eene anakoluthie kunnen noemen, want de gecursiveerde woorden zouden alleen in deze volgorde kunnen staan,
wanneer deze zin was samengetrokken met een anderen, die voorafgegaan werd door een bij zin, bijv. : Daar hij onmiddellijkk

,

._

naar
Batavia is vertrokken , zal, hij spoedig onder behandeling van
dokter Eilerts cie Haan kunnen zijn en hoppen, we, dat enz. Iets
dergelijks staat den schrijvers van zulke zinnen, die in het Duitsch
veel voorkomen, maar ook bij ons niet zeldzaam zijn , zeker voor
den geest.
De eenvoudigste manier om den bovenstaanden zin te - verbeteren, is opheffing van de inversie : en we hopen. Ook kan men
inlasschen : en dus hopen we. Maar geen dezer manieren brengt
afdoende verbetering , want zinnen van zoo geheel verschillenden

dus

inhoud laten de verbinding door middel van en niet toe. Het is

dus beter achter stellen een punt te plaatsen en dan te laten volgen : We hebben dus reden om te hopen , enz.
Nog erger is het, wanneer de voorafgaande zin met een bepaling
begint , zoodat het werkelijk schijnt, of de volgende er mee is samengetrokken, bijv. „Op dienzelfden dag werd mijne arme moeder
door eene beroerte getroffen ... eerst jaren later hebben de aanvallen zich' herhaald, echter minder hevig, en- genoot zij lang eene
volmaakte gezondheid" (Rosier Faassen, Mijn leven). Lees : tot dien
tijd toe 'genoot zij een volmaakte gezondheid.
XXXII.
Van anderen aard is de volgende fout : „Alles waar hij (Frans
Coenen Jr.) zijn aandacht aan schenkt , is
de ontleding der
zielstoestanden en de beschrijving van het milieu" („Holl. Revue",
Febr. 1897 blz. 147). Het meest storend is het gecursiveerde

aan

aan;
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maar ook wanneer men dit wegdenkt, blijft er iets onbevredigends
in den zin. Dit schijnt daaraan te liggen , dat alles op één lijn
gesteld wordt met twee dingen : de ontleding en de beschrijving
van iets. Weliswaar wordt het begrip alles beperkt door ,,waar hij
zijn aandacht aan schenkt", maar dit is blijkbaar toch niet voldoende.
Het zou althans beter klinken, als er stond : Het eenige, waar hij
zijn aandacht aan schenkt. Ook zou er kunnen staan : Hij schenkt
zijn aandacht aan niets dan aan de ontleding der zielstoestanden
en de beschrijving van het milieu. Ongetwijfeld zweeft den schrijvers
van zinnen als de aangehaalde deze laatste constructie voor den
geest en is de herhaling van aun daaraan toe te schrijven.
XXXIII.
„Na de eerste gevechten en veldslagen van den Fransch-Duitschen oorlog van 1870-71 bleek , dat tal van verwondingen der
Duitschers een hoogst gevaarlijk karakter droegen , waarbij vooral
de ol)eflirl.gefll , waaruit de kogel het lichaam had verlaten , zeer
groote afmetingen hadden". Ook deze . zin is niet in orde. Wanneer opening in het meerv. staat , omdat er zooveel openingen
ontstaan, als er lichamen doorboord worden , dan moest er ook
staan : hoogst gevaarlijke kavcxkteïs , want elke verwonding heeft
zulk een karakter , en verder moest er staan : waaruit cie kogels
de lichamen hadden verlaten. Dit. is echter in strijd met het algemeene gebruik , dat waarschijnlijk daarin zijn grond vindt , dat
het meerv. in zulke zinnen in enkele gevallen tot misverstand kan
leiden en in andere aanleiding geeft , tot een belachelijke bijgedachte. Het laatste is min of meer het geval bij : „In 1816 bracht
de overwinning op de Algerijnen de heren der meeste dichters in
beweging", en nog meer , wanneer er sprake is van lichaamsdeelen, bijv.: zij hadden na het gebruik van die spijs -allen pijn in
hunne magen, zij verstuikten hunne rechtervoeten enz. Aanleiding
tot misverstand geeft : zij hebben hunne huizen moeten verkoopen.
In al zulke gevallen maakt men gebruik van het zoogenoemde
distributief enkelvoud. Het laatste gedeelte van den besproken zin
moest dus luiden : waarbij vooral de opening , waaruit de kogel
het lichaam had verlaten , zeer groot was. De laatste verandering
is noodig , omdat men , nu opening in het enkelvoud staat , niet
meer van afmetingen kan spreken.
-
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XXXIV.
Nu zal niemand, die met de stadswoningen eenigszins op de
hoogte is, durven beweren , dat de woningen frisseher zijn, dan
de tegenwoordige schoollokalen" (Schoolbi. 23 Nov. '97).
Hierin zou in de eerste plaats ,,de woningen" vervangen kunnen
worden door zij of die: daardoor zou aan de duidelijkheid niet de
minste afbreuk worden gedaan en de welluidendheid verhoogd
worden. De fout, waarop ik hier echter voornamelijk wilde wijzen,
is gelegen in het voorzetsel met. De uitdrukking ,,met iets op de
hoogte zijn" is tegenwoordig zoo gebruikelijk, dat men haast geen
voorbeelden, waarin zij in den goeden vorm staat, kan vinden.
Ongetwijfeld moet het zijn: van iets op de hoogte. Men denke
slechts aan de eigenlijke beteekenis. Een zeeman zal nooit zeggen:
toen wij op de hoogte inet Gibraltar waren, maar altijd: van Gibraltar. De overgang tot de fig. bet. is duidelijk: wanneer men op
de hoogte van een plaats is , leert men haar kennen ; vandaar op
de hoogte van = bekend met. Zonder twijfel heeft de laatste uitdrukking aanleiding gegeven tot de fout. Dat dit werkelijk het
geval is, blijkt daaruit, dat mn , zoodra de uitdrukking in een
eenigszins afwijkende beteekenis wordt gebruikt, zoodat zij niet
aan bekend met herinnert , altijd zegt en schrijft van: hij is niet
op de hoogte van zijn tijd, ik zal je er van op de hoogte houden,
hij heeft mij op de hoogte van de zaak gebracht. Daarentegen
hoort men veelal : ik zal me er mee op de hoogte stellen, door
bijgedachte aan: er mee bekend maken.
XXXV.
Vrij algemeen is ook de uitdrukking ter onderzoek, bijv. Dit
werkje bevat eene verzameling van dicht- en prozafragmenten,
waaraan oefeningen zijn vastgeknoopt, als toetssteen ter onderzoek
voor den candidaat, hoe het staat met zijne kennis van spraakkunst,
stijlleer enz." (,,N. Schoolbi.").
Daar onderzoek onzijdig is, moet het natuurlijk zijn: ten onderzoek. Ik heb mij afgevraagd , hoc men er toe komt , dit woord,
als er te voor staat , vrouwelijk te gebruiken. Het zou kunnen
zijn , dat de uitdrukking ter beow'deelinj van invloed was geweest;
maar daar de beteekenis hiervan nogal afwijkt, geloof ik eer, dat
de stadhuisterm ter fine van onderzoek deze fout in jQ wereld
heeft. gebracht.
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Minder algemeen is de volgende fout : „de ambtshalve toegevoegde verdediger bestreed de voorbedachte rade" (N. v. d. Dag).
In de uitdrukking me ` voorbedachten rade staat raad in den derden
naamval met de oude datief-e. Dit heeft aanleiding gegeven tot
de misvatting , alsof het woord ook in den eersten naamval rade
luidde, in welk geval het vrouwelijk zou zijn, als zaaknaam, uitgaande
op e. Het is dus een geval van hypostase of overdracht van den
eenen naamv. in den anderen. Waarschijnlijk kwam men er vroeger
op dezelfde manier toe, te spreken van „de huize Swanenburg" en
derg. naar analogie van de uitdrukking ten huize van. Verschillende andere voorbeelden van dit verschijnsel geeft J. te Winkel
in zijn Gi•aiwin. Figuren : behalve op de algemeen bekende rechter
en linker hand wijst hij ook op ;)ZidderJ^aclht, dat eveneens veelal
met te voorkwam, op namen van landen zooals Beieren , Polen,
Baltsen. , Bohemen , Baden en op. Paschen en Pinksteren , welke
alle den vorm van den datief plur. vertoonen. Eenvoudige overdracht van den meervoudsvorm in het enkelv. heeft plaats gehad

met schoen en teen.
Een derde woord, dat vrouwelijk in plaats van onzijdig gebruikt
wordt , is vereischt e. Evenals men zegt : het çjeleercle moet nog

eens herhaald worden, de trek naar lier cerrhodene, zoo wordt ook

vereischte met het verbonden , bijv.: „Onze taalzuiveraars hebben
algemeen onder de natie het denkbeeld gevestigd , dat het hoofdvereis chte (ten opzichte van de spelling) was, naar de eens vastgestelde wetten eenparig te spellen" (Halbertsma). „Prof. Josephus
Jitta sprak over „De voornaamste waarborgen voor het publiek,
welke, bij de oprichting van naamlooze vennootschappen, door de
wet zouden kunnen worden voorgeschreven ter vervanging van het
verei schte der koninklijke goedkeuring." Dit is dus volkomen in
den haak ; maar nu hoort men ook dagelijks spreken van een eerste
vereischte en leest bijv.: Het was een dringende vereischte , de
verdediging goed in orde te houden." Zoodra dus het lidw. van
onbep. voorafgaat , denkt men er niet aan, dat men met een verbogen deelw. te doen heeft , dat , als zaaknaam gebruikt , onzijdig
moet zijn. Te verklaren is dit verschijnsel daaruit, dat anders zulke
deelw. , als abstract zelfst. nw. gebruikt , nooit met een worden
verbonden ; maar daarmee is het nog niet gerechtvaardigd. Men
behoort dus te zeggen : een eerst vereischte , een dringend vereischte, ' een onvoorwaardelijk vereischte. C. J. VIERHoïT.

DE DRIE ZUSTERSTEDEN
VAN
MR. KAREL LODEWIJK LEDEGANOK.

De ondervinding heeft geleerd, dat de bekende trits van gedichten , waarmee de dichter L e d e g a n c k 1 ) zijn grootsten roem
heeft ingeoogst, verklaring behoeft, wil zij niet half of grootendeels
niet begrepen en niet genoten door vele lezers uit de hand
worden gelegd. Het aantal toespelingen toch op historische feiten
is zoo groot, dat een herinnering aan 't vroeger geleerde niet alleen , maar ook eenige uitbreiding daarvan hoogst noodzakelijk is
tot recht verstand van 's dichters schoone 'patriottische liederen.
T.
De eerste der drie zangen is gewijd aan het oudtijds van vrijheidsgeest blakende Gent.
Reg. 3. Wereldstad. Tot ongeveer de helft der 16e eeuw heeft
Gent, de overmoedige stad der Artevelde's , een hoofdrol gespeeld
op 't wereldtooneel en met Gent, de andere Vlaamsche steden,
vooral Brugge. „Van de 13e tot de 15e eeuw, zegt Groen v.
P r i II s t e r e r (Iland& der Geschied. v. Ii. Vaderland, bl. 17) ,,is
de geschiedenis met hunne trotsche weerspannigheid vervuld." „Geen
magt of welvaart," schrijft hij iets eerder, ,,der overige INederlanden
was met die van het Graafschap Vlaanderen, welks Vorsten van
oudsher ook door geslacht en verwantschap aanzienlijk zijn geweest,
vergelijkbaar. Verbazend was in de Vlaamsche steden fabrjkwezen
en handelsverkeer." Men leze slechts om een denkbeeld te krijgen van
den ongekenden bloei van Vlaanderen in de Middeleeuwen eene
bladzijde uit 0 o n s c i e n c e's 'Geschiedenis van België (blz. 244 van
"

deel IV der Romantische werken).
Die koningen deed beven. Dit is een dichterlijke overdrijving voor:

die koningen dorst weerstaan en overwon'.
B 1 o m m a e r t immers zong in zijn Vlaanderen:
't Is Gent, de hoofdstad dezer stranden,
Die, vreeslijke heldin, in 't barnen van gevaer,
De Vlaernsche west- en oosterstranden
Bedekte met haer beukelaer.
1

) Men zie over hem en zijne werken Noord en Zuid XX, 352 vlgg.

60
Diep zat de Vlaming , diep te treuren;
Een roekelooze voet betrapte Vlaendrens keuren`;
Maar Gent , het wraekstael in de vuist ,
Kwam — deed den Zwarten Leeuw , het zinnabeeld der dapperen,
Weer op het spits der torens wapperen,
Bij 't juichend danklied , — en de dwingeland lag vergruisd.

Laat ons nagaan. Herhaaldelijk zijn de Gentenaren opgestaan —
het eerst in 1164 — tegen hunne vorsten , zoowel de graven van
Vlaanderen als de hertogen van Bourgondië en de heeren uit 't
Oostenrijksche huis. Zeer bekend is de strijd tegen Lodewijk II
van Male in 1381 , onder Philips van Artevelde, waaraan de slag
bij Roozebeeke (1382) een einde maakte en wel ten voordeele van
den vorst. Dat behalve de Bruggelingen (Pieter de Coninek) ook
de Gentenaren zich geweerd zullen hebben in den Sporenslag bij
Kortrijk (1302) laat zich niet betwijfelen ; niemand minder dan den
Franschen koning Philips IV den Schoone, werd hier een nederlaag toegebracht. Het feit , dat de met bijna dictatoriale macht
bekleede Jacob van Artevelde (de vader van bovengenoemden
Philips) den graaf trotseerde en met diens vijand Eduard III
een verbond sloot en dezen koning dwong zijn plan tot landing te
Sluis op te geven , is eenig in de geschiedenis. T o 1 1 e n s' De
Voetval der Gentenaars is daar om ons dichterlijk den tegenzin te
beschrijven, waarmee de Gentenaars het Bourgondische juk in 1369
aannamen ; en dat zij, toen eenmaal toegegeven was, nog met wrok
bezield waren, bleek uit den opstand in 1448 naar aanleiding van
een te hooge zoutbelasting. In 1488 moest het leger van keizer
Frederik III terugdeinzen, nadat dezelfde halsstarrigheid der Gentenaars reeds in 1482 Maximiliaan, den zoon diens keizers, tot een
nadeeligen vrede met Frankrijk gedwongen had. Dat zelfs Karel
V moeilijkheden met de stuursche stad gehad heeft, is bekend genoeg (1540).
Wij zien dus, wel heeft de dichter gelijk, wanneer hij Gent een
stad noemt, „die koningen deed beven."
Regel 5. Gemeenbest. Dat is republiek ; een staat , niet bestuurd door een alleenheerscher. Gent duldt geen vorstengezag ,
het volk is souverein , ziedaar de leuze van „de bewaarster des
gemeenen rechts" zooals C o n s c i e n c Gent ergens noemt. Men
denke aan het le en 14e couplet van T o 11 e n s' Voetval der
Gentenaars:

e
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De Koning, die ten zetel treedt,
Zweert aan de wetten van den Staat,
Aan 't heilig recht van d'onderzaat Aan 't land en 't. volk het eerst den eed
Dan buigt het volk de knieën neer
En huldigt hem als hoofd en heer.
Want hun bewering , hunne leer
Was, dat op Neerlands vrijen grond
De leenheer om het volk bestond,
En niet de leenman om den heer;
Dat , wilde Philips zich zien erkend,
Hij tot hen komen moest naar Gent

Regel 6. Dat tot de vol/erenpraJc. Op 't voorbeeld van 1ïlaanderen, speciaal Gent, liet ook in andere landen de derde stand zich
gelden en eischte zijne rechten.
Regel 19-22. De gilden waren niet alleen in vredestijd vereenigingen van ambachtslieden en handelaren, maar ook in tijd
van oorlog korpsen, die onder eigen banieren den vijand bestreden
en voor 't land en de rechten des volks kampten.
Regel 23. Frankrijks vorst. D. i. Philips IV, de Schoone
(1285-1314), de overweldiger van Vlaanderen in 1499, die zich
echter na den Sporenslag (1302) weder genoodzaakt zag, het graafschap aan den rechtmatigen leenman terug te geven.
Bourgonje's huis. Reeds boven is opgemerkt, dat de vorsten
van Bourgondië in de Vlamingen juist niet de gehoorzaamste onderdanen hadden. Philips de Stoute (zoon van koning Jan II den
Goede f 1364) sedert 1363 hertog van Bourgondië , kreeg door
zijn huwelijk met Margaretha van Vlaanderen in 1369 ook dit
graafschap te besturen ; boven is gebleken, hoe onwillig de Gentenaars hem huldigden en hoe de Vlamingen ook later nog van
wraakzucht en ontevredenheid blaakten; men denke aan 't jaar
1453 (Karel de Stoute) en 1477 toen Imbercourt en Hugonet de
raadslieden van Maria van Bourgondië, , de slachtoffers werden van
de toomelooze woede der Gentenaren.
Regel 24. 't Veld vo'o'r Bruqqe. Het is moeieljk met zekerheid uit te
maken, waarop de dichter hier doelt, daar Vlaanderen zoo vaak 't tooneel is geweest van opstand, burgeroorlog en geweld; toch mogen we
aannemen, met 't oog op de plaatsbepaling: ,,v66r Brugge", dat
gedoeld wordt op 't roemrijke'feit, door de Gentenaren onder Philips
van Artevelde volbracht in 1381, toen zij ten getale van 5000,
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40000 vijanden vóór Brvgge op de vlucht sloegen. Vgl. C o ns e i e n e e Jacob v. Artevelde (Ron. Werken III 273). Of hebben
we hier te denken aan wat de dichter in Aan .Bruugqe „'t glorierijkste feit van Vlaanderen" noemt en dat zoo levendig geschilderd
wordt door C o n s e i e n c e in zijn Geschiedenis v. België (Ron.
JVerken IV, 248 vlg.) P Wij bedoelen de verrassing van het door
den Franschen landvoogd Jacob van Chatillon met geweld onderdrukte Brugge in Mei 1302 door Pieter de Coninck, waarbij duizenden Franschen werden gedood en de gehate landvoogd naar
Kortrijk vluchtte.
De zee vóor Sluis. Ook hier is niet zwart op wit te bewijzen,
waarop de dichter zinspeelt. Vermoedelijk doelt hij op de gebeurtenis van het jaar 1334, toen de Engelsche koning Eduard III met
een „ontzaglijke vloot voor Sluis was verschenen en zich bereid
maakte om een landing op de Vlaamsche kust te doen . . . . .
Denzelfden avond vertrok Artevelde uit Gent met het grootste gedeelte der gewapende ambachtslieden. Hij schaarde des anderen
daags morgens, voor zonsopgang zijne macht langs de kust, en
deed aan koning Eduard door eenen wapenbode herinneren, dat
volgens het verdrag, door hem zelven aanvaard, Vlaanderen een
vrije, onzijdige grond blij ven moest — daarbij hem doende verklaren, dat de Gentsche mannen wel en vast hadden voorgenomen,
deze onzijdigheid ten koste van hun bloed te doen eerbiedigen.
De koning kwam daarop in eene boot aan land en poogde Artevelde van inzicht te doen veranderen ; dan, hij begreep welhaast,
dat zulks eene onmogelijkheid was. Vol bewondering voor Artevelde's verstand en wijsheid, begaf hij zich weder op zijne vloot,
deed de zeilen ophalen en stak naar Antwerpen, den ongeschonden
bodem van Vlaanderen met ontzag verlatende." C o n s e i e n e e,
Jacob v. Artevelde (Rom. Werken III, 140).
Minder goed lijkt 't ons toe, en wel omdat hier meer speciaal van
Bruggelingen sprake is, om in 's dichters woorden een zinspeling
te zien op 't volgende feit uit de geschiedenis van Vlaanderen,
dat wij wederom met de woorden van C o n s c i e n c e, Geschiedenis van België (Rom. Werken IV 255/6) 'vermelden:
„Jan , graaf van Namen, had aan Lodewijk van Nevers eenige
diensten bewezen in de geschillen over de erfenis des graafschaps;
hierom , zonder het belang zijner onderdanen in acht te nemen ,
gaf Lodewijk de heerlijkheid der haven van Sluys aan Jan van

63
Namen (1322) met het recht om aldaar alle soorten van koopwaren
te mogen verhandelen, niettegenstaande dat dit voorrecht aan Brugge
sedert lang toebehoorde ; daarenboven sedert den ondergang van
Damme was Sluys de zeehaven van Brugge geworden , zoodat de
Vlaamsche handel nu, volgens de willekeur van eenen vreemden
vorst kon gestremd en geheel te niet gedaan worden. De Bruggelingen vertoonden den graaf de beweenljke gevolgen zijner gift
en eischten de wederroeping ervan; maar Lodewijk, aangehitst
door Jan v. Namen, bleef doof voor de klachten der burgers. Dan
liep het volk verwoed en gewapend de baan van Brugge naar
Sluys op , om die haven met geweld in te nemen. De graaf, van
deze wapening hoorende, komt spoedig naar Brugge en poogt met
goede woorden het volk te bedaren. Verre van naar hem te luisteren, vat men hem aan en dwingt hem onder bedreigingen mede
naar Sluys te gaan. Jan van Namen, ziende deze menigte inde
vlakte vergaderd, wil tegenstand bieden; twintig zijner edelen,
een groot deel zijner krijgsknechten sneuvelen en hij zelf wordt
door de burgers gevangen naar Brugge gevoerd en in 's Gravensteen opgesloten. Het volk neemt Sluys in, plundert, verbrandt
en vernielt de stad."
Regel 2627. Den 24 Febr. 1500 zag Karel 'T te Gent het
levenslicht.
Regel 30. Het heilig Vreede$bond. D.i. de pacificatie van Gent,
8 Nov. 1576.
Regel 44. Diamant. Een dergelijke beeldspraak, waarin eilanden , steden vergeleken worden met kostbare edelsteenen , bezigt
M u 1 t a t u 1 i in zijn bekend gezegde: ,,Het prachtig ryk van Insulinde dat zich slingert om den evenaar, als een gordel van smaragd."
Regel 48. Dat gij de wieg zijt. L e d e g a n c k heeft te Gent
gestudeerd en werd daar in 1845 professor in de rechten.
Regel 53. Zeqelied. Nam. „Vlaanderen den Leeuw !" of ,,\Tlaendren ende Leu !", zooals de pastoor van \Telthem zegt dat ,,'t geen"
d.i. de wapenroep, krijgsleus der Vlamingen is, in den spiegel
Ilistoriael IV 27 1 57.
Regel 63. Albion , oude naam van Bnittanië , zie regel 13 van
Aan Bruqge.
Regel 66. Men leze de waardeenende bladzijden door Henri
H a v a r d in Le Pays des Gueucc (Ned. vertaling bl. 290 vlgg.)
aan de beschrijving den weldadigheid, der goede inrichting van
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het onderwijs , der milddadigheid in 't geven van goedkoope reisgelegenheid aan minder gegoeden in Gent enz., gewijd.
Regel 71. Wij verwijzen naar het bovengenoemde werk van
H a v a r d (bl. 292, noot der Nederl. vertaling) : „Ik noem inzonderheid de maatschappij de Toekomst", die niet alleen aanzienlijke
sommen verstrekt uit onderlinge vrijwillige bijdragen, maar tevens
inzamelingen houdt in de koffiehuizen , bierhuizen en andere plaatsen
van openbare bijeenkomst , terwijl zij ook feesten aanlegt , waarvan
de opbrengst aan de gewone ontvangsten wordt toegevoegd. In
1875 telde deze model-maatschappij 505 leden en het cijfer harer
giften klom tot 21,460 francs".
Voorts denke men aan 't Willemsfonds, dat goede boeken onder
't volk verspreidt , het stichten van bibliotheken bevordert enz.;
aan de societeit van „gedecoreerde ambachtslui" enz.
Regel 76. Tempelen. De cathedraal St. Bavo is een der schitterendste kerken van België ; voorts hebben we de oude St. Jacobskerk , de nog oudere St. Nicolaaskerk , de St. Michiel en de St.
Pieter. De twee Begijnenkloosters zijn ook merkwaardig.
Regel 83. Heiligdom. De universiteit is in 1826 gebouwd.
Regel 86. Tempel. Het paleis van justitie , evenals de universiteit door Roelandt gebouwd , dateert van 1844.
Regel 88. Tiiemnis , de godin der gerechtigheid.
Regel 112. &hutsgeest. St. Bavo.
Regel 151. Bastaardy. Onechtheid , ontaardheid.
Regel 159. De Lei (Fransch Lys) en Schelde (Fransch Escaut)
komen bij Gent samen.
Regel 167. Maerlant. De bekende groote schrijver, de vader
der Dietsche dichters , Jacob v. Maerlant , geb. ± 1235, gest.
±1300.

II.
Het tw eede lied bezingt Brugge.
De beginstrophe is , zooals de dichter zelf zegt , ontleend aan
B y r o n en wel aan diens Turksche vertelling The Giaour (d.i.
ongeloovige , de naam , dien de Turk aan den Christen geeft)
voor 't eerst uitgegeven in 1813. Bij B y r o n heet 't , volgens
de vertaling van T e n K a t e:
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Wie ooit neêrzat bij een doode
eer de sterfdag henenvlood,
De eerste dag van nacht en stilte,
laatste van gevaar en nood,
Voor de vingers der Ontbinding,
zwevende over 't aangezicht,
Nog het waas dier Schoonheid wischten ,
die eerst langzaam , langzaam zwicht --0 , hoe werd hem 't hart bewogen
als hij peinzend nederzag
Op dat engelachtig wezen
met dien kalmen vredelach ,
Op die bleekbestorven wangen ,
strak en zonder leven meer
Maar zoo onuitspreeklijk rustig
maar zoo hemelsch — zacht en teêr !
En was niet dat oog geloken,
dat nu lacht, noch lonkt, noch schreit,
Was dat voorhoofd niet bevroren,
ijskoud van gevoelloosheid,
Voer geen huivring ons door de aadren,
of die aanblik vol van rouw ,
Die verschrikt en aantrekt tevens ,
ons noodlottig worden zou ,
0 , wij zouden lang nog twijflen
of de dood hier ommezweeft,
Zóo volheerlijk zijn die trekken,
die zijn hand verzegeld heeft ! ..
Dus is de aanblik dezer stranden:
diep-bewogen blijft gij staan,
Dit is Griekenland ! maar 't leeft niet!
ach , de ziel ontbreekt eraan.

Het schoone gronddenkbeeld van deze treffende regels is door
B y r o n ontleend aan D a 11 a w a y s Constantinopel.
Regel 13. Barcri. De Barden waren bij de Galliers (Kelten) dichters, die een afzonderlijken stand uitmaakten ; bij onze voorouders,
de Germanen, was een dichterstand onbekend , evenals nog thans.
Albion , oude naam voor Brittannië , zie regel 63 van Aan Gent.
Regel 14. Hellas, Griekenland.
Regel 26. Tuin , in do oude beteokenis : omheining (vgl. Hollandsche tuin) en dan : gebied.
Regel29. Hal. De hallen met den Halletoren op 't groote plein
te Brugge zijn nog een der merkwaardigheden der stad.
Op d' Oceaan ziet, d.i. uitziet op. Vgl. Hgd. Seleen au f .
Regel 31. Ruime weidsche straten. Deze trekken de aandacht van
Noord en Zuid, 21e jaargang.
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ieder bezoeker , die echter door de daarin heerschande kalmte en
leegte tevens aan woeliger, roemrijker , maar thans vervlogen tijd
herinnerd wordt.
Regel 37. Uwer templenpracht. Bezienswaardig zijn de kathedraal,
de dicht daarbij staande Onze-Vrouwenkerk met groote kunstschatten, de Heilige-Bloedkapel, de St. Jacobskerk.
Regel 38-39. Vlaandrens vorstelijk geslacht daar neerligt. In
de Onze-Vrouw zijn begraven Karel de Stoute en Maria van
Bourgondië , vrouw van Maximiliaan ; de levensgroote beelden
van vader en dochter , van verguld koper rusten op marmeren
sarcophagen.
Regel 41. Kunstjuweelen. Het aantal kunstschatten , zoowel in
gewijde en ongewijde gebouwen als bij particulieren te Brugge is
nog thans aanzienlijk. De Onze-Vrouwenkerk roemt op gewrochten
van Michel Angelo. Het St. Jan-Hospitaal bezit eenige Memlings,
in den Halletorèn vindt men een groote collectie oudheden ; de
schepenkamer in 't Paleis van justitie is hoogst interessant , enz. enz.
Regel 49. Vorstenstad. Brugge is langen tijd de residentie der
graven van Vlaanderen en der hertogen van Brabant geweest.
Regel 55. Ik zag uit uwen wal, enz. Robert (van Vlaanderen)
de Fries maakte reeds in 1086 een reis naar 't Heilige land ; terwijl Robert de jonge Fries den ten kruistocht meemaakte als aanvoerder zijner Vlamingen ; graaf Dirk van den Elzas toog viermaal
naar Jeruzalem (t 1169) , Philips van den Elzas in 1177 en later
nog eens in 1190. Boudewijn IX werd keizer van Constantinopel (1204).
Regel 60. Tgr d.i. Tyrus , naast Sidon de bloeiendste stad van
't oude Phoenicie , die een uitgestrekten handel dreef.
Regel 70. Een koningin. D.i. Johanna van Navarre. Toen in
Mei 1301 koning Philips IV de Schoone van Frankrijk 1314)
met zijn gemalin de steden van Vlaanderen bezocht, viel de vorstin
de kostbare en rijke kleeding der Brugsche dames in 't oog en
deed haar de woorden ontvallen : „Ik dacht alleen koningin te zijn,
maar ik zie er honderdtallen om mij heen." (Je me croyais seule
reine, mais j'en vois des centaines d'autres autour de moi).
Regel 79. 't Krachtiq sein van een paar Vlaamsche woorden. Bij
de verrassing van Brugge in 1302 door Pieter de Coninek (zie
Aan Gent, aant. bij regel 24) was men er op uit, alle Franschen,
die in de stad geherbergd waren te dooden ; alle vluchtenden moesten , daar zij in de duisternis niet te herkennen waren de door
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geen Franschman goed uit te spreken woorden 1 ) zeggen : „Schild
en Vriend," om zoodoende hun landaard te openbaren.
Regel 82. Het wraakgeroep. De „schreeuw" Z) van Vlaanderen:
„Vlaanderen den Leeuw ! Wat Walsch is, valsch is ! Slaat al dood !"
heeft meer dan eens de Vlaamsche soldaten met geestdrift en moed
vervuld , zoo was 't ook die wapenkreet in den Sporenslag bij
Kortrijk (1302) , die de Vlaamsche „leeuwen" hun schitterende
overwinning op de Franschen deed behalen.
Regel 90. De handelssteden rekenden 't zich eene eer Brugge
als haar gelijke, als haar zuster te mogen beschouwen en haar als
zoodanig te huldigen.
Regel 91. Der cdogen stad. D.i. Venetië. Verloofde van de baren
heet V. omdat het te midden van water gelegen, daaraan verbonden, gehecht, daarmee geheel een is.
Regel 126. Bardenlied, Zie aant. op regel 13.

Regel 131. Kan L e d e g a n c k hier doelen op het in 1878 opgerichte standbeeld van Jan v. Eik ? Misschien was er in zijn tijd
reeds sprake van.
Regel 145. Hooggetij - plechtig feest.
Regel 166. Verzwinden = afnemen, verdwijnen.

III.
„Aen Antwerpen," de derde zang der trilogie , is minder gelijk
de twee vorige een klaagzang over verloren roem en vervlogen
roemrijker tijden dan wel een zegelied, een juichlied over den stijgenden bloei en vooruitgang der Scheldestad.
Regel 61. Brugge's erfgenamen. C o n s c i e n c e in zijn Geschiedenis van België (Rom. Werken IV, 298) schrijft : „Gedurende den
binnenlandschen vrede (1514) ontwikkelden de koophandel en de

nijverheid zich op een wonderlijke wijze in België ; het scheen ,
dat de lange jaren van oproer en onrust den inwonergin meer
macht hadden bewaard , en dat het volksleven er door versterkt
1) Zulk een herkenningswoord noemt men Schibboleth — om de
goede uitspraak te bevorderen is de spelling sjibboleth beter. In hoofdstuk XII van Richteren lezen we , dat de Gileadieten hunne ten doode gedoemde vijanden, de Efraemieten, het bovengenoemde woord lieten zeggen
om ze aan hunne uitspraak , sibboleth , te herkennen. De laatsten konden
de letter sjin (sj) niet uitspreken.
s) Zie de aanteekening bij regel 53 van Aan Gent.
5*
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was geworden. Dan werd het eerst ten hoogste zichtbaar , dat
Brugge als koophandelsstad voor altijd tot den ondergang was verwezen ; want naarmate hare medestreefster Antwerpen meer en
meer als eene wereldhaven in bloei kwam , zag de stad Brugge
éen voor éen al de hoofdstoffen harer welvaart te niet gaan. Reeds
in 1511 verlieten de Portugeezen , alsdan de rijkste handelsnatie,
de Vlaamsche stad , om hunnen stapel naar Antwerpen over te
brengen ; de Italianen en Oosterlingen deden welhaast hetzelfde en
werden gevolgd door meest al de personen , die in den handel en
de zeevaart hunne belangen hadden. Van dan af mocht Antwerpen
zich beroemen de eerste handelsstad der Nederlanden en der wereld
te zijn."
Dezelfde schrijver noemt in Simon Turchi (Rom. Werken IV, 7)
Antwerpen niet alleen „erfgename van Venetie," maar „tevens van
het rijke Brugge." Hij verwijst verder naar G u i c c i a r d i n i, Beschrijving der Nederlanden (Arnhem, 1617), bl. 113.
Regel 66. Ridderspel, tournooi of steekspel.
Lantjuweel: 1) de prijs der overwinning, die werd uitgeloofd op
de wedstrijden der verschillende rederijkerskamers of schuttersgilden,
2) die wedstrijden met bijbehoorende feesten zelve. Gelijk bekend,
zijn de landjuweelen in 1496 en 1561 te Antwerpen gehouden de
schitterendste geweest , die ooit gevierd zijn. Een dergelijk feest
heeft men daar ter stede nog in 1892 in vollen luister nagedaan.
Regel 66 vlgg. Het is bekend , dat de koning van Portugal
eens op de beurs van Antwerpen 3000000 gouden kronen lichtte
en dat koningin Maria van Engeland er eene leening aanging,
waarvan het beloop tot 70,000000 franken wordt geschat. Wij
noemen voorts den naam van den geboren Augsburger Fugger,
den geldschieter der vorsten en natiën , die door Maximiliaan in den
adelstand verheven werd om zijn overgroote schatten. Zie C o ns c i e n c e , Rom. Werken IV , 8 ; 18 ; 36. Brussel , Leuven en
Antwerpen boden aan de schulden van hertog Jan II te betalen
of daarvoor borg te blijven. „In puerder ghiften" werd aan Lodewijk van Male de som van 9000 gulden geschonken (1361). Geen
wonder dan ook , dat wij onder de posten, waaruit de in 1819 gevestigde stadsschuld is ontstaan, groote leeningen vinden of schuldbetalingen ten behoeve van de vorsten. Zie de uitvoerige en voortrcffeljjke Geschiedenis van Antwerpen door M e r t e n s en T o r f s,
IV, 145, 152 en de „Noticie der Schulden" in't Aenhangsel bij dat werk.
-
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Wat betreft gastmalen, banketten aan de vorsten, die waren toen
een gebruik des tijds ; zeer bekend is 't gastmaal, dat den 23 Mei
1540 ter eere van keizer Karel en Maria v. Hongarije door de stad
gegeven werd.
Voor de gebeurtenissen waarop L e d e g a n e k zinspeelt, het
verbranden van een schuldbekentenis , halen wij aan bovengemeld
werk van M e r t en s en T o r f s t.a.p. blz. 167: In de maend
Augustus 1 542 was de Landvoogdes vrouwe Maria naer Antwerpen
gekomen , om den omgang van 0. L. Vrouwe Hemelvaert te zien.
Op verzoek des Magistraets nam zij haren intrek in het huis van
zekeren Jan Noys , alwaer haer ook van stadswege een gastmael
werd aangeboden, hetwelk 51 pond, 18 schellingen en 6 deniers
kostte. Toen zij , na hier alles gezien te hebben , naer Brussel
terugreisde, vertoefde zij op het hof van Juliano Dozzi, te Hoboken.
Dit moet een regt vorstelijk verblijf geweest zijn: ten tijde van Cau
kerke getuigden deszelfs heerlijk geschilderde zalen van zijne oude
pracht; maer de maeltijd, welke er de vorstin werd aangeboden, moet
alle verbeelding overtroffen hebben. Men verhaelt namelijk, dat de
boorden der schotels, in welke men opdischte, allen met kostbare parelen
waren bezet, en al de oesterschelpen verguld; in den liaerd brandde
een vuur van cederhout en kaneel , hetwelk men had aengestolcen met
eene schuldbekentenis , door keizer Karel eigenhandig geteelcend , ten

behoeve van gemelden Dozzi, die aan Zijne Majesteit ettelijke millioenen had geleend. Deze Dozzi moet dan wel magtig rijk, maer
ook een man van klein verstand zijn geweest; daer hij zoo dwaes
en kwistig met zijne schatten omging. Ten tijde van Papebrochius
zag men in 0. L. Vrouwenkerk, achter den predikstoel, nog een
glasraem , op hetwelk die Italiaansche Cresus knielende was afgebeeld."
Eene noot vermeldt: Anderen laten dit onthael aan keizer Karel
zelf wervaren, en beweren dat de edelmoedige hospes een Vlaming
was, met name Jan Daem."
Regel 76. Ren held/aftq zoon van Spanje. D. i. Parma , die
veertien maanden lang Antwerpen belegerde, dat zich eindelijk,
Aug. 1585, bij verdrag overgaf. Marnix was er, gelijk bekend,
burgemeester.
Regel 82. Vroeger . d.i. Januari 1583.
Regel 83. 't laeg verraed van d'onbezonnen Gal, d.i. de aanslag
van Anjou, als ,,Fransche furie" bekend. Slaan wij weer op Con-
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S e i e n e e , Geschiedenis van België (Rom. Werken IV , 326) : „Op
den gestelden dag , zijnde den 17 Januari 1583 , veinst de hertog
van Alencon, met een groot gevolg van hovelingen en ridders naar
zijn leger te willen rijden , en trekt de Borgerhoutsche poort uit;
maar niet zoohaast is hij er buiten op de brug , of het teeken tot
den aanval wordt gegeven. De mannen van zijn gevolg keeren
zich om, roepen met zegevierend gejuich : Gewonnen de Stad ! Gewonnen de stad ! Slaat dood ! Slaat dood ! en vermoorden al de
burgers, die de wacht bij de poort houden en met ontdekten hoofde
den hertog hadden laten voorbij rij den. Onmiddellijk valt het geheele
Fransche leger in de stad , klimt op de vesten , begint met het
grof geschut naar binnen te schieten en verspreidt zich in al de
aanpalende straten. In het eerst verstommen de burgers bij het
vernemen van den verraderlijken aanslag ; doch welhaast hervatten
zij den verloren moed en vergeten hunne geloofsgeschillen , om de
Franschen te bestrijden ; Katholiek en Hervormd , het neemt al de
wapens op, de trommen loopen rond, de burgers vergaderen, loopen
tégen de Franschen op , beginnen uit alle huizen te schieten en
dwingen eindelijk de aanvallers tot den aftocht naar de poort en
de vesten. Op de hielen vervolgd , weten de Franschen niet meer
hoe de razende burgers te ontvlieden ; in hunnen angst springen
zij van boven neer in de stadsgrachten en verdrinken in groot
getal ; bij de poort van Borgerhout liggen hunne lijken wel anderhalve manslengte hoog. De slachterij der Franschen blijft duren,
totdat er geen enkele meer binnen Antwerpen te vinden is. Vijftienhonderd liggen er dood voor de poort , in de straten en in de
grachten. De burgers tellen 83 gesneuvelden"..
Regel 97. Beeldend d.i. (iets schoons) in beeld brengend , in
beeld voorstellend , plastisch , zooals de beeldhouw-, de schilder-,
de teekenkunst.
Regel 110. Zijn naem : Rubens.
Regel 133. Het b2crgt en wal en gracht. De vestingwerken ; de
gordel van forten , bolwerken en grachten maakten Antwerpen tot
een der hechtste vestingen van Europa.
Regel 134. Hooggespztste toren. Dit is de om zijn bewonderenswaardige constructie vermaarde toren der kathedraal , waarvan in
1422 door Jan Appelmans de grondvesten gelegd werden ; hij is
123 M. hoog.
Regel 137. Stapelbouwen. Van de magazijnen, die natuurlijk bij
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de groote bassins of dokken in 't Noorden der stad liggen is het
oude Hanzehuis merkwaardig om zijn ouderdom ( 1 1570) , en het
koninklijk entrepot om zijn grootte. Met stoom- en hydraulische
kranen worden de zwaarste lasten gemakkelijk en bijna geruischloos
opgeheschen.
Regel 139. Handelbeurs. De oude in gotischer stijl opgetrokken
beurs , die door onzen dichter bedoeld is , is afgebrand in 1858,;
in denzelfden stijl , maar in grootere proporties is de nieuwe opgebouwd.
Regel 140. Tempelen van kunstjuweelen vol. Daar er te veel is om
alles te melden, noemen wij de Kathedraal Onze-Vrouw met de meesterwerken van Rubens : de Verheffing en Afneming van het kruis,
nog andere stukken van dien grooten meester en vele gewrochten
van andere kunstenaars. Ook de St. Jacobskerk bezit een menigte
van kunstschatten ; eveneens de Augustinuskerk en de St. Antoniuskerk.
Regel 144. Zeker nog met meer recht dan in 1846 zou de
dichter een regel als dezen kunnen neerschrijven in onzen tijd,
nu avenues , parken , bosschages in menigte den wandelaar gelegenheid geven om te genieten. De dierentuin was toen Ledeganck zijn gedicht schreef nog zeer jong ; in den plantentuin vindt
men 't standbeeld van den botanicus Coudenberg (16e eeuw).
Regel 149. Weg d. i. het kanaal van de Kempen, le canal de
la Campine.
Regel 159. Een vernieuwd geslacht. Van de nieuwere Vlaamsche
schilders noemen we Van Bree, De Braekeleer, Wappers, De Keyser,
Leys, Dykmans, Madou, Wiertz enz.
Regel 166 vgg. Wij hebben hier te denken aan de „Vlaamsche
beweging", waarvan Jan Frans Willems de ziel was en welker
doel 't was een nieuw letterkundig leven in de Vlaamsche taal te
wekken en de Fransche invloeden, inzonderheid waar 't de taal
betrof, te keerera (± 1840).
G. A. NAUTA.
War fum.
-

-

DE STUDIE VAN SYNONIEMEN.
Reeds vroeg leert het kind spreken ; de opvoeders zoeken in den
geest van het kind eene verbinding tot stand te brengen tusschen
zaak- en klank(woord)voorstellingen. Zij gewennen het kind er aan,
eene zaak met het juiste woord aan te duiden. Dat is noodig,
opdat het kind later door het noemen van het woord (als naam der
voorstelling) bij dengene tot wien het spreekt, de juiste voorstelling
in het bewustzijn doe treden. Dit spreek- (of taal-)onderwijs wordt
onafgebroken voortgezet, zoowel in huis als op school, en ook nadat
de leerling de schoolbanken verlaten heeft , wordt zijn taalschat
steeds grooter. De omgang met anderen noodzaakt hem met eenige
zorg zijne woorden te kiezen , opdat hij het gevaar ontloope , misverstaan te worden. Waar dit van elk beschaafd mensch geldt,
hoeveel te meer zal men het dan moeten kunnen zeggen van hem,
die geroepen is , anderen de beginselen der Nederlandsche Taal te
onderwijzen. Hij bovenal dient van zeer vele in het dagelijksch
leven voorkomende woorden, den aard, de waarde en de verschillende
beteekenissen te kennen. Waar vinden wij de verschillende beteekenissen van een woord bijeengebracht, wie zal ons bij dit onderzoek
tot gids strekken ? Het Woordenboek. De schrijver van een woordenboek toch heeft zich tot hoofdtaak moeten stellen de woorden
zoo te definieeren, dat de juiste beteekenis allen volkomen duidelijk
is ; dus zoo , dat verschillende menschen aan hetzelfde woord onmogelijk eene verschillende beteekenis kunnen hechten. Maar hoe
onvolledig en onjuist is in dit opzicht vaak de arbeid van sommige
woordenboekschrijvers. Hoe dikwijls ziet men niet, dat een woord
a. h. w. vertaald wordt door een ander , waarmee nagenoeg niets
verklaard is geworden en waardoor bovendien de verkeerde meening
ontstaat , als zouden die beide woorden precies dezelfde beteekenis
hebben. Nog erger wordt het , wanneer A heet verklaard te zijn
door B , terwijl B toegelicht wordt door A (dus identiteit). Zoo
geeft v. Dale (3e druk) als beteekenis van plunderen r o o v e n,
s t e l e n, terwijl we rooven opslaande lezen : i e m a n d i e t s m e t
geweld ontnemen, stelen, plunderen. Verder leert
dit woordenboek ons , dat bekwaam geschikt en geschikt b ekwaam beteekent. Langdurig =van langen duur, duurz a a m. (Alsof er tusschen langdurig en duurzaam geen verschil
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bestond! (Zie Noord en Zuid, jaargang '97, pag. 534).
Afdanken is o n t s 1 a a n en bij ontslaan vindt men o.m. ook a fdanken.(ZievoordezewoordenNoord en Zuid, jaargang
'97, pag. 535).
Het zal den belangstellenden lezer niet moeilijk vallen meer zulke
onbeduidende en onjuiste verklaringen bijeen te brengen. 1 ) Eene
uitzondering te dezen aanzien maakt het Woordenboek der Nederlandsche Taal (begonnen door wijlen prof. M. de Vries), voor zoover
de verschenen afleveringen ons in staat stellen er een oordeel over
uit te spreken.
In plaats van ons - voor te lichten, laten de meeste woordenboeken
ons even wijs of leeren ze ons , dat dit en dat woord van gelijke
beteekenis zijn en men zonder onderscheid het eene door het andere
kan vervangen. Zooals uit het bovenstaande blijkt, laat een gewoon
woordenboek ons bij de studie der synoniemen meestal in den steek.
We hebben dus wel een afzonderlijk Woordenboek voor Synoniemen
noodig, maar zoo'n werk raadpleegt men alleen in bepaalde gevallen,
wanneer zekere opgave ons voorgelegd wordt. Wil men van eene
bepaalde groep iets weten , dan slaat men het Woordenboek op.
Het doel nu, dat wij met dit en volgende artikelen beoogen, is den
studeerenden onderwijzer eenige stellen van uitgewerkte synoniemen
onder de aandacht te brengen. Bij de uitwerking zal het gebruik
der woorden in deze of gene beteekenis gestaafd worden door aanhalingen uit de werken onzer Nederlandsche schrijvers. Na eene

inleidende beschouwing over het wezen , den aard en het nut der
synonymiek zullen wij vooral door practische behandeling den studeerenden de behulpzame hand bieden bij dit onderdeel hunner
studie der Nederlandsche Taal.
1. INLEIDING.
Synoniem beteekent niet gelijk beteekenend of van volkomen dezelfde beteekenis, maar van o v e r e e n k o m s t i g e beteekenis. Bij zonder juist wordt dus het begrip uitgedrukt door het woord zinverwant.
1) Aan een ander , niet minder lastig gebrek , gaan te beknopte woordenboeken voor vreemde talen mank ; daar vindt men dikwijls achter een
woord eene serie vertalingen, waaruit men kiezen mag. Men sla b.v. Calisch,
Nederl.-Fransch Woordenboek eens na op de woorden ruk, ruw, ledig, haak,
bol enz. enz. Elk onderwijzer , die leerlingen heeft , welke het woordenboek inplaats van het geheugen gebruikten, heeft de gevolgen hiervan wel
eens ondervonden. v. D. M,
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Door deze verklaring wordt meteen duidelijk , dat de vooral door
de Franschen opgeworpen strijdvraag , of er werkelijk synoniemen
bestaan , bevestigend beantwoord moet worden , zonder dat er iets
te kort wordt gedaan aan de stelling, dat geen taal twee woorden
van absoluut gelijke beteekenis bezit. Het begrip synoniem houdt
altijd een min of meer in , evenals de begrippen overeenkomst en
verwantschap. Twee menschen kunnen op elkander gelijken, sprekend
gelijken, in elke handeling met elkander overeenkomen, toch bestaat
er s l e c h t s overeenkomst en d u s o o k verschil, en kan er van
identiteit geen sprake zijn. Hetzelfde geldt van twee woorden.
Synoniemen zijn te vergelijken bij de verschillende nuances eener
zelfde hoofdkleur. Bij den eersten oogopslag en op eenigen afstand
schijnen ze samen te smelten , maar bij nauwkeurige beschouwing
neemt men het eigenaardige van elk dier nuances waar. Woorden
als billijle en rechtvaardig schijnen bij oppervlakkige beschouwing
dezelfde beteekenis te hebben, maar wie zich goed rekenschap geeft
van het gebruik dezer woorden, zal tot de ontdekking komen, dat
men billijk kan zijn zonder nog rechtvaardig te handelen en omgekeerd. TTooïziclz tig en omzichtig schijnen voor velen niet met
elkander te verschillen en toch sluit het làatste eene grootere mate
van behoedzaamheid in zich dan het tweede.
Het doel nu der synonymiek is op de overeenkomst en het verschil van woorden , die elkander in beteekenis zeer nabij komen ,
het volle licht te doen vallen. Door deze studie kan de juistheid
van uitdrukking der gedachte slechts winnen. Men stelt zich dan
niet meer tevreden met een woord, dat de gedachte t e n n a a s t e
b ij weergeeft , neen , men zoekt het eene juiste woord, dat correspondeert met eene bepaalde voorstelling of een bepaald begrip.
Wie zich niet volledig rekenschap geeft van de beteekenis der
woorden , die hij gebruikt , bedient zich niet altijd van het woord,
dat hier of daar juist zoo geheel eigenaardig past. Van woorden,
die tot eene groep zijn samen te brengen, gebruikt hij dan dikwijls
bij voorkeur een enkel , waardoor men verzuimt de verschillende
schakeeringen weer te geven. De taal van minder ontwikkelden
levert van dit verschijnsel voorbeelden in overvloed op. Dezelfde
woorden en wel zulke met de meest a l g e m e e n e en dus m i n s t
zeggende beteekenis komen telkens terug , z.a. malen , plaats
hebben, doen. Zoo hoort men zeggen : eene zonde doen, een moord
dQen, een diefstal doen, eene taak doen, een eed doen, enz. enz.,
-

75
alsof men het bestaan van de werkwoorden begaan , plegen , verrichten, afleggen e.a. stelselmatig ontkennen wilde. Onwillekeurig
denkt men aan een' werkman , die verscheiden werktuigen bezit,
waarvan elk zijne eigen bestemming heeft, maar die zich toch niet
de moeite geeft, het beste en voor een bepaald onderdeel van zijn
werk het meest geschikte uit te zoeken en steeds een en hetzelfde
werktuig gebruikt, terwijl hij de andere laat verroesten.
En wat het volk uit onwetendheid nalaat, laten meer ontwikkelden
dikwijls na uit onverschilligheid en gemakzucht. Wij evenwel moeten ons voor zulk eene slordige uitdrukking der gedachten wachten;
o.m. moet de studie van synoniemen ons doen nadenken over de
keuze onzer woorden en zij zal ons streng doen zijn tegenover ons
zelve, terwijl zij bovendien onze scherpzinnigheid verhoogt. 1 )
Met S y n o n y m i a bedoelt men die rhetorische figuur , welke

in versterking der uitgedrukte gedachte bestaat door het gebruik
van zinverwante woorden, b.v.: Hij sidderde en beefde. „ FIetgeen
onder al dat gewoel, Bedruk, gerel ^en gelawaai, zonder hulp van
potlood en papier , dagen kan tellen en breuken deden." (Potg.)
Een verkeerd gebruik der S y n o n y m i a, eene bespottelijke overdrijving heet D a t i s m u s (aldus genoemd naar den Perzischen
satraap Datis , die Grieksch sprekende, op komische wijze woorden
van overeenkomstige beteekenis na elkaar gebruikte). Vindt niemand
iets overdrevens in de boven aangehaalde voorbeelden van S y n on y m i a, de volgende overdrijving zal door niemand goedgekeurd worden : Het spijt, het smart, het bedroeft snij u niet te kunnen helpen.
De spraakkunst behandelt den bouw der taal, het woordenboek
bevat den taalschat. De spraakkunst geeft regels en wetten, het
woordenboek bijzonderheden betreffende de beteekenis der woorden,
maar beide hebben ze rekening te houden met de onderscheiding
van synonieme woorden en woordvormen. Hieruit volgt, dat er
twee soorten van synoniemen zijn : g r a m m a t i c a l e en 1 e x ieo1ogische.
Grammaticale synoniemen hebben denzelfden stam, maar ver1) Waar hier van scherpzinnigheid gesproken wordt, verdient vermelding dat vooral sedert Girard in 1718 zijn woordenboek der synoniemen
aan de hertogin de Berry had opgedragen, in Frankrijk de onderscheiding
van synoniemen bij de dames. in de mode kwam. De synoniemen vormden dikwijls het onderwerp van het gesprek, terwijl zij eene geschikte gelegenheid aanboden, om blijk te geven van scherpzinnigheid.
V. D. M.
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schillen óf door grammaticale wijzigingen óf doordien zij verschillende voor- of achtervoegsels hebben, b.v. hun en hen. luisteren
en luisteren naar, vaders en vaderen, buigbaar en buigzaam, onmnetelijk en onmeetbaar enz. Het onderscheid tusschen deze woorden volgt onmiddellijk uit de in de spraakkunst geleerde regels,
waarom wij synoniemen van deze soort niet dan bij uitzondering
zullen behandelen. Lexicologische synoniemen hebben geen woordstam gelijk ; in enkele gevallen blijkt hun verschil uit eene nauwkeurige beschouwing der beteekenis van den woordstam, maar
meestal moet bij de vaststelling van het onderscheid het taalgebruik
beslissen. Vbd. Volledig en volnaakt, slank en erkentenis, drinkgeld, fooi en verval, lieveling en gunsteling enz. enz. Voor deze
soort van synoniemen kan men geen bepaalde regels vaststellen,
om tot het verschil te komen. Hij, die zich met de studie der
synoniemen bezig houdt, dient ze elk afzonderlijk aan een nauwgezet onderzoek te onderwerpen, nu eens dezen dan weder genen
weg volgende, om tot zijn doel te geraken. Hier zullen we dan
ook g r o e p e n van zinverwante woorden aantreffen, wat bij die
der eerste soort niet dikwijls het geval zal zijn.
Een woord is synoniem met een ander, wanneer het met dat
andere een of meer samenstellende elementen gelijk heeft. Nemen
we eens de twee begrippen a f/zeer en vijandschap. Beide bestaan
uit een zeker aantal enkelvoudige voorstellingen, maar enkele voorstellingen, die het eene begrip opbouwen, vinden we terug in het
andere. Beide houden n.l. de gedachte in aan eene stemming van het
gemoed tegen iets, dat het onaangenaam aandoet. Wat hier gezegd
is van - twee begrippen kan ook plaats vinden met drie, vier en
meer. Ook kunnen van drie woorden A, B en C, A en B synoniemen zijn en B en C, zonder dat A nog een synoniem van C
behoeft te zijn. b.v. Hooren—vernemen en hoorgin—luisteren.
huur —pacht en huur—loon. Aardig—geestig en aardig—bevallig.
Voorts kan het geval zich voordoen, dat een woord synoniem is
met een ander, welks beteekenis die van het eerste geheel in zich
sluit, b.v. drinkgeld en fooi, klip en rots, sabel en zwaard.
Enkele groepen van synoniemen zullen wij niet behandelen : lo.
de dusgenaamde grammaticale. 2o. woorden, die namen zijn van
dingen, welke zulke karakteristieke eigenschappen bezitten, dat men
ze onmogelijk met andere zal verwarren z.a. kast en buffet ; kabel
en touw ; bank en stoel; ton, flesch en glas ; liefde en vriend-
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schap ; hoewel de leden van elk dezer groepen wel eenige punten
van overeenkomst bezitten met een ander lid derzelfde groep.
3o. technische termen. Deze toch worden alleen gebruikt in zekere
wetenschap of kunst, waar zij verklaard worden op eene wijze, die
aan duidelijkheid niets te wenschen mag overlaten. De geleerden, de
ingewijden, die ze gebruiken, kunnen ze niet met elkander verwarren. Evenwel de uitsluiting van technische termen geschiedt
met eenig voorbehoud : telkens toch dat woorden, die in eene wetenschap of kunst thuis behooren, ook in de taal van het dagelijksch
leven gebruikt worden, dienen zij wel voor behandeling in aanmerking te komen. 1 )
De methode, die men bij de onderscheiding der synoniemen volgens hunne beteekenis en bij de vaststelling van hunne onderlinge
verhouding volgt, steunt op d e etymologie, d e kennis v a n
het taalgebruik, de grammatica en de logica.
1. De e t y m o l o g i e is in enkele gevallen een goede grondslag
tot woordverklaring. Het spreekt van zelf, dat dit alleen van ware
etymologiëen geldt d. w. z. van wetenschappelijk vastgestelde.
Halve wetenschap doet hier niets dan kwaad, daar zij gevolgtrekkingen maakt uit veronderstellingen, waarover `de taalgeleerden het
dikwijls op verre na niet eens zijn. Zoolang de etymologie van
een woord onzeker is, kan men haar dus niet als grondslag voor
de vaststelling van het verschil tusschen synoniemen aannemen.
Zoo zal bij de behandeling der synoniemen boeten en bekoopen de
etymologische beteekenis van het eerste woord door den bewerker
niet over het hoofd gezien mogen worden.
2. Meer nog dan op de etymologie moet de onderscheiding van
synoniemen gegrond zijn op het t a a 1 g e b r u i k. Voor alles geldt
het hier de beteekenis of beteekenissen op te sporen, waarin een
woord heden ten dage algemeen gebruikt en opgevat wordt. Op
de gesproken taal kan men zich niet altijd verlaten. Om er zeker
van te zijn, dat een woord juist in eene bepaalde beteekenis voorkomt, dient men het te zoeken in de geschriften van goede schrijvers.
1 Dat de taal der wetenschap rniet altij di overeenstemt met die van het
dagelijksch leven, moge uit de volgende voorbeelden blijken : In de botanie is de beteekenis van vrucht eene andere dan die van 't woord in 't
dagelijksch leven. Voor den botanist n.l. is de aardbezie geen vrucht. Een
blaadje heeft voor hem de bijzondere beteekenis van : deel van een samengesteld blad en kan dus wel groot zijn. Men denke o. m. aan de beteekenis van vat in de physica en van tucht in de opvoedkunde. v. D. M.
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Het taalgebruik leert ons, of een woord in zekere beteekenis oud
dan wel nieuw is, of het veel dan wel weinig gebruikt wordt, of
het een echt Nederlandsch dan wel een gewestelijk woord is, of
het in letterlijken dan wel in figuurlijken zin voorkomt, of het in
verheven stijl dan wel in de taal van het dagelijksch leven, of het
in proza dan wel in poëzie, of het in gunstigen dan wel in ongunstigen zin gebruikt wordt.
De eenvoudige uiteenzetting van overeenkomst en verschil, hoe
juist en van hoeveel beteekenis die ook zij, zal dikwijls onvoldoende
blijken om nauwkeurig de verschillende nuances van hetzelfde
grondbegrip weer te geven. Men zal dus zinnen moeten citeeren,
waarin elk der woorden voorkomt in zekere beteekenis en wel zoo,
dat men voelt, dat juist d i t woord h i e r behoort. Wanneer men
zelf zinnen maakt, loopt men gevaar, dat de voorbeelden niet de
getrouwe afspiegelingen zijn van het taalgebruik.
3. De g r a m m a t i c a bewijst, zooals hierboven reeds gezegd is,
belangrijke diensten bij de onderscheiding der grammaticale synoniemen. Ook voor de behandeling van de synoniemen der tweede
soort is zij niet van belang ontbloot, voorzoover zij de bij de woordvorming heerschende wetten aangeeft.
4. De 1 o g i c a zorgt voor het zoeken en het vaststellen der definities. De begrippen moeten steeds zoowel naar inhoud als naar
omvang vergeleken worden. Hierbij zullen dus overeenkomst en
verschil tegenover elkander gesteld worden.
Elke groep van synoniemen dient gedefinieerd te worden d. w. z.
men geve duidelijk aan, waarin de woorden met elkander overeenkomen. Wie dit verzuimt, loopt gevaar geheel op te gaan in het
verschil en verliest eene der hoofdzaken uit het oog : het gemeenschappelijke, waardoor de woorden elkander in beteekenis naderen
en waarom zij juist van elkander onderscheiden moeten worden.
Het is niet noodig al de beteekenissen, waarin een woord kan voorkomen op te sporen en vervolgens na te gaan, wat het gemeenschappelijke van al die beteekenissen is. In de meeste gevallen is het
voldoende, de juiste waarde in eene der beteekenissen vast te stellen.
Een uitstekend hulpmiddel tot bepaling der beteekenis van een
woord is in vele gevallen de tegenstelling. ) Dikwijls toch heeft
1 ) Tot voor korten tijd noemde men de woorden, die eene tegenstelling
met elkander vormden, o p p o s i ta ; later is het woord a n t o n y m a er
voor in de plaats gekomen, welk woord om zijne analogie met synonyma
de voorkeur verdient. v. D. M.
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een woord al naardat het in eene andere beteekenis voorkomt, een
ander woord als tegenstelling.
Verscheiden andere verhoudingen, waarin de te vergelijken begrippen tot elkander staan kunnen, zullen we kortheidshalve aanduiden door de volgende woorden: abstract en concreet, betrekkelijk
en volstrekt, subjectief en objectief, algemeen en bijzonder, bevestigend en ontkennend, actief en passief, handeling en toestand en
eigenschap.
In de volgende aflevering zullen we de behandeling van eenige
groepen -van synoniemen aanvangen.
V. D. MATE.
Amsterdam.

MOF.
Dit woord is een Nederlandsche spotnaam voor de Duitschers. Bij
de verschillende hier te lande gegeven verklaringen van den oorsprong dier uitdrukking, dient ook de minder bekende uitlegging
van sommige Duitschers te worden gevoegd. Bernard von Galen,
prins-bisschop van Munster, voerde namelijk in 1665, in vereeniging met Engeland, oorlog tegen ons land, en belegerde daarbij,
gedurende den winter, met zijne troepen, die voor het meerendeel
uit het land van Ems afkomstig waren, ook Rotterdam. Om zijne
manschappen tegen de heerschende scherpe koude te beschutten,
deed hij handmoffen onder hen uitdeelen. De belegerden zouden
dat als een bewijs van verwijfdheid der Duitschers beschouwd, en
deze daarom moffen genoemd hebben. En daaruit zouden de studenten van Göttingen, omstreeks 1830, ter aanduiding hunner makkers uit Emsland Mff hebben gemaakt, een woord dat allengs
naar Oud-Hanover (Luneburg , enz.) en Oost-Friesland tegelijk met
het woord Mffrika voor de aangeduide streek, werd overgeplant.
Men zegt ook soms Mffrikaner. Zeer waarschijnlijk had von Bismarck het woord M/ri1ca uit zijn studietijd onthouden, toen hij,
zooals de nieuwsbladen toenmaals meldden, in Maart '84, tegenover een Nederlandseh diplomaat zou hebben verklaard, toen van
eene mogelijke inlijving van Nederland sprake was: Wij kunnen
niet nog drie millioen Hollanders gebruiken, die ons Duitschers
ten allen tijde , als een aanhangsel van Muifrilca , minachtend hebben behandeld."

EEN DEUNTJE DEN HALS BREKEN.

Onlangs in de derde aflevering van den XX. jaargang de aanteekeningen van Dr. S t o e t t op L e o p o 1 d' s Voornaamste Schrijvers, 7e druk, herlezende — met benijding van den schat der bewijsplaatsen, die hem ten dienste staat en bewondering voor de wijze,
waarop hij er zich ook daar van heeft bediend —, mocht mij evenwel
de verklaring eener plaats in den Warenar (H o o f t, Ged. 2, 331)
niet volkomen bevredigen. Reym weidt jegens Geertrugd uit in
den lof van Claertje en verhaalt wonderen uit Claertjes vroegste
kinderjaren :
Iek hebse op mijn arm edragen, en anme hangt eliet,
Dat het dusschen kleuter was : ick sel je niet vals spreken.
't Was ien kijnt as ien aep, 't/con hondert deuntjens den hals breken.
Heer, 'thad sulcke grepen, ien mensch worde schier aers, ...
En watter langes de straet eroepen worde dat wist het na te bauwen.

Van de onderstreepte woorden mist Dr. S toet t noode de verklaring in de Voornaamste Schrijvers (zie Jaarg. XX, blz. 214) ; zij
beteekenen volgens hem : het kon honderd liedjes opzeggen, nazingen.
Ik geloof in de verklaring eenigszins van hem te moeten verschillen,
en wensch derhalve een gewijzigde opvatting voor te dragen en
zoo ik hoop voldoende te staven.
Den hals breken wordt , bij vergelijking of figuurlijk , met betrekking tot zeer verschillende zaken gebezigd ; in de jongste aflevering van het Woordenboek (V, 1662) kan men de bewijzen vinden,
dat het oneigenlijk gezegd werd of wordt van de wellevendheid,
van complimenten , van kleerera , boeken , vruchten , beesten , van
zijne gezondheid , van woorden ; óók van liedjes en deuntjes. Ik
behoef hier in geene bijzonderheden of herhalingen te treden ; de
daar aangehaalde plaatsen kunnen voor zich zelf spreken ; genoeg
dat ik gemeend heb aldaar de beteekenis te kunnen schiften in :
1 0 . te niet doen ; 2 ° . bederven , verknoeien ; 3 0 vermorsen, verspillen.
Twee plaatsen had ik toen voor : deuntjes of liedjes den hals
breken ; jammer dat ik niet in 't bezit was van het viertal waarover ik nu beschik. Maar in hoofdzaak is mijne opvatting dezelfde
gebleven , namelijk deze, dat men voorheen met : „een deuntje of
liedje den hals breken" eigenlijk zeggen wilde : het bederven , ver.
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knoeien ; het „radbraken" , zooals nu onze uitdrukking luidt.

Onweersprekelijk lijkt mij de bewijskracht der volgende plaats,
uit de navolgingen van V i r g i 1 i u s door V o n d e l (uitg. v. Lennep 5,45) : „Hebt ghy", vraagt Menalcas schamper aan Dc' noetas ,
„hebt ghy , . . uw leven wel een pijp gestelt ? Plaght ghy, onbedreven mensch , met uwe valsche pijp niet menugen deun ... jammerlijck den hals te breecken ?" wat de vertaling is van : non
tu ... , indocte, solebas Stridenti miserum stipula disperdere Carmen

?

1)

Het Latijnsche w.w. disperdere , te gronde helpen , verderven , beslist hier dunkt mij alles. Dit wat de hoofdbeteekenis betreft.
Men kan echter een deuntje (versje of wijsje, al naar men 't verkiest te nemen) , of een liedje op verschillende wijze „verknoeien"
of „radbraken". In de aangehaalde plaats heeft men zeker aan de
valsche voordracht , het valsch spelen der melodie door onbedirevenheid te danken ; en die opvatting is zeker ook mogelijk in de volgende regelen uit een andere — doch niet vertaalden — Harderskout,
dien tussehen Haghenaer en Bosman bij H o o f t (Ged. 1,247) ; hoezeer ik voor mij dddr liever aan het verknoeien door eene gedachteboze, haastige (dus : slordige) voordracht zou willen denken. Intusschen , ik wil om de keur niet van den balk vallen , de lezer
oordeele en kieze. Vooraf nog dit, dat L e e n d e r t z op die plaats
den hals breken verklaard heeft door : (er) een einde aan maken ;
niet onjuist, mits maar opgevat als : afraffelen. Ziehier het verband.
Iek speur ... in u een heele schepping
Van eenigh nieuw gemoedt : doch kan noch niet verstaen
Wat dat het worden wil. Nu heft ghij deuntj esaen,
Veel wilder als het woudt , veel scharper als de dooren.
't Vee stiet en gaept' er nae , maer heeft' er nae geen' ooren.
Ook breekt ghijz' all den hals , en stort in suf heit , rad,
Zoo plompverlooren , oft uw ziel de' slaepzucht had.
„Zonder erveel, of zelfs in 't geheel bij te denken, voordragen;
1 ) Uit V i r g i 1 i u s, Ecloga III (vers 26) ; de berijmde vertaling door
V o n d e 1 (v. Lennep, 8, 150) is alleen wat uitvoeriger. Eerre pijp stellen:
van rietjes van ongelijke lengte eene fluit (pansfluit) vervaardigen, samenstellen, door de Iietj es met was aaneen te kleven (Eel. 111, l5 : fistula eerti
iuncta ; verg. Eel. II, 3? : Pan primum calamos cerd coniungere plures instituit.) — Ik hoopte ook in V a n M a n d e r.'s vertaling eenig bewijs voor den
hals breken te vinden, maar daar lees ik : »plocht ghy niet met een stroo.. .
een veers ellendich snoo , Met scherp gheluydt te stroyen seer onstichtich ?" (In den oorspronkelijken tekst door v. M. gebruikt zal dus wel dispergere [verstrooien] in plaats van disperdere hebben gestaan).

Noord en Zuid , 21e Jaargang.
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afdreunen , aframmelen" , schijnt mij nu eveneens de beteekenis
der besproken woorden in V a n H e e m s k e r k' s Arcadia (uitg.
1756) , blz. 124: „Midlerwijl datse hondertderley liedekens al singende den hals braaken om de tijt te korter te vinden." Maar dan
zal toch 66k wel op de plaats in den Warenar eene dergelijke of
soortgelijke beteekenis aan den hals breken moeten worden toegekend?
Mij dunkt, zij zal daar wezen : opdreunen, dat is : zonder verstand
of begrip van 't geen men zegt voordragen. Immers dat deed ongetwijfeld ook de kleine Claertje, toen ze nog "dusschen kleuter" was,
met de deuntjes , die men haar had geleerd : ze — zooals kinderen •
dat kunnen — nauwkeurig, maar werktuigelijk en onbegrepen nazeggen of -zingen. Dus komt den hals breken hier ten slotte ook
wel op opzeggen , nazingen neer ; dat stem ik Dr. S t o e t t gaarne
toe ; doch met een eigenaardig en door hem niet aangeduid bijbegrip , dat ook in de door hem gebezigde . woorden niet ligt opgesloten , maar dat zich noodzakelijk af laat leiden uit de grondbeteekenis van : geen recht laten wedervaren aan vorm of inhoud,
welke overal elders, naar 't mij voorkomt, onloochenbaar eigen is
aan de uitdrukking een deuntje den hals breken.
Ik moet nog even vermelden , dat Dr. L e e n d e r t z in zijne
uitgave van den Warenar (Zw. Herdrukk. IX—XI blz. 180) de
meeping van Dr. S. blijkt te doelen : „den hals breken , hier zonder
de bijbeteekenis „slecht , hakkelend", eenvoudig : „opzeggen , opzingen" luidt zijne aanteekening op vers 1352. Zooals gebleken is,
zou ik de bijbeteekenis , die ik integendeel ook in dit vers wèl erken,
in dit en in geen der gevallen met : slecht , veel minder met hakkelend , willen omschrijven. Veeleer lijkt mij in 't algemeen eene
te snelle`, raffelende voordracht het kenmerkende wanneer iemand
„een deuntje den hals breekt."
Zeiden , October 1897. A. BEETS.
Ik dank Dr. Beets zeer voor de juiste verklaring dezer uitdrukking. Mag ik hem als tegengeschenk de volgende plaats aanbieden
uit van Effen's , .peet. VI , bl. 227: „Wat onze kleine Pret belangt,
dat wordt een doortrapt guitje. Hy weet honderde van deuntjes
den hals te breeken; en je zoudt je bederven van lagchen als hy
de Mirliton zingt, die hy van Kaatje, de Min van onze Saar, geleerd heeft." Ook hier kan, de bet. moeilijk anders zijn dan rad-

braken.

STOEIT.

„HAGAR” ; vs. 7.
6. »Wat hebt ge al in die lucht, die d'ademtocht doet derven
7. Aan wat daar adem zoekt, den stormwind vaak gezien,
8. Zich als aan ketenen ontwringend ;"
..0400. .

Naar aanleiding van den middelzin in deze regels geeft de heer
M. K. De Jong in Noord en Zuid XX blz. 526, over zinnen,
waarvan het hoofdelement is een persoonsvorm van doen of laten,
gevolgd door een infinitief, eene beschouwing, waartegen ik meen,
dat op goede gronden wel iets is in te brengen. Daarom zij het
mij vergund, dit punt ook even te bespreken.
Da Costa zegt : „Die lucht doet aan (wat daar adem zoekt) den
ademtocht derven. Den zin „wat daar adem zoekt" mogen we
voor ons doel natuurlijk als zinsdeel nemen; de zaak in quaestie
blijft er dezelfde om. De opgeworpen vraag toch is deze : Was
het logisch niet nauwkeuriger geweest, als de dichter in vs. 7 het
voorzetsel aan had weggelaten ? Op examens voor de hoofdakte komt
zij nog al eens aan de orde ; hun althans , die indertijd door Dr.
Trosée naar aanleiding van „Hagar" gepolst werden, zal nog wel
eene min of meer levendige herinnering er aan zijn bijgebleven.
Doch dit slechts terloops. De gestelde vraag wordt beheerscht door
deze tweede : Welk zinsdeel is „wat daar adem zoekt" ? m. a. w.:
Hoe is de zin logisch te ontleden ? Naar mijn inzien, niet anders
dan z66:
Die lucht
onderwerp.
doet
gezegde.
wat daar adem zoekt
lijd. v.w. van doen.
derven (voor : dervende)
bep. v. gest. hij „w.d.a.z."
den ademtocht
lijd. v.w. van derven.
Immers de zin heeft m. i. deze waarde : -Die lucht maakt (wat
daar adem zoekt) dervende den ademtocht. Het woord doet geeft
eene werking, eenen invloed te kennen, die van 't onderwerp uitgaat op eene zelfstandigheid (tijd. voorra. dus), ten gevolge waarvan deze zelfstandigheid derft.
De heer De Jong daarentegen meent, dat „w. d. a. z" meewerkend
voorwerp is en bijgevolg het voorz. aan daarvóór normaal is te
achten. Schr. vat doet derven op als éen begrip, als eene soort
causatief, en besluit : daar geen w.w., in onze taal althans, tegelijk
6*
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den 4en n.v. van den persoon en van de zaak regeert, geloof ik,
dat „w. d. a. z." meewerkend of persoonlijk voorwerp is, zoodat m. i.
wat D. C. schreef, volkomen correct is."
Geen enkel causatief, of liever, geen enkel w. w. heeft 2 lijd.
voorwerpen (éen, dat den persoon en éen, dat de zaak noemt) bij
zich. Toch komen er, ook volgens Schr., eigenlijk in den ontleden
zin 2 voor. Maar wijst dat er dan niet op, dat „doet derven" niet
éen begrip is ? En daarbij, welke zelfstandigheid is als lijd. voorw.
betrokken bij eene causatieve werking ? Natuurlijk die, welke de
werking, in het grondwoord van het causatief uitgedrukt, verricht.
Het paard is, b.v. lijd. v.w. van drenken, want het paard drinkt.
Vatten we dus doen derven een oogenblik als éen begrip , als een
factitief, op, dan is daarvan het ljjd. v.w. : „w. d. a. z." ; want deze
woorden geven den persoon aan, die derft. En : wat derft hij?
den ademtocht; dit laatste is dus lijd. v.w. van derven alleen. Eenzelfde resultaet dus voor wat de voorwerpen aangaat, maar m. i.
toont ook de laatste wijze van redeneering weder, dat doet derven
niet éen begrip is.
Door vergelijking met zinnen, die gemakkelijker te doorzien zijn,
wordt, meen ik, deze beschouwing volkomen gerechtvaardigd.

Ik doe het paard frisch water drinken.
Ik laat den kleermaker eene jas maken.
Vergis ik mij niet, dan zal niemand er aan denken, om het
paard den derden n.v. toe te kennen, als meewerkend voorwerp
en er b.v. aan of voor bij te gebruiken, noch ook, om frisch 'water
lijd. voorw. te noemen van doen drinken (= drenken). Men ontleedt:
Ik — ond.; doe — gez.; het paard -- 1. v. van doen; drinken,
voor : drinkende — bep. v. Best. bij het paard; frisch water —
1. v. van drinken ; en :
Ik — ond.; laat — gez.; den kleermaker — 1. v. van laten;
maken, voor : makende — bep. van gest. bij den kleermaker ; eene
jas — 1. v. van maken.
In den Zen zin kan de datief natuurlijk wel bestaan, — edoch,
dan is de beteekenis geheel anders en de logische ontleding wordt:
Ik -- ond. ; laat -- gez. ; maken — 1. v. van laten ; den kleermaker — meerv. v.w. van maken; eene jas — 1. v. van maken.
Zóó komt de zin echter niet erg vaak voor, zou men zoo zeggen.
Naar mij toeschijnt, blijkt dus , dat in elk geval wat d. a. z."
in den 4en n.v. staan moet , of liever , dat deze woorden een' lijd.
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voorwerpszin vormen. Daarmee wordt echter niet uitgesproken dat
men het daarom den studeerende op hoogen toon moet toeroepen:
Dit woord aan is eene fout ! ! Zóó heeft men het recht niet, met
onze taalkunstenaars te werk te gaan. Men wijze er op, dat dit
woord daar niet regelmatig, niet normaal is, bewijze dit, en zoeke
de oorzaak te verklaren, b.v. hieruit, dat den dichter het begrip
ontrooven of onthouden voor oogen stond.
Maar genoeg ! Ik meende tegen eene — naar mijne vaste overtuiging — onlogische wijze van ontleden, vooral in het belang van
studeerende onderwijzers, te moeten opkomen. Deze laatste zullen
wèl doen, de vier typen, die zich bij de besproken soort zinnen,
kunnen voordoen, en waarvan we ten slotte even voorbeelden
geven, goed te bezien.
I. Ik doe zingen.
II. Ik doe den jongen zingen.
III. Ik doe het Wilhelmus zingen.
IV. Ik doe den jongen het Wilhelmus zingen.
P. S. Men zie vooral : C. H. Den Hertog, in Noord en Zuid
XV ; blz. 330 en 383.
Amst. Dec. '97.
H. SLOTBOOM.

Miniaturen,
teekeningen, waarmede in Middeleeuwsche handschriften de hoofdletters versierd werden ; ze zijn bijna altijd juweeltjes van kunst,
wat betreft de fijnheid der lijnen en schikking der kleuren. Daar
men oorspronkelijk de hoofdletters met vermiljoen of menie (mi
niurn) kleurde, wat men miniare, d. i. menieën heette, noemde men
de teekeningen miniaturen, en toen later de hoofdletters tot kleurrijke teekeningen uitdijden, behield men den ouden naam. Omdat
uit den aard der zaak beeldjes en voorstellingen niet groot, vaak
zeer klein uitvielen, noemde men al wat klein en fijn was, in miniatuur. Men kent voorts de miniatuurschilderingen op hout en
ivoor, waarin o.a. Giulio Clovo, Rosalba Carrera, eene vrouw, Hall,
Duchesne, de dames de Mirhel en Herbelin en. ten onzent, de heer
en mevr. Hamburger uitblonken.
-

ETYMOLOGIE EN TAALGEBRUIK.
Onder dit hoofd wenschen we geregeld artikelen te plaatsen,
welke de aandacht der lezers zullen vestigen op de etymologie en
het gebruik van verschillende woorden, die eene nadere beschouwing
ten volle verdienen. We zullen daarbij niet uit het oog verliezen,
dat in zake etymologie halve wijsheid meer schaadt dan baat,
waarom we ons zullen houden aan de uitkomsten van onderzoekingen, zooals die o. m. neergelegd zijn in het W o o r d e n b o e k
der Nederlandsche Taal, een boek , dat hoewel op lange
na niet voltooid, den onderwijzer bij zijne studie der Nederlandsche
Taal goede diensten kan bewijzen.
Aanzoeken is samengesteld uit het werkwoord zoeken en het bijwoord aan, hetwelk te kennen geeft, dat de werking in de onmiddellijke nabijheid plaats heeft ; (deze beteekenis heeft aan ook in
de samenstellingen : aanblijven, aanbieden, aanzitten). Volgens zijne
samenstelling geeft het woord dus te kennen, dat hetgeen men
zoekt aan of bij iemand te vinden is.
Meestal wordt van dit werkw. alleen het verf. deelw. en de
daarmee samengestelde tij den gebruikt b.v. Hij werd aangezocht de
leidinq der vergadering op zich te nemen. In de overige tijden vervangt men aanzoeken door aanzoek doen. De algemeene, de wijdste
beteekenis is : iemand iets gewichtigs verzoeken, trachten het van hem
te verkrijgen. In beperkter beteekenis : 1° ten huwelijk vragen of
2° in verzoeking brengen, zoeken te verleiden.
Gaarne is afgeleid van een woord, dat begeeríg beteekent en is
van den zelfden stam als de woorden gierig, (be)geeren. De eigenlijkee beteekenis is die van met genoegen, met lust ; de overdrachtelijke die van met bereidwilligheid. Gaarne is een der bijwoorden,
welker trappen van vergelijking van verschillende stammen worden
gemaakt : gaarne, liever, liefst.
Achterstalliq is door middel van het achtervoegsel iq afgeleid
van het zelfst. naamw. achterstal. Dit woord, dat meestal in het
meerv. gebruikt werd, is samengesteld uit het bijwoord achter en
het zelfst. naamw. stal. &al is afgeleid van staan en heeft dezelfde
beteekenis als stand. Achterstal zou dus zijn de toestand van hem,
die niet meer staat, waar hij vroeger stond of waar hij behoorde
te staan ; in overdr. zin : de toestand van iemand, wiens zaken achteruit gegaan zijn. Bij uitbreiding werd met achterstal(len) ook datgene
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bedoeld, wat achter bleef, wat bleef staan , wat niet betaald werd.
Terwijl achterstal(len) voorkomt in de werken van schrijvers uit
vorige eeuwen, leeft in de hedendaagsche taal het bijvoegl. naamw.
achterstalliq voort. Het wordt alleen gebezigd van schulden, die
reeds betaald hadden moeten zijn. Zoo leert de geschiedenis der
16e eeuw ons, dat de soldaten dikwijls aan het muiten sloegen,
omdat hun de achterstallige soldij niet uitgekeerd werd.
Het gelag betalen. Gelcq is afkomstig van den stam van het
oude werkwoord ,geliggen, waarin ge de beteekenis van samen heeft
(evenals in gerinnen, van welk werkwoord het verleden deelwoord
nog gebruikt wordt in : geronnen bloed). Gelaq als verzamelnaam
beteekende oorspronkelijk eene verzameling van voorwerpen, die
bijeen lagen of die men bij elkander gelegd had, en vervolgens de
som der inleggelden, door een zeker aantal personen bijeengebracht
met het doel , om daarvan eens goed te eten en te drinken. Later
bij uitbreiding ook eene bijeenkomst van personen, die in een herberg
vereenigd zijn. Deze laatste beteekenis heeft het woord in gelagkanier.
Het gelag betalen in letterlijken zin beteekent dus betalen hetgeen men verteerd heeft, hetzij voor zich zelven alleen, hetzij ook
voor hen, die men getracteerd heeft. In figuurlijken zin beteekent
het : alleen boeten voor de misdrijven, die men in vereeniging met
anderen gepleegd heeft.
Een hard gelag. Dit woord gelag is afgeleid van een werkw.
geliggen, waarin qe alleen het grondbegrip versterkt (z. a. ook in:
gevoelen, gedenkeen). Geliggen moet hier opgevat worden in de beteekenis van gelegen zijn. Voorbeelden van 't gebruik van gelag in
de beteekenis van ligginq komen voor in de werken van schrijvers
uit vorige eeuwen. Meer is ons bekend die beteekenis van gelag,
welke steunt op het figuurlijk gebruik van geliggen (.-gesteld zijn)
en waarin gelaq synoniem is met gesteldheid, toestand, lot. We merken
nog op, dat gelag dan in ongunstigen zin gebezigd wordt en nooit
met andere woorden verbonden is geweest dan met droef, zwaar en
hard. Alleen een hard gelag leeft nog in de hedendaagsche taal voort.
Aangenaam is samengesteld uit het bijwoord aan en het verouderd bijvoegl. naamw. ,genaam dat in beteekenis samenhangt met
nemen. De grondbeteekenis van aangenaam is : geschikt om aangenomen te worden ; verder werd die hoedanigheid ook toegekend aan
hetgeen men gaarne aanneemt, ondervindt, hoort, ziet enz.
v. D. MATE.
,

P. C. HOOFT.
Wanneer de studie der letterkunde en der letterkundige geschiedenis eenige waarde zal hebben, moet zij samengaan met de Geschiedenis der Beschaving (Kulturfjeschichte) en deze aanvullen,
tevens de Staatkundige geschiedenis toelichtende en verbeterende.
Over deze stelling, die niet al onze lezers onbetwistbaar zullen achten,
kan later verder gesproken worden ; voorloopig sta zij daar als
karakteriseering van de richting, waarin wij „literatuur" behandeld
wenschen te zien.
Wie dus meehen mocht, dat biographie hoofdzaak is en de vermelding van alle levensbijzonderheden en van alle werken onmisbaar,
wie wanen mocht, als hij dat alles kent, ook den schrijver te
kennen, vergist zich nog erger dan hij, die meent, dat bibliographie
geen hoogst belangrijk deel van de studie der letterkunde uitmaakt,
en dit vak wellicht voor den bibliothecaris alleen nuttig vindt.
Van het boven aangeduide standpunt wenschen we de zes dichters
te bespreken, wier portret in dezen jaargang zal werden opgenomen
en over wie in verband met den tijd, waarin zij leefden, in de
meest gebruikte leerboeken maar zeer weinig wordt gezegd, hoe
uitvoerig ook soms allerlei misbare bijzonderheden in den breede
worden verhaald.
Bij die bespreking wenschen wij bovendien in het oog te houden,
wat in de meeste handboeken der letterkunde tot nadeel der gebruikers veelal uit het oog wordt verloren, nl. dat letterkunde eene
wetenschap is, die evenals iedere andere, te bereizen heeft, wat

ze beweert.
Slechts onwetenden zien in de letterkunde iets minder wetenschappelijks dan bijv. in schei- en natuurkunde; eene meeping,
ontstaan door de volstrekt onwetenschappelijke, onmethodische wijze,
waarop sommige handboeken uit dikkere werken worden saamgelezen, of wel door de erbarmelijke opsomming van jaartallen en
titels, wat bij velen, die Ziet toch beter moesten weten voor letterkundige geschiedenis moet gelden.
Een eenige figuur in onze letterkunde is P. C. H o o f t, middelpunt eener literatuur-beweging, die de heilzaamste gevolgen had
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voor onze letteren en de rijpste vruchten schonk aan onzen bloeitijd, waarvan zij het belangrijkst deel uitmaakt.
Eenig was Hooft, door zijn voornaamheid, door zijn wereld- en
menschenkennis, door zijn geleerdheid, door zijn woordenrijkdom,
door zijn invloed, door zijn blijvende waarde.
Waaruit dat alles blijkt en waaraan dat alles is toe te schrijven,
moet in de volgende bladzijden in het helderste licht worden
gesteld.
Niet zonder opzet werd hier Rooft's voornaamheid het eerst genoemd en dat hij die eigenschap bezat, blijkt wel afdoende uit zijn
beeld, dat zoo vol uitdrukking door M i e r e v e 1 t geschilderd, door
H o u b r a k e n met zooveel talent gegraveerd was.
Die voornaamheid is alleszins verklaarbaar voor hem, die de
mannen kent, die onze Republiek groot gemaakt hebben. Ze waren
bijna allen van burgerlijke af komst, kooplieden of reeders, door
groote werkzaamheid en degelijke ontwikkeling rijk geworden, mannen
tegen wie men opzag om hun grootere kennis en ervaring en hun
rijkdom, die in moeielijke tijden aan kerk en staat belangrijke
diensten hadden bewezen en eerlang eene plaats onder de regeerende
familiën innamen. Na die overwinning gevoelden zij volkomen hun
waarde en de vrijheidlievende en van vrijheid zwellende regenten
waren mannen van onverzettelijken wil, met zeldzame zucht tot
opperheerschappij en geneigd de strengste wetten uit te vaardigen
en met onverbiddelijke volledigheid toe te passen.
Met Hooft is 't niet anders : ') kleinzoon van een schipper op
Zaandam heeft hij aan den ijver zijner familie-leden veel te danken;
een neef van zijn vader is onder de vier eerst benoemde kerkmeesters der Nieuwe Kerk en later burgerhopman, zijn oom Jan maakt
zich in dienst van den Prins als gecommitteerde van Graaf Lodewijk
verdienstelijk, zijn vader is herhaaldelijk burgemeester, niets kon er
meer noodig zijn, om P. C. Hooft de overtuiging te schepkeu, dat
hij eene uitstekende plaats moest innemen en dat het al zeer natuurlijk was, dat hij bekleed werd met eene waardigheid, die de
aanzienlijksten in den lande niet te gering zouden geacht hebben.
Gesteund door al zijne andere schitterende eigenschappen kon hij
daardoor op het Muiderslot de besten zijner tijdgenooten ontvangen,
den toon aangeven in den kring, waarin hij verkeerde en zelfs den

) Zie de aanteekeningen aan het einde van dit stuk,
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meer gelezen en meer besproken en bewonderden Vondel genadiglijk in zijne hooge tegenwoordigheid toelaten, zonder hem ooit
in den intiemen kring zijner vrienden op te nemen.
Zoo hij den toon aangaf, het had . zijn reden ; hij kon dat : reeds
op 18-jarigen leeftijd ondernam hij eene reis van 3 jaren door
Frankrijk en Italië, in die dagen een groote onderneming en als
we zijne ervaringen op die reis lezen, vernemen, met wie hij omging en hoe hij zich in Florence bezig hield, dan blijkt genoeg,
dat — ook al heeft hij zich wellicht nu en dan in het Latijn
met zijne nieuwe kennissen onderhouden, zijne kennis van Fransch
en Italiaansch zeer omvattend moet geweest zijn. Van de laatstgenoemde taal heeft hij ongetwijfeld groote kennis gehad, gelijk
blijkt uit den invloed, dien de Italiaansche dichters op den vorm
en de muziek der taal van zijn gedichten en in 't bijzonder van
zijn G; anida gehad hebben, nog daargelaten, dat hij ook in Italië de
stof bijeen bracht voor zijne „Rampzaligheden van den huize Medicis".
Dat hij na zulk eene reis en steeds zich onder mannen van de
hoogste kunde en den eersten stand bewegende, een schat van
menschen- en wereldkennis opdeed, behoeft nauwelijks vermeld;
te minder , omdat aanhoudend blijkt, met hoeveel overleg hij de
personen kiest met wie hij wil omgaan, met hoeveel zorg hij den
toon kiest, dien hij tegen ieder hunner aanslaat.
Zoo kon Hooft onmogelijk den Roomsch geworden verarmden
kousenkooper uit de Warmoesstraat, olie l eel i j k e d ing e van den
Prins clnr fde z gqeni als zijns gelijke ontvangen, of dien met evenveel hoffelijkheid behandelen als andere dichters. die bij den Prins
in blakende gunst stonden en in rijkdom en hooge eere als steunpilaren van het Protestantisme golden.
Van zijn geleerdheid getuigen vooreerst zijn Baeto en zijn Geeïaart
V(fl Velzen, waarvoor hij de stof alleen door vlijtig zoeken kon
bijeenbrengen, zijn Mdci waarvan boven gewaagd werd, maar
vooral en bovenal, als eenig bewijs, zijne 1 leïl ti?.W Sche H ,stoï i n
de vrucht van negentienjarigen arbeid, een arbeid te inspannender,
omdat hij zich voor deze uitgaaf een nieuwen stijl had eigen gemaakt, dien van den deftigen Romeinschen historieschrijver T a c i t u s,
wiens werk over de volkeren van Germanië en hunne levenswijze
hij meer dan vijftig maal las en eindelijk vertaalde.
Een eigenaardige karaktertrek van Hooft is minder nog de bewondering van een Italiaansch adellijk geslacht, vaak genoeg nauw
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met Nederland verbonden geweest om de vereering te wettigen, als
wel de voorliefde voor Hendrik IV van Frankrijk, die wel geen
Protestant was, maar toch koning van het rijk, dat ook toen reeds
en toen stellig met oneindig meer recht dan nu, bij de toongevende
geslachten gold als het land, dat aanspraak had op algemeene bewondering om geleerdheid, kennis en beschaving. Dat deze eerste
historische arbeid niet uitsluitend voor Nederland bestemd was,
blijkt wel uit de onbeperkte vereering voor zijn held, die uit elke
bladzijde spreekt en die zoo duidelijk was uitgedrukt, dat Lodewijk
XIII zoon van Hendrik IV aan Hooft brieven van adeldom schonk
en de orde van St. Michiel.
Maar Hooft was vooral Amsterdammer en daarom bewerkte hij
met zoogroote voorliefde P 1 a u t u s Aulularia totzijn Ware-nar.
Dat dit blijspel zoo geheel oorspronkelijk Nederlandsch schijnt te
zijn is geen bijzondere verdienste, het stuk kan overal spelen en
M o 1 i è r e's Avcire, schijnt evengoed oorspronkelijk Fransch als
L e s s i n g's &hatz oorspronkelijk Duitsch. Maar de een zoo min
als de ander heeft gedaan , wat Hooft deed, nl. een volledig en
kleurig beeld geven van het maatschappelijk leven zijner geboortestad.
Blijkt reeds uit al het bovenstaande, dat Hooft een geleerd man
was, een man met heel veel nuttige, bruikbare kennis, practisch
en grondig tot zijn geestelijk eigendom geworden, nog duidelijker
blijkt zijn zeldzame, zijne eenige ontwikkeling uit den omvangrjken
woordenschat, waarover hij beschikte en die hij noodig had om
met al zijne nauwgezetheid en kieskeurigheid zijne werken te
schrijven, zoo wijduiteenloopend van karakter.
In het plat-Amsterdamsch en in den deftigen historiestjl, in de
verzen vol darteijke speel- en spotzucht zoowel als in de smeltende
en smachtende minneliederen beheerscht hij met gelijke heerschappj
zijn woordmateriaal, en heeft voor elke wijziging van gedachteeen
welgekozen woord te zijner beschikking. Gelijk Shakespeare
(of F r a n c i 5 B a c o n, die hoe langer hoe meer schijnt de schrijver
der meest onsterfelijke tooneelwerken te zijn,) 1 ) meer woorden
noodig had dan een zijner tjdgenooten, zoo zou ook eene concordantie op Hooft omvangrijker zijn, dan die van eenig Nederlandseli
) In Pearsons Magazine voor Dec. '97 komt (bi. 642-655) onder den
titel Shakespeare dethroned een studie van R. M: B u c k e voor, die de
zaak zoo na mogelijk aan een einde brengt en bijna geheel afdoende bewijst dat B a c o ii inderdaad de schrijver is.
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dichter, zelfs Vondel niet uitgezonderd. Dien rijken schat heeft
men tot heden nog niet eens geheel kunnen schiften en scheiden,
kunnen boeken en beschrijven, hoeveel moeite en welbesteden arbeid
A. C. Oudemans Sr. zich vier jaren lang getroostte ter aanvulling
van den veel omvattenden bijna twintigjarigen arbeid van Mr. D.
J. van Lennep, M. Siegenbeek, J. P. van Capelle, Mr. S. J. Z.
Wiselius, Mr. J. de Vries, Mr. H. W. Tydeman, J. Koning, Mr.
J. van 's Gravenweert, Mr. J. de Meyer, W. Broes, N. G. van
Kampen en Mr. J. 'van Lennep. Later hebben prof. de Vries,
Jonckbloet, L. A. de Winkel, A. de Jager, Van Vloten en Leendertz het hunne er aan toegebracht om de taal van Hooft volledig
op te teekenen en te verklaren, maar zelfs heden ten dage — gelijk
bij de jongste uitgave van den Ware-nar bleek, — is het laatste
woord in dezen nog niet gezegd.
Opzettelijk wordt hier nogmaals gewezen op zijn omvangrijken
woordenschat voor een groot deel hestaande uit woorden, voor hem
door niemand gebruikt. Waar de taal te arm is, om des auteurs
gedachten uit te drukken, nadat hij reeds geheel den bestaanden
voorraad woorden heeft uitgeput, daar moet hij veel en ongewoon
hebben gedacht, waar hij bestaande woorden verving door andere
zelfgemaakte, daar moet fijn onderscheiden en scherp geteekend zijn.
Heeft Hooft geen arbeid te zwaar, geen inspanning te groot
geacht om zijn werk te volbrengen, gelijk hij dat verstandig en
eerlijk wenschte, het aldus voorbereide is voor vele eeuwen geschreven. Van Shakespeare's werken kon Ben Jonson getuigen
Zij zijn niet voor een eeuw, maar wel voor d'eeuwigheid.

datzelfde zeggen wij niet van de werken van Hooft, het algemeen
menschelijke treedt lang niet overal genoeg op den voorgrond, om
allen tot lezen te stemmen, tot belangstelling te nopen. De taalgeleerde en de historiekenner moge ook in latere eeuwen in Hooft
een bron van leering zoeken en vinden, wie belang stelt in Hendrik
IV en de Medici zal daarover liever elders wat meer, wat beters,
wat volledigers lezen en wie aangaande de Nederlandsche Historiën
wil ingelicht worden zal zich dat liever laten doen door het wel is
waar weinig Saksische, maar glasheldere Engelsch van Motley, die
bovendien veel vollediger en betrouwbaarder is, dan door het wel
kernachtige, maar door overgroote kunst vaak duistere en vermoeiende
Hollandsch van Hooft.
Het langst zal ongetwijfeld zijn Ware-nar leven en genoten
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worden als een onvergankelijk sprekend beeld van de leef- en denkwijze van den middenstand in het Amsterdam der zestiende eeuw.
Zoo min als aan de schilderstukken uit die dagen, ontbreekt aan
dit uitvoerig tafreel een enkele penseelstreek : men geniet het geheel, als vooraf de moeielijkheden der taal, waarin men niet al te
zeer in bijzonderheden moet afdalen, overwonnen zijn. Toen we het
tijdens de Hooft-feesten in den Stads-Schouwburg te Amsterdam
zagen opvoeren, met Veltman in de titelrol, toen kwam het ons
voor, alsof het stuk als gelegenheidsstuk voor dien avond gedicht
was en het toonde niet ouder dan prof. A 1 b e r d i n g k T hij m' s
Suzanne Bartelotti, dat opzettelijk voor dezen avond was geschreven.
Met het verval van het klassieke genre hebben Bato en Geeraard van
Velzen weinig van hun oorspronkelijke waarde behouden en slechts
Fragmenten wekken nog onze bewondering , zoowel als Granida ,
waarmede helaas de leerlingen onzer Hoogere Burgerscholen steeds
meedoogeloos geplaagd worden, wat op het tooneel onuitsprekelijk vervelend is gelijk nog onlangs bleek, en dat alleen in theorie als
kunstwerk wordt geprezen. De docent maakt zich soms wijs, dat
hij 't mooi vindt, maar hoeveel moeite hij zich geeft, kunstmatig
bewondering te wekken:
Van hondert jongens (is 't niet seha'a ?)
Vindtme'r verrukt niet eenen.
Eene met zorg vergaarde bloemlezing uit de kleinere gedichten
zou ook thans nog een welkome gave voor zeer velen zijn en het
sterkst zouden daarbij de Minnedichten vertegenwoordigd wezen,
die, al belet ons de geheel verouderde denkwijze vaak de ,voorstelling te roemen gelijk dit in des dichters tijd geschiedde, door de
muziek der taal en de naïviteit der gedachte treffen.
Eenig taalmonument zijn Hoofts werken, heerlijk onderwerp voor
taalstudie, schatkamer van zeldzame waarde en verder hebben we
in zijn Ware-nar een der beste blijspelen, in enkele zijner puntdichten aardig gevonden epigrammen, in vele zijner minneliederen
het welluidenste en fijnst gevoelde, wat in onze taal is geschreven.
Dat leere men verstaan en trachtte dat te doen genieten ; wie voor
anderen arbeid van Hooft van den lezer bewondering vraagt, doet
af breuk aan de vereering, die Hooft verdient en die hem voor veel
wat hij schreef steeds zal worden geboden.
TACo H. DE BEER.
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AANTEEKENING.
Geen geringen dienst bewees ons J. t e r G o u w , die zonder met
eenigen schitterend.en titel of met eenig hoog eereblijk begunstigd te zijn,
ons in zeven deelen de Geschiedenis van Amsterdam beschreef »van den
vroegsten tijd tot Junij 1578 ," en daarin overtalrijke berichten gaf aangaande alle mannen, die van eenige beteekenis waren in het tijdperk. , dat
hij behandelt.
Van de familie Hooft vinden wij in dien omvattenden arbeid vermeld
B a e r d e H o o f t in 1343 gestraft om doodslag. Deze was een Waterlander, en hoewel de leden van het Arnsterdamsche geslacht Hooft uit
Waterland afstamden , is niet bewezen , dat deze Baerde . die anderhalve
eeuw vroeger leefde, dan de eerste Hooft van eenige -bijzondere beteekenis
en als zoodanig op de stamtafel voorkomende, tot dezelfde familie behoorde.
Verder : K r y n H o o f t J a k o b s z o o n, die in 1558 woningen laat
bouwen aan de Grimmenessersluis te Amsterdam en van wiens familiebetrekkingen we niets weten.
Dan: Willem Hooft J a n s z o o n, groot-schipper van Zaandam,
grootvader van den burgemeester K o r n e 1 i s P i e t e r s z. Hooft en
den kolonel Jan K o r n`e l i s z. Hooft.
Pieter Hooft W i 11 e m s z., grootvader van den drost van Muiden,
die het bedrijf zijns vaders voortzette en »schipper" van Zaandam was.
K o r n e l i s Hooft P i e t e r s z o o n, diens zoon, vader van den drost,
die in 1569 naar Koningsbergen uitweek, terwijl zijn broeder zich met vrouw
en kinderen te Dantzig vestigde , waarheen zich ook Laurens Reael en
Jakob Simonszoon de Rijk begeven hadden , om zich tegen de geloofsvervolgingen der Spanjaarden in veiligheid te brengen. Hij getuigt zelf,
dat hij zich aldaar sober moest behelpen. In 1578 was echter in de Nieuwe
Kerk te Amsterdam de gereformeerde predicatie begonnen en in November
van dat jaar, enkele dagen na den overgang, is hij daar getrouwd, terwijl
een der nieuw benoemde vier gereformeerde kerkmeesters was J a n K o rn e 1 i s z o o n H o o f t, een neef van des drossaarts vader en later burger-hopman.
Jan P i e t e r s z o o n Hooft, een jongere broeder van K o r n e l i s,
neemt op 25 Februari 1567 een werkzaam aandeel aan den opstand voor
de burgerlijke vrijheid der stad en blijkt in het volgende jaar zoozeer een
man van beteekenis en vertrouwen , dat hij na den slag bij Heiligerlee als
gecommitteerde van graaf Lodewijk in Noordholland rondreist, om geld
in te zamelen tot den vrijheidsoorlog.
Hooger stijgt het geslacht als K o r n e 1 i s H o o f t P z. burgemeester
wordt en diens zoon P i e t e r H o o f t Cz. wordt eindelijk Drost van Muiden ,
Baljuw van Gooiland, Hoofdofficier van Weesp en Ridder van St. Michiel.

LAARZENIS.
In den vorigen jaargang van dit tijdschrift , blz. 415 werd mijne
aandacht getrokken door het mij tot dien oogenblik onbekende
woord laarzen-is , aldaar als : achterdeel verklaard en opgehelderd
door een versje waar het in voorkomt. Ik wil wel gelooven, dat dit
woord thans, ten minste door velen, in de bet. van achterdeel wordt
opgevat , maar het is m. i. nochtans eene benaming voor het geheele lichaam en een woord dat oorspronkelijk iets gansch anders
beteekent. Met laarzen , hetzelfde als : britsen , een matroos door
slagen met een endje dag op de natte broek kastij den , heeft het,
naar ik stellig overtuigd ben , volstrekt niets uit te staan , en ik
veroorloof mij in 't voorbijgaan op te merken, dat zelfs die straf met
de zeelaarzen van janmaat , hoe hoog die ook aan de heupen
reiken , wel niets zal te maken hebben. Doch, a dat overgeslagen."
Laarzenis houd ik dan voor niets anders dan eene omzetting
van lazernis , hetzelfde als lazerheicd , lazerschap en lazerij , al
woorden voor : melaatschheid , eerst overdrachtelijk genomen als
eene benaming voor het met de lazarus-ziekte besmette lichaam,
dan als een verachtelijke naam voor het lichaam in 't algemeen,
als verdommenis en andere gemeene termen voor het corpus ,
corpus vile dan voorwaar ! die men uit den mond van de kleinste kinderen op straat helaas dagelijks hooren kan. Zoo is mij dan ook
(uit Utrecht) bekend de uitdrukking iemand op zin lazert komen,
voor : hem op zijn ziel , zijn donder" komen , d. i. een pak slaag
geven , en precies hetzelfde wordt uitgedrukt door het : voor zijn
lazernis (vervormd tot laarzenis) krijgen uit het versje. Voor
laserheit, laserstap en laserie verwijs ik naar het Mnl. Wdb. van
Verdam ; lasernesse schijnt in 't Mnl. niet bekend te zijn , maar
het bestaan er van wordt door het voorkomen van het vervormde
„laarzenis" bewezen. Of is dit een betrekkelijk jong woord , in
den nieuwaren tijd naar het voorbeeld van het pas genoemde verdommenis afgeleid van lazarus, lasers , (laser), melaatsch ? Dit likt
niet heel waarschijnlijk , want in den zin van : melaatsch zijn de
genoemde adjectieven al lang niet meer bekend 1 ). De verhuizing
van de r in lazernis : laarzenis zal ik wel niet afzonderlijk behoeven te verdedigen , al heb ik geen sprekend analogon bij de hand.
4 Sept. 1897. A. BEETS.
) Wèl bekend zijn lazarus , versterkend bijwoord, belazerd, en het onzinnige lazersteenen (te Utrecht in : leg niet te lazersteenen ! voor : te zeuren,
te malen ; lazersteen is zeker een Kraftwort gevormd van de analogie van
dondersteen).

TIJDSCHRIFTEN.
De Studeerende Onderwijzer , 5e jaarg. afl. 1 en 2.
De redactie van de taalkundige afdeeling van dit tijdschrift is
overgegaan van den heer Kakebeen op den heer Van Strien , die
begint met uitvoerig uiteen te zetten , hoe hij zijn taak denkt op
te vatten. Voor het overige bevat afl. 1. een reeks vragen ter
beantwoording en de verklaring van eenige woorden en uitdrukkingen. In afi. 2. wordt het antwoord op eenige der in afi. 1. gestelde
vragen gegeven. Sommige daarvan geven wij hier verkort weer.
Op de vraag , wanneer men met een samenstelling en wanneer
met afzonderlijkewoorden te doen heeft , is het antwoord : Twee
woorden vormen een samenstelling , als ze vereenigd een nieuw
begrip uitdrukken , als de beteekenis der vereenigde uitdrukking
een andere is dan die , welke de bloote som der vereenigde deelen
zou meebrengen. Dit ligt daaraan , dat aan een der leden of aan
beide een bijzondere beteekenis wordt gehecht , of dat een der
deelen niet afzonderlijk meer voorkomt en daardoor niet meer als
woord op zich zelf gevoeld wordt , of eindelijk dat het eerste of
laatste lid een overigens verouderden gramm. vorm heeft. Het
eerste geval doet zich voor in kleinkind , grootvader , jongeheer,
booswicht , het tweede in gadeslaan , het derde in vanclaaq. Van
anderen aard zijn woorden als driehonderd, vijftien, die als verkorte
uitdrukkingen zijn te beschouwen. De samenstellingen zijn het
best daaraan te onderkennen , dat de klemtoon van het eene lid
dien van het andere geheel overheerscht , en verder aan het ontbreken van een pauze tusschen de beide leden. Past men het beginsel om samenstellingen aaneen te schrijven consequent toe , dan
moet men schrijven ervan evenals daarvan, drieduizend evenals driehonderd. De Vr. en Te. W. schreven echter er van , omdat deze
woorden meestal door andere woorden van elkaar gescheiden voorkomen , en drie duizend, omdat men anders ook zou moeten schrjven negenhonderdnegenennegen tipduizend, wat het overzicht bemoeielij kt.
Daarentegen moet zesenzestigste aaneengeschreven worden , omdat
de uitgang ste dit woord tot een samenstellende afleiding maakt.
Daar echter ook dit woord niet gemakkelijk te overzien is, kan men
de deelen verbinden door koppelteekens en schrijven zes-en- zestigste.
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Woorden , waarvan de deelen tot het geheel in gelijke verhouding
staan , heeten samenkoppelingen, bijv. bitterzoet, godmensch. Hiertoe
rekent schr. ook Zeeland (een gewest , dat zoowel uit zee als uit
land bestaat P) en kersersch. Wanneer echter zijn verklaring van
het laatste , die niet onaannemelijk schijnt (kers —
= kras , zeer), de
juiste is , dan is het geen samenkoppeling maar een samenstelling,
omdat dan het eene deel ondergeschikt is aan het andere.
Bovenstaande regels worden door schr. op een aantal woorden
toegepast. Hij zegt bijv., dat men inderdaad als één woord schrijft,
omdat daad hier in de ongewone beteekenis werkelijkheid staat. Zoo
ook schrijft men : hoeveel verdient hij P = welke som (zij kan ook
klein zijn , dus is veel oneigenlijk gebruikt), maar : hoe veel hij ook
verdient , omdat hier veel de gewone beteekenis heeft. Verg. hoever
ligt A van Z ? (misschien is het niet ver) , maar : hoe ver je ook
weggaat , ik zal je komen bezoeken. De laatste onderscheiding
komt mij . gezocht voor , want dan moest men ook hoe oud aaneenschrijven in een zin als : Hoe oud is het ventje al ? Dat men
hoeveel als één woord beschouwt , schijnt alleen een gevolg te zijn
van de omstandigheid , dat hoe en veel zoo dikwijls in deze orde
op elkaar volgen. Verg. zooveel , waarin beide leden geheel in
hun eig. beteekenis staan ; zoo ook : weliswaar , hetzij , in zoover.
Aangaande er van , daarvan enz. merkt schr. op , dat deze weliswaar voornw. bijw. genoemd worden , maar lang niet altijd als
bijw. bep. worden gebruikt , bijv.: de prijs daarvan is mij te hoog
(bijv. bep.) ; daarover spreken we nader (oorz. voorw.) ; daaraan geef
ik de voorkeur (belangh. voorw.) ; is hij tot die betrekking benoemd ? ja , hij is er toe benoemd (bep. v. gesteldh.) ; is hij nog
onder de jaren ? neen , hij is er boven (naamw. gez.).
School en Studie , 1 Oct.-1 Nov.
J. Wolthuis , „ Over het gebruik en de vorming van den superlatief." Het is moeilijk van dit artikel een overzicht te geven
omdat het in beknopten vorm een massa bijzonderheden (vooral met
betrekking tot het vroeger taalgebruik) bevat. Ik zal mij daarom
bepalen tot eenige aanteekeningen en een paar opmerkingen..
Schr. wijst er op , dat het in „hij werkt het vlugst" geen lidw.
maar eig. een voorz. is , gelijk nog blijkt uit het Engelsch
at first (het eerst) en Friesch it djypst (het diepst) ; maar in „die
jongen is het grootst" vat hij het toch als lidw. op , gelijk blijkt
7
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uit den zin : „In poëzie wordt ook nog in andere dan de bovengenoemde gevallen het lidw. v. bep. weggelaten." Hiermee in verband staat , dat schr. „die jongen is het grootst" gelijk stelt met:
hij is de grootste jongen. Slaan wij echter de spraakkunst van
Cosijn—Te Winkel op , dan vinden we een geheel andere besehouwing (§ 551) : ,,Somtijds komen t) z •con°c7e;1 als naames. gez. voor.
Zij hebben dan de beteekenis van adjectieven of deelwoorden.
Voorbb.: Zij is Joednnoeds. De deur is toe. Hij is liet gelukkigst,
wanneer hij in de vrije natuur mag rondwandelen. Men onderscheide wel : hij is de gelukkigste (= de gelukkigste van deze menschen) van hij is het gehtklcigst (=- in den gelukkigsten toestand)".
Het vlugst is dus een bijes. superl. zoowel in „hij is het vlugst"
als in „hij werkt het vlugst" en dus hebben we in beide gevallen
met hetzelfde liet te doen.
Schr. wijst er verder op, dat zoowel het lidwoord als dit voorzetsel het in bepaalde gevallen wegblijft, n.l. lo bij aansprekingen :
beste Vriend ! 2o wanneer men wil te kennen geven, dat een zelfstandigheid een eigenschap in zeer groote mate bezit : dat zijn
beste sigaren (verschillend van : de beste sigaren) ; 3o. in de poëzie:
Geloofd zij God liet diepst ontzag.
Gij grootst, daar Gij U dierst verzaakt,
Hebt hier door lijden U volmaakt
En gaaft der menschheidwaarde.

(Psalm 68: 1o.)

(Gez. 47 : 2.)

Dan wijze ik u de plekjes,
die ik bekoorlijkst vond.
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Winandermeer en Edinburg
zijn wat ik heerlijkst zag.

^ Beets.)

Dit gebruik wordt soms in proza nagevolgd : „Zij (eenige karakters uit Anna Rooze) behooren te zamen tot wat Cremer voortreffelijkst en verdienstelijkst heeft gewrocht" (J. ten Brink).
Aan invloed van het Latijn schrijft de Heer Wolthuis het toe,
dat Huygens (Cluyswerck vs. 49) zegt:
Bij wijlen was 't gesicht de besighst onser sinnen,

waarvoor wij naar zijne meening zouden zeggen : het bezigst. Als
men dezen zin in het verband leest, blijkt, dat Huygens eerst van
den gehoorzin heeft gesproken, dien hij door gezelligen kout na
tafel of wel door muziek trachtte te .streelen. Daarna gaat hij over
tot den gezichtzin, die door het bekijken van prenten of schilderijen
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werd beziggehouden. In dit verband kan er niet anders staan dan
de bezigste. Het ongewone daarvan is alleen, dat hier van bezig een
superlatief wordt gevormd, wat de absolute beteekenis van dit woord
eigenlijk niet toelaat.
Aangaande dezelfde zegt schr., dat het ontstaan is uit de zelfste,
den superlatief van zelf. Bij Hooft vindt men : ,,. . . ende bij den
zelfsten Cabrera". Zoo hiervoor geen andere bewijzen zijn aan te
voeren, dan de analogie van eigen, waarvan in de spreektaal een
superl. van gelijke beteekenis als dezelfde wordt gevormd , dan is
eer aan te nemen , dat men in dezelfde met een ingelaschte d te
doen heeft. De Groot noemt het een „versterkten" vorm van
dezelve. De overgang van zelfste tot zelfde zou een geheel op zich
zelf staande gramm. figuur zijn.
In de afl. van 15 Oct. is een opstel van Willem 0tto over
Justus van Maurik opgenomen, dat voor het eerst het licht heeft
gezien in het weekbl. „Voor Oud en Jong", behoorende bij het
„Nieuwsblad voor Nederland." Schr. begint met er op te wijzen,
dat het lezend publiek altijd veel* belang stelt in het leven van
geliefde schrijvers, ook al is dit op zich zelf niet interessant, maar
dat het daarvan, zoolang de auteur nog niet van dit tranendal
gescheiden is, gewoonlijk weinig verneemt. Om deze zeer verklaarbare nieuwsgierigheid ten opzichte van Van Maurik te bevredigen,
deelt hij dan het volgende mee. Hij werd in 1846 te Amsterdam
geboren. Zijn vader, die een flinke sigarenfabriek had, was een
type van degelijkheid en werkzaamheid. Zijn moeder, een ontwikkelde en belezen vrouw met een fijn gevoel voor kunst en literatuur, gaf hem het eerste onderwijs. Later, op school, behoorde hij
tot de vlugste leerlingen, maar was alles behalve een zoete jongen.
Zijn schriften en leerboeken illustreerde hij met allerlei caricaturen,
die van een fijne opmerkingsgave en aangeboren geestigheid getuigden. Op de teekenschool van het Nut leerde hij niet alleen de
teekenstift, maar onder leiding van den schilder Tetar van Elven
ook het penseel hanteeren. Toen hij in de zaak van zijn vader
eenige jaren was werkzaam geweest, werd hij als handelsreiziger
naar Duitschland, België en Engeland gezonden, tegelijk tot voltooiing van zijn opvoeding. In de fabriek zelf, waar hij alle werkzaamheden mee moest doen, had hij overvloedig gelegenheid om de
mindere volksklasse in haar doen en laten en de wijze van zich
uit te drukken te bespieden. In 1872 schreef hij zijn eerste blijspel
7*
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(met zang) „Tooneelstudiën," dat met succes werd opgevoerd ; maar
zijn roem als tooneelschrijver dateert van het volgende jaar, toen
hij de geëmancipeerde en voor de emancipatie ijverende dames
Mina Kruseman en Elise Baart „Een bittere Pil" te slikken gaf,
waarmee hij de groote gouden medaille in een internationalen prijskamp behaalde. Van zijn latere stukken is „Janus Tulp" het meest
vertoonde en meest geliefde. Zijn eerste novelle, Mie de Porster,
verscheen in 1878 in het „groene" weekblad, De Amsterdammer.
Zij werd door een geheele reeks andere gevolgd, waarmee hij gewoonlijk als Nutslezer tal van menschen „Een avond vol kunstgenot" bezorgde, alvorens ze, tot bundels verzameld, in druk verschenen. Zij wekken beurtelings een traan en een glimlach, soms
beide tegelijk, en zijn daardoor een aangename verpoozing voor wie
zijn eischen niet te hoog stelt, dus voor het gros der lezers. Als
een bewijs van de groote populariteit van den Novellist deelt schr.
mee, dat Van Maurik eens op een Nutsavond onder zijn hoorders
een bejaarden heer zag, die bij zijn grappigste uien geen spier
vertrok, hoewel hij hem toch met de grootste aandacht in al zijn
bewegingen volgde. Toen Van Maurik hem in de pauze aansprak,
bleek dat de man stokdoof was en alleen was gekomen om den
geliefden schrijver van aangezicht tot aangezicht te zien. In verschillende omstandigheden heeft Van Maurik blijken van groote
gevatheid gegeven. Zoo gebeurde het eens, dat hij voor de opvoering van Janus Tulp zelf op het tooneel was gegaan om een en
ander te schikken. Nu wilde Albrecht, die de titelrol zou spelen,
hem een koopje geven door onverwachts het scherm op te laten
halen. Maar daarmee liet hij zich niet vangen. Hij deed, alsof hij
juist geschoren was, tastte in zijn vestzakje en zei tot den Figaro,
terwijl hij hem betaalde : „Dank je wel. Je hebt me heel goed geschoren. Tot morgen !" Hiermee redde hij niet alleen zijn positie,
maar verbeterde tevens het begin van zijn stuk, dat later altijd
zoo gespeeld werd. Een anderen keer wist hij door zijn geestigheid
een hem toegedacht pak slaag te ontloopen. Door een stukje in de
Amsterdammer over „Kraaien" had hij de woede van het aansprekersgild opgewekt. ,Terwijl hij in den laten avond een straatje omliep, werd hij door een lid daarvan aangesproken, die hem mededeelde, dat hij door zijn vakgenooten was afgevaardigd om den
schrijver van dat gemeene stuk eens gevoelig te straffen. Natuurlijk
vormde zich spoedig een oploop om de beide sprekers, die elkaar
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het antwoord niet schuldig bleven. Van Maurik wist echter de
lachers op zijn hand te krijgen en zich den aftocht te dekken door
tot de omstanders te zeggen : „Vrienden, jullie kent me wel. Gelooft hem niet, ik ben lid van de dierenbescherming. Ik doe geen
kip kwaad, laat staan een kraai, en vooral geen kraai, die me
aanvliegt."
A. G. v. Dijk handelt over een anderen Justus , nl. Justus v.
Effen, den schrijver van den Hollandschen Spectator. Ook deze was
niet van geest ontbloot , maar hij legde zich er niet uitsluitend op
toe om zijn lezers aangenaam bezig te houden. In de eerst wekelijks
en later tweemaal 's weeks verschijnende nummers van zijn tijdschrift onderhield hij hen, zonder in droge zedenpreekerij te vervallen,
over hun eigen dwaasheden en gebreken. Daardoor is de Holl.
Spect. voor ons een uitstekend middel om de maatschappelijke toestanden en de zeden van de 18e eeuw te leeren kennen. Men ziet,
hoe in de lagere standen nog verbazend veel ruwheid en ongemanierdheid heerschte, terwijl de hoogere zich op overdreven verfijndheid van manieren toelegde. Daar de Franschen hierin waren
voorgegaan , zocht men de beschaving vooral in het naápen van
dezen : men kleedde zich op zijn Fransch , gedroeg zich geheel op
Fransche manier en sprak óf uitsluitend Fransch óf een met Fransche woorden doorspekt Hollandsch. De verbastering van onze taal
was zoo sterk , dat Van Effen , die er tegen ijvert , zich onnoodig
zelf dikwijls van Fransche woorden bedient. Ook met de eerlijkheid
en oprechtheid was het slecht gesteld. De algemeene zucht naar
weelde deed vooral in den handel veel kwade praktijken binnensluipen. De kwade trouw onder de kooplieden was zoo algemeen,
dat Van Effen er niet tegen op durfde treden en in kooplui verschoonde , wat hij in particulieren veroordeelde. In de kunst lette
men meer op den vorm dan op de innerlijke waarde der werken en
over den vorm had men bovendien geheel verkeerde begrippen,
zoodat Van Effen Rotgans boven Vondel stelde.
J. Wolthuis geeft eenige aanhalingen , waarin de uitdrukking:
hij (of dat) riekt naar den mutsaard in eig. zin voorkomt , bijv. :
„Wie daartegen durft kikken is een ketter en riekt naar de mutsaards."
De overgang van „dat zal hem duur te staan komen" tot „dat is
duur" is duidelijk, en dat ons mosterd in deze spreekwijs werkelijk
een verbastering van mutsaard kan zijn, blijkt daaruit, dat in den
Achterhoek voor takkenbos mosterd gezegd wordt.
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Dezelfde schr. bespreekt uitvoerig de woorden op -schap. Hij wijst
op het verband met scheppen , schiep , geschapen , oudtijds scapan,
en ook met schappelij Ic. Verder bespreekt hij de ontwikkeling der
verschillende beteekenissen. In plaats van : hoe is het met hem
geschapen ? kunnen we ook zeggen : hoe staat het met hem ? hoe
is de staat van zijn gezondheid , van zijn financiën ? Vandaar de
beteekenis : toestand , hoedanigheid , waardigheid van woorden als
blijdschap , vaderschap , priesterschap. Staat heeft ook de beteekenis
gebied, zoo ook : cgraa f schap; 'heemraadschap ; en evenals men bij staat
aan een verzameling van personen kan denken (volk) , heeft men
ook aan eenige woorden op -schap de beteekenis van verzamelwoorden gehecht : gereedschap, gezelschap, ridderschap.
Een weinig vreemd is de volgende redeneering : „Men spreekt
van de Graafschap (Zutfen) , omdat het grafelijk gezag zich niet
tot die streek bepaalde , maar zich ook uitstrekte over later bijgevoegde streken , welke dus wel stonden onder hem, die zich Graaf
van Zutfen noemde , maar toch niet tot dat graafschap , tot dat
landje behoorden." Aan dezen zin vol duisterheid gaat de volgende
vooraf : „Het graafschap is een streek lands , welke onder een
graaf stond, de graafschap is het grafelijk gezag". Volgens Terwey
en andere deskundigen zijn de woorden op -schap , als ze een
waardigheid beteekenen , onzijdig.
Taal en Letteren 7e jg., afl. IV.
Dr. R. A. K o 11 e w ij n , Vreemde woorden. Schrijver toont door
vele voorbeelden aan , dat vroeger tal van vreemde woorden in de
taal zijn gekomen : aalmoes, ambt, appel enz., die nu gewoon Nederlandsch zijn en zelfs door puristen worden gebruikt. De af keer van
de vreemde woorden zit dus niet in de vreemdheid. Dan wellicht
in de onduidelijkheid ? Neen vele vreemde woorden, bv. portemmzonee,
sent 7nediesijnen zijn ons gemeenzamer dan vele Nederlandsche
zooals bakstag, draverile, Tcalderstok. Er blijft nog over het onnederlandsche voorkomen, minder wat den klank betreft, want de klanken
die in 't Nederlandsch niet voorkomen , worden gewijzigd , vgl.
ingenieur met ingenieur, dan wel wat de spelling aangaat : couleur,
groupe zijn hinderlijk, kleur, groep zien er doodgewoon uit. Daarom
moet men de vreemde woorden , die we noodig hebben , „op z'n
hollands" spellen. Bij het vertalen van vreemde woorden , zooals
antiseplies, acetyleen, is men vaak te angstvallig : „men -wil aan een
,
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nieuwe nederlandse spelling veel hogere eisen stellen dan aan een
vreemde." -- Dit is volgens den heer K. de reden , dat men deze
vreemde woorden niet vertaalt.
V. d. B., Granicia, vs. 1432. Bleeekhegt (les ghedaents wil zeggen
bleekheid van gelaat door hartstochtelijke liefde.
P r o f. J. t e W i n k e 1, Vaers heeft nog de gerekte open e ter
onderscheiding van versch (differentieering).
J. H. v. d. B o s e h, Over de neiging tot di erentieriny en noch
iets. Naar aanleiding hiervan zegt de S. , wat „differentiering" is,
bv. buur naast boer (uit oostelijke dialecten), na en naar (uit zuidelijke
dialecten), gouden en gulden (uit de oudere taal gebleven) , bord en
berd (uit de oudere taal) , rechter naast richter (uit den bijbel)
pijler naast pilaar , geweest naast gewezen , enz. , dus dubbelvormen,
uit verschillenden tijd of plaats in de algemeene taal opgenomen.
Zoo is 't met spel spul , zinneloos -- zinloos en tal van andere
doubletten , maar een opzettelijke neiging om vers uit te spreken
als vaers om verwarring met versch te voorkomen, bestaat niet.
J. K o o p m a n s, Maerlantstudiën. I. De Rijmbijbel. Dit is een
vrije, populaire Vlaamsche bewerking van Petrus Comestors Historia
Scolastica, een compendium, dat eeuwen lang als handboek door 't
geheele Westen is gebruikt. De Rijmbijbel bevat geschiedenis en
geïnterpreteerde historie : de Christelijke en de Heidensche letterkunde worden met elkaar in verband gebracht , het Nieuwe Testament verklaart het oude. De ascese wordt verheerlijkt, het wonderdadige wordt gezocht in het tegennatuurlijke , het tegennatuurlijke
in den mensch streng afgekeurd , Christus is de groote Verlosser,
al van Abels tijd af aangewezen. Eerst in 't Evangelie en de Openbaring van Johannes worden de booze geesten uit het N. Testament
gepersonifieerd in den Antichrist : die Antichrist wordt nu de slang,
die Eva verleidt : allerlei allegorische verklaringen zijn de banden,
die de verwijderde oude joodsche geschiedenissen aan de Christelijke
waarheid binden. Synchronistisch worden de feiten der ongewijde
historie aan 't slot van ieder hoofdstuk medegedeeld. Er wordt
gesproken over Jezus' bovennatuurlijk geboren worden , leven en
sterven , over liet eeuwig leven, over de rcliq ui.eën , waarvoor M.
diepen eerbied koestert, over heilige plaatsen in Palestina.
Verzen en Muzielc , uittreksel uit een opstel in het T dschr. der
Vereeniging voor N. Nederlandsche Muzielcgeschiedenis. I.
D r. G. A. N a u t a. Pots longeren beteekent Gods longen, zooals
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reeds door Dr. Jan te Winkel in de Klucht v. d. koe is opgemerkt.
Kleine Mee-delingen over boekwerken. Gittée, Premières lesons de
Neerlandais parle, a l'usage des Wallons (geprezen door v. d. B.),
Draayer, Schoolgrammatica (afgekeurd door J. G. Talen).
Afl. V.
D r. J. B. S c h e p e r s , Het Nederlands op gymnasia. Bij het
onderwijs in 't Ned. ging men van het geschreven woord uit, dicteerde wat Nederlandsch was, beschouwde het Ned. als een hulpvak
voor 't aanleeren der classieke talen, leerde op grond van 't Latijn,
dat hij is den soldaat foutief is , hoewel men zegt als ik kern was
en decreteerde dat men moet uitspreken Cupido, omdat men in 't
Lat. Cupido uitsprak.
J. A. F. L. Baron van Heerkeren, Vondels zanq op Oldenbarneveld. Na Oldenb. dood wordt Vondel onze grootste dichter.
Voor dien tijd is hij belemmerd door Vergilius en Ovidius in zijn
vrije bewegingen. Zijn schoonste gedicht op Old. is zijn Jaargetijde.
Van dit gedicht wordt daarna een doorloopende beschouwing gegeven.
J. P o s t m u s, .Een nieu Christelick lied in 15 '9 (Het Wilhelmus).
Van de Geuzenliederen is af keer van de Roomsche kerk schering
en inslag. Maar ze getuigen ook van innig geloof en vertrouwen.
Een dier liederen is 't Wilhelmus , in 't rampspoedig jaar 1569
van uit Frankrijk door de Nederl. verspreid. Het is geen loflied op
den Prins , maar een geloofslied , een gebed. De oudste bekende
druk is van 1588. Het is waarschijnlijk door een der manschappen
van des Prinsen leger vervaardigd, een der kleine luiden, geïllumineerd door Gods geest. De traditie noemt Marnix als auteur ; ze
steunt op het getuigenis van Jac. Verheiden te Nijmegen (1603).
Ook Coornhert is genoemd , maar Prof. Fruin heeft gezegd : het
Wilhelmus is zeker niet van Marnix of Coornhert. Over de melodie
zie men J. W. Enschede in Oud-Holland. In de 17e eeuw wordt
het lied gemeenzaam onder den ambachtsstand, na 1700 ook in de
hoogere klassen.
D r. J. B. S c h e p e r s, Jacques Perk en Relene Swarth. De
verzen van den eerste zijn verbeterd uitgegeven, die van de tweede
zonder jaartal. Dit maakt het den tijdgenoot en nog meer den
nakomeling onmogelijk het zieleleven dezer menschen te leeren kennen.
Boekaan1condiging. Bastaardwoordenboek door Jan Broeckaert (besproken door B. H.). Stellingen van J. J. Moolhuizen over spreeken schrijftaal (veroordeeld door B. H.). Onze geschiedenis in vragen
'
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en antwoorden door J. N. van Hesteren (de methode wordt afgekeurd door J. Koopmans)..
Tijdschrift voor Neder]. Taal- en Letterkunde. XYIe deel,
4de afl.
J 0 h. B 0 1 t e, Verc1eztsckitngen von Jacob Cats' Werken. In 1641
vermeldt een Duitscher verschillende werken -van Cats, in 1642
haalt een ander plaatsen aan uit den Trouringh (1637) en vertaalt
twee liefdesverhalen uit dien bundel. Zeven dichters vertalen fragmenten uit den Trouringh. Iemand noemt Cats, Heinsius, Schriverius
en Starter de beroemdste Hollandsche dichters. Verschillende andere
gedichten -van Cats worden vertaald. De geheele Cats wordt in
't Duitsch overgebracht door Barthold Feind uit Hamburg, 17101717. In 1663 7 1675 1 1687 en 1732 werd Cats in 't Deensch, in
1645 en 1759 in 't Zweedsch gedeeltelijk vertaald.
A. B e e t s. De mijl op zeven gaan. Deze en dergelijke uitdrukkingen, bv. den koers op zeven nemen, zijn wellicht te verklaren als
den weg op vyf vierel nemen. Dus in plaats van een mijl zeven vierendeelen van een mijl afleggen.
L e o n a r d W i 11 e m s T. Reinaerdiana. Prof. Te Winkel zegt,
dat Meijerus, de geschiedschrijver van Vlaanderen, j 1552, den
Reinaert aan Maerlant toeschreef. Nu staat er echter in zijn Annales
Flandriae, na zijn dood vervolgd, uitgegeven 1561, a 11 e e n dat
Maerlant den wolf Isengrim noemt. - Een ander, de Fransche
-

geschiedschrijver Baluze, j 1718 7 heeft uit de opmerking in Meijerus'

Annales afgeleid, dat Maerlant de schrijver is van den Ysengrinus
( 1152) en tengevolge daarvan staat op een ingebonden Isengrinas
der Bibliothéque Nationaf te Parijs Ryshmi Jacobi Merlon, waatdoor
weer Lekenhove in zijn Histoire de Flandre (1841) een Reinaertroman aan Maerlant toeschrijft.
II. Isengrims en Blauwvoeten zijn de namen van twee partijen
in West-Vlaanderen, ± 1217. Dit blauwvoet is sedert Grimm, op
grond van 't Zweedsch, verklaard als synoniem van vos, maar
blijkens Noreen is dit onjuist. Met blauwvoet kan niet anders bedoeld
zijn dan de roofvogel van dien naam. Het gesternte de ,,arend"
heet bij Kiliaen ook ,,blauvoet." In verband hiermede moeten ook
de woorden Rlaventinns en Riampedes uit Da Cange worden geschrapt.
III. De vervaardiging van den Reinaert. Uit de taal heeft J. W.
Muller afgeleid, dat het een gedicht is uit de eerste helft der der
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tiende eeuw. Hoe is het ontstaan P De onduidelijke verzen 5 en 6
wil de S. onveranderd behouden en onghemnaket opvatten als „onafgemaakt", voor Reinaert I twee bewerkers aannemen, het eerste
gedeelte tot vs. 1750 van lateren tijd dan hetgeen volgt.
H. K e r n, Hengst. Dit woord met de beteekenissen paard, ruin
of hengst, heet in den oudsten Frankisehen vorm chengisto of cleanzisto (met gemouilleerde g voor i) en is baarblijkelijk een superlatief van een adj., verwant met Skr., vakra, macktig. Got. *hahist-s,
Skr. *fanlcistha naast pangist als Got. whist naast j?ingit in andere
Germ. dialecten.
Limoen is afkomstig uit het Fransch, dat het ontleende aan een
Zuid-Europeesche taal, waarin het gekomen is uit het Arabisch, dat
het opnam uit het Perzisch, waarin het over Hindostan geraakte
uit het Maleisch-Polynesisch.
J. W. M u 11 e r, Brandaris of Sint-Brandarius is de naam van
den vuurtoren op Terschelling, niet gewijd aan een zeker heilige,
omdat de Katholieke kerk geen heilige van dien naam kent. Het
woord zal wel op de een of andere wijze met brand in verband
staan. Brande2vijnsteeg en Clarensteeg zijn twee Leidsche straatnamen. De eerste zou een spelenderwijs gevormde tegenstelling zijn
van de laatste, deze eigenlijk genoemd zijn naar St. Klara, (zooals
Prof. De Vries opmerkte) en tegenwoordig ook Clarasteeg geheeten.
Dit Clarasteeg is echter een verbastering van St. Nicolaassteeg of
Claessteeg.
A. B e e t s, 't Alleluia is geleid. Deze uitdrukking beteekende
„de pret is gedaan". De juichtoon Alleluia werd weggelaten uit de
mis van Septuagesima tot Paschen, en dan vervangen door een gebed. In 't Kerklatijn noemde men dat ook „deponere Alleluia."
J. V e r d a m, Fragment van een onbekenden ridclerroman in de
Bibl. der Maatsch. der Ned. Lett. Volgens Dr. Kalff behoort het
waarschijnlijk tot een Nederl. ridderroman van eigen maaksel, van
geringe letterkundige waarde, maar met eenige opmerkelijke woorden.
Een bevelinghe in een fraai, zeer kostbaar hs. van de Openb. van
Joh., in de Bibl. Nationale te .Parijs, afgedrukt door Behaghel in
't Zs. fur D. A., dl. 22. Op een der bladzijden staat als bladvulling
deze „bevelinghe" min of meer overeenkomende met andere bevelingen, die reeds bekend zijn. Nog een andere bev. bevindt zich in
een hs. der Kon. Ac. te Amsterdam.
F. A. S t o e t t , Tlerevenhouten. Evenhouten beteekent blijkens
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Winschootens Seeman een soort van kegelen , „om dat men aanneemt
een effen getal van kegels of houten om ver te werpen."
Nederland, October.
Het drama van den heer G. H. Betz Aleid van Poelgeest is voltooid. Het valt niet te ontkennen, dat hier en daar een paar fraaie
verzen voorkomen, maar ze zijn te weinig in getal om het werk
levensvatbaarheid te verleenen, Als proeve geven wij de woorden,
waarmede Kuser Aleide, zijn geliefde toespreekt :
»Hadde ik den sleutel van den dag, Aleid
Ik wierp hem weg en verre, verre weg
Dat niemand immer hem terug kon vinden

Maar hoe weinig indruk maakt de onmiddellijk daarop volgende
moord ! En het tragisch bedoelde tooneel, waarin Albrecht de beide
dooden vindt, nadert de grenzen van het komische. De Ruwaard,
struikelend over een lijk, roept in vorstelijke verontwaardiging uit:
„Ik kon mijn beenen breeken !" Herkent men de slachtoffers en
vraagt Blois : „Wie heeft ?" . ..., dan antwoordt Arkel, als gold
het de meest alledaagsche zaak ter wereld : Wel Blois, begrijpt
ge dat nog niet ?" Ook de slotwoorden van Albrecht missen hunne
uitwerking :
»Ge naamt mij in Aleid
Mijn licht, mijn zon, mijn frisschen dageraad;
Nu 'k licht en zon en dageraad moet derven
Zal sidd'ren mijn gebied ! — 0 !"

Deze laatste uitroep moet, gelijk men ziet, gerekt worden tot
de lengte van twee voeten.
Onderaan de laatste bladzijde leest men : „De uitsluitende bevoegdheid tot opvoering van dit werk wordt door den auteur voorbehouden." Inderdaad, men is geneigd te vragen : „Ernst of kortswijl ?"
De Nederlandsche Spectator.
Het nummer van 2 Oct. bracht eene beoordeeling van de Studiën
en Critieken van W. G. v a n N o u h u y s door Wolfgang. De
schrijver wordt aldus gekarakteriseerd : „Als bemiddelaar tusschen
het oude en nieuwe is v a n N o u h u y s de geschikste persoon, daar hij
met beide richtingen in vriendschapsbetrekking staat. Te bezadigd en
te veelzijdig om geheel den jongeren toe te behooren, is hij ook weer te
verstandig om bij de ouden te zweren." En verder lezen wij :
„Indruk maken vooral de studies over F r e d e r i k v an E e d e n.
Hier is de toewijding bewonderenswaard. Welk een geduld en
inspanning om V a n E e d e n te volgen, te begrijpen en te ver-
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klaren ! Welke ragfijne ontledingen van Schijn en Wezen, hoe flink
is het overzicht van De twee Broeders. Geen tijd bestaat er voor
N o u h u y s. Geen lastig napluizen schrikt hem af. Zoo herleest
hij zijn Marlowe, Goethe en Milton, enkel om het „Satansbeeld' in
De twee Broeders „gaaf te houden''. Umsonst. Zelfs Van N o uh u y s vermag al het duistere niet op te helderen .. .. Zijn
natuur drijft hem meer tot V a n E e d e n, die liefde en wijsheid
uitbeeldt, dan tot V a n D e y s s e 1, die heftig is en scheldt. Doch
ook welke waardeering zoodra . . . . er uit zijne ontboezemingen
teedere liefde straalt." En eindelijk deze slotsom : Ja, hij is een
degelijk criticus, geen arbeid is hem te veel, geen inspanning te
groot om te komen tot dat ééne, wat hij bovenal wenscht : w a a rd e e r i n g. Hij heeft de moeielijkste dingen aangedurfd, de schrijvers van den dag onder handen genomen, proza, poëzie en wijsbegeerte besproken"
9 October. Dezelfde criticus behandelt De Roman van Bernard
Bandt door H. R o b b e r s (P h o c i u s). Wij halen enkele kenschetsende fragmenten aan : „Dit werk is modern tot in zijn
diepste gronden. Vorm, stijl, inhoud, -- alles is modern. En juist
omdat het zoo modern is en tevens een zoo in-solied boek, prijs ik
het hoog. Mooie stijl en woordv orming zonder gezochtheid, zonder
duisternis in de gedachte. P h o c i u s blijft binnen de grenzen
van rede en tucht , alleen stelt hij die grenzen wat ruim.
Uitsluitend bestaande uit ontleding van gemoedsstemming en het
beschrijven van bijkomstigheden , moet dit werk , dat zoo boeit ,
wel verdienstelijk zijn. Ja , het boeit zonder twijfel en toch komt
er een lichte matheid over ons bij het omslaan der 200ste bladzijde. Wel blijven wij den auteur voortdurend bewonderen...
maar de wensch doet zich gelden , dat er spoedig een keerpunt
moge komen in het ietwat zeurig-melancolieke leven van den
held en zijne wisselende stemmingen van levenslust en neergeploftheid.
De heer R o b b e r s kan met een enkel woord dringen tot in
het diepst van het hart. Wij huldigen in hem een schrijver, die
voor. lange jaren in dienst is getreden bij de staande armee."
De Nieuwe Gids.
Dit nummer is zeer belangrijk. Het bevat het begin eereer proza-vertaling van Dante's Hel door H. J. Boeken. Ondanks de vele
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overzettingen , die wij reeds bezitten van het meesterwerk der
Italiaansehe letterkunde (wij herinneren aan die van II a e k e v a n
M ij nden, Kok, Ten Kate, B o h 1) is deze nieuwe in geen
enkel opzicht overbodig. Zij lokt tot eene vergelijking uit, en
wanneer wij haar naast die van B o h 1, die tegenwoordig de meest
bekende is , stellen , dan valt onmiddellijk het volgende in het oog:
het proza van B o e k e n is dichterlijker dan de verzen van B oh 1;
het komt het oorspronkelijke meer nabij en ofschoon het de groote
bekoring van het rijm mist en de symboliek der terzinen verloren
is gegaan, wekt het bewondering en liefde voor Dante. Wij willen
de verdiensten van B o h 1 niet verkleinen; hij heeft regel na regel
met ijverige nauwgezetheid overgebracht; heeft geen moeite ontzien
om vooral woordelijk te vertalen en daarenboven door een schat
van aanteekeningen het begrijpen veel vergemakkelijkt; doch het hooge woord moet er uit - als kunstwerk is zijne vertolking
in bijna ieder opzicht een tegenvoeter van het oorspronkelijk. Ter
wille van het rijm is dikwijls de zin verwrongen en mismaakt , of
een verkeerd woord gekozen ; de verzen missen klank en uitdrukking; dichterlijke verheffing is hen ten eenenmale vreemd. Indien
de Italiaansche Komedie op de Hollandsche geleek, Dante's naam
zou reeds eeuwen vergeten zijn.
Misschien beschuldigt men ons van onbillijkheid, dat wij het
meeste licht op de zwakke zijden laten vallen; maar de wijze,
waarop B o h 1 in de naschriften achter Hel, Vagevuur en Paradijs
over zijnen en anderer arbeid spreekt , wettigt het aanleggen van
dezen maatstaf. Wij hopen trouwens in een studie over Potgieter's
Florence gelegenheid te vinden de verschillende Dante-vertalingen
te bespreken.
Als proeve ter vergelijking laten wij hier een fragment (Inferno
III. 94-120) naar de overzettingen van B o e k e n en B o h 1
volgen.
En de Gids tot hem: ,,Charon , vertoorn U niet," aldus wordt
het gewild waar gekund wordt wat wordt gewild en meer [moet
gij] niet vragen.
Toen waren de wollige wangen stil van den schipper op den
loodkieurigen poel , die rond de oogen raderen van vlammen had.
Maar die schimmen , die moede en naakt waren , verschoten van
kleur en klapperden met de tanden, zoodra als zij de rauwe woorden hadden verstaan.
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Zij vloekten God en hunue ouders , het mensehelijk geslacht, de
plaats , den tijd en het zaad hunner zaaiing en hunner geboorte.
Dan gingen zij allen te zamen heftig weenende naar den onherbergzamen oever , welke ieder mensch wacht , die God niet vreest.
Charon , de demon met oogen van vuurkool , ze wenkend vergadert ze allen en slaat met den riem al wie zich vertraagt.
Zooals in den herfst de bladeren zich los maken , het eerre na het
ander , tot dat de tak al zijnen tooi der aarde hér-geeft.
Evenzoo [verging het] den kwaden zade van Adam : zij werpen
zich af van die kust een voor een op de wenken [van Charon] als
de vogel op des lokvogels roep.
Zoo gaan zij henen over het bruine water en voordat zij aan
gindsche zijde zijn uitgestapt , vergadert zich weder aan deze zijde
een nieuwe schaar."
Bij B o h 1 luidt de plaats aldus:

«Mijn gids sprak : «Laat geen drift, Charon ! u blaken;
Men wil 't zoo daar, waar kracht is en vermogen
Voor wat men wil, — dus zult ge uw vragen staken".
Toen werd 't gebaard gelaat niet meer bewogen
Des veermans op die somber vale baren.
Die vlammenroode kringen had om de oogen.
De zielen, die vermoeid en naakt daar waren,
Veranderden van kleur en klappertandden,
Als elk het wreede vonnis had ervaren.
Zij vloekten God en 't maaksel zijner handen:
Hunne ouders, 't menschom, tijd, plaats en 't geslachte,
Gesproten uit hun zaad en dierste panden.
Toen trokken, als beheerscht door één gedachte,
Zij, bitter schreiend, naar den boozen oever,
Welke allen, die den Heer niet vreezen, wachte.
Charon, de demon, 't brandend oog steeds stroever
Op hen gevest en wenkend, zamelt allen:
En met de roeispaan slaat hij iedren toever.
Gelijk, wanneer de najaarsstormen schallen,
De blaádren zich verspreiden, en de boomen
Hun gansche tooisel weêr ter aard doen vallen,
Zoo ziet men 't kwade zaad van Adam komen,
En een voor een, op 't wenken, 't strand afspringen,
Als vooglen op 't gefluit int net genomen.
Zoo gaan zij heen op duistre waterkringen,
En voor zij de overzijde nog bestijgen,
Staan nieuwe scharen hier weêr zaa^m te dringen.
Het zij ons vergund hier nog enkele wenschen uit te spreken.
Vooreerst : moge de bewerker der jongste vertaling zijn arbeid niet
voltooid achten , eer hij ons naast De Hel ook -Iet Vagevuur en
Het Paradijs heeft geschonken. En vervolgens : bij een latere af-
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zonderljke uitgave van zijn werk, zal het zeker zijn publiek niet
onwelkom wezen, wanneer hij iets minder spaarzaam is met zijne
aanteekeningen. Niet Çeder lezer toch heeft tijd of gelegenheid een
Dante-commentaar op te slaan.
JJe Gids. November.
In deze aflevering heeft II e 1 e n e S w a r t h weder eenige van hare
schoonste gedichten het licht doen zien. De plaatsruimte, niet de
lust ontbreekt ons om er eenige aan te halen. Toch willen wij als
proeve de volgende vier overschoone regels afschrijven:
De Zwanejonkvrouw baadde in Zwanerneer
En bladerschaduw beefde op 't sneeuwen lijf
En blond gevonkel van de zonneschijf
Daalde op haar stralendgouden haren neer.

De Letterkundige Kroniek bespreekt De roman van
Bernard Bandt door II. R o b b e r s. Na een kort doch helder overzicht van den inhoud, waarbij den schrijver telkens groote lof wordt
toegezwaaid, lezen wij : ,,Wat zoo aantrekt in dit lange verhaal,
waarin weinig voorvalt, waarin van geen dood, van geen ziekte,
van geen bedrogen liefde sprake is, waarin de eene dag maar weinig
van den anderen verschilt, wat den lezer van dit boek zoo geboeid
houdt, is de volkomene eerlijkheid en oprechtheid, die uit elke
bladzijde spreekt, en zich ook aan de taal meedeelt. Nergens wordt
men gehinderd door iets als pose of sterk sprekende zelfingenomenheid, door een zich vermeiden van den auteur in de eigenaardigheden, de deugden en gebreken van zijn held . . . . En dan mag
ten slotte zeker nog wel van dit boek gezegd worden dat het, geschreven in heldere,. lenige taal, die van de uitvindingen en veroveringen der jongeren op enkele uitzonderingen na, alleen het
beste heeft overgenomen, in zijn algemeen-menschelijkheid zoo onvervalscht Nederlandsch is van kleur en stemming, en in een echt
Nederlandsche atmosfeer is opgegroeid tot het kunstwerk dat wij er
met vreugde in begroeten."
Nederland.
De K r 0 n i e k behandelt vele dezer dagen verschenen boeken;
wij gaan de meeste stilzwijgend voorbij, om te blijven staan bij de
bespreking van \T a n N o u h u y s' Studiën en Critieken. Voor de
volgende uitknipsels vragen wij de aandacht: ,.....Daarenboven
is zijn stijl als criticus schoon zonder groote bekoring, treffend
van juistheid en verzorgdheid . . . . hij leest van goede auteurs
ook de leeljjke boeken en vindt er gaarne al het mooie uit dat er
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in bedoeld kan zijn . . . . dezen wensch om toch vooral genoeg te
waardeeren herkent men in de uitgebreide studie over Van E ed e n s De Broeders , waarin Y a ii N o u h u y s moeite moet gevonden hebben om zooveel moois te ontdekken als hij gedaan heeft.
Veel vrijer in bewondering en kritiek zijn de artikeleu over
Maeterlinck, Ada Negri, Helene Swarth; ze zijn
openhartiger, rondborstiger . . .
De Tjjdspiegel.
Dr. Johs. Dijserinek wijdt een uitgebreid artikel aan de nagedachtenis van Allard Pierson. Daar hij hem voornamelijk als theoloog een philosoof herdenkt, behoeven wij geen overzicht van zijn
schrijven te geven. Alleen de slotwoorden halen wij aan: Gewoekerd heeft Pierson met zijne gaven zoolang het voor hem dag
was. Met zijn dorst naar het ware , het schoone en het goede is
hij , ter volle middaghoogte zijner ontwikkeling in den besten zin
des woords denker en schrijver geweest , helderheid en klaarheid
van gedachten parend aan een doorzichtigen en boeiende vorm;
letterkundige thuis als weinigen zoowel in de classieken van Hellas
en Latium als in de geschriften der Kerkvaders , der scholastici en
der mystieken uit de middeleeuwen ; vertrouwd zoowel met Dante
als met Shakespeare en Goethe , leidsman der studeerende jongelingschap, op het gebied der aesthetiek en kunstgeschiedenis ziedaar Allard Pierson als den rijk begaafden Nederlandschen humanist uit de tweede helft onzer negentiende eeuw, die zal blijven
spreken tot het nageslacht , ook nadat hij gestorven is."
De Nieuwe Gids.
Het vraagstuk omtrent de allegorische beteekenis van den Lucifer wordt opnieuw te berde gebracht door H. J. B o e k e n. Zooals bekend is dagteekent de strijd reeds van 1849 toen J o n c k'

b 1 o e t een opstel schreef Vondel's Lucifer, een politieke allegorie.

In zijn gevoelen bijgestaan door V a n L e n n e p, A 1 b e r d i n g k
T hij m, M o 1 t z er en Van Vloten , werd hij aangevallen door
Beets, Ten Brink, Doorenbos en Te Winkel. Een
laatste woord spraken N. A. C r a m e r (Z wol s e h e II e r d r u
k e n Lucifer , Inleiding blz. 7-37) , V e rw e y (Ren Inleidinq tot
Vondel blz. 454 vv.) en Dr. G. Kalfï (Vondels Leven blz. 56.).
B o e k e n bestrijdt nu weder Y e r w e y door te zeggen: Mr. J.
van Lennep heeft het voldoende en voldingend bewezen : in den
Lucifer van Vondel is veel, heel veel, dat of direct toepasselÇk
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of met eenige uitduiding aan te passen is op den opstand der
Nederlandsche Provinciën tegen den Koning van Spanje." Schr.
stelt zich een tweeledig doel: ten eerste eenige argumenten van
\T e r w e
y tegen eerw volkomen allegorische opvatting van den
Lucifer te bestrijden; ten tweede enkele van de redenen op te
sporen die Vondel noopten juist Lucifer uit te kiezen tot zijnen
heldenrol en wien hij daarin zag" ....
Vondel zag terug. Achter zich zag hij het Paradijs en, als daarin
reeds voor eenmaal beloofd, na het einde des Levens: den Hemel.
En dubbel was hem dit gezicht. Was ook niet in zijn tijd de mensch
uitgetreden uit een nu verloren Paradijs: Staat en Kerk, zooals die
samen verbonden waren in de middeleeuwen ? Wie waren de dubbele stichters des dubbelen vals ? Lucifer èn de verwaten hoofden
des jongsten Opstancis. En was de daad des Opstands ook al reeds
door meer dan een halve eeuw van Vondel gescheiden, de toestand
daaruit ontsproten - toestand wel roemrijk en dierbaar, maar ach !
hoe anders dan hij had kunnen zijn - was blijven bestaan . . .
Geen knutselige allegorie dus is de Lucifer - luidt de slotsom maar een dubbel gezicht."
De Spectator.
Het nummervan 6 November heeft een goed werk gedaan door
in de Berichten en Mededeelingen den heer R. Candiani af te straffen, die in tJosmopolis een artikel Le mouvement littéraire dans les Fays-Bas heeft geschreven. Om een denkbeeld te geven van de verregaande onkunde des schrijvers halen
wij maar enkele staaltjes aan: De Romantiek dankt haar triomf
aan de oprichting van De Gids . . . . T e r H a a r kan geen weerstand bieden aan de zoo bij uitstek bataafsche neiging om lange
verzen te maken : hij (Ter Haar !) beschreef in kilometer-lange gedichten De Flaneten en De1VieiweXerk . . . . Jan ten Brink
bereidt het tegenwoordige tijdvak voor met zijn p é n é t r a n t e s
0 r i t i q u e 5" in zijn tijdschrift Heclerland. . . . ,,S h a e p m a n
qui emboltait le pas au Sar avec son roman cabbalistique Ayc
Sofia!" Burgersdijkisbevorderdtot ,,critique pénétrant"
Vosmaer totleerlingvauNetscher, terwijl Perk's Mathilde
vol neo-platonische ideeën is!
Aldus wordt men in Frankrijk onderricht in de Nederl. Letterkunde!
Verder vinden wij eene bespreking van Mr. G. H. Bet z' vertolking van Oedipus te Üoloms door J. B. K a n. » Zou er niet veel
Noord en Zuid, 21e Jaargang.
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gewonnen zijn, wanneer de vertaler had kunnen besluiten om, evenals
in 't oorspronkelijke, de zesvoetige in plaats van de vijfvoetige jambische versmaat te gebruiken ?" De bewerking van een der koren
(„In 't roskweekende land ....") wordt nader besproken, waarbij
de criticus gelegenheid vindt enkele onjuistheden aan te wijzen.
20 November.
De Spectator neemt Jan t è n Brink onderhanden naar aanleiding van zijn opstel over onze literatuur sinds 1815 in de Revue
Encyclopédique van 13 November. „Arme Professor ! hoe zult ge
nu staan tegenover uwe leerlingen, die grootmoedige vertegenwoordigers van Jong Holland, wier lievelingsauteurs ge officieel hebt
genegerd voor het Buitenland ?"
De Hollandsche Revue. Met toenemende belangstelling lezen we
dit steeds beter geredigeerde tijdschrift, dat ook aanhoudend in
kunstwaarde toeneemt. Zoo is het „Zomer-nummer" keurig en
kleurig geïllustreerd, zoo worden de portretten steeds mooier en
meer geacheveerd, zoo bijv. dat van dr. Leyds en in de volgende
dat van de Koningin, dat van Mr. Kerdijk en zijn studeerkamer,
in latere dat van Minister Pierson, van Mr. en Mev. van Marken,
D. de Clerk, Mr. J. Heemskerk Az. Carmen Sylva, J. K. Krelage,
e. a. Het is een voorrecht de meest besproken landgenooten en
vreemdelingen in uitmuntende portretten te bezitten, te meer, wanneer hun leven en werken uitvoerig en onderhoudend worden beschreven en hunne omgeving evenzeer met zorg in beeld wordt
gebracht, zooals bijv. bij de Rumeensche koningin en den Haarlemschen bloembollen-koning het geval is. Wel staan politiek en
industrie wat heel veel op den voorgrond, maar letterkunde wordt
niet vergeten, getuige bij den nieuwen druk van Jacques Perk's
gedichten de uitmuntend geslaagde portretten, bij de bespreking
van R o b b e r s' s boek De roman van Bernard Baud het portret
van den auteur. De ouderen zijn heengegaan of zwijgen, er is nu
plaats voor de jongeren, maar of hunne aanhangers inderdaad „met
trillende handen, gloeiende oogen en kloppende slapen" „in de verte
staan uit te turen" op een nieuw werk van die keurpoeëten , dat
kunnen wij alleen op gezag des Schr. aan onze lezers overbrengen.
De Hollanclsche Revue is het eenige maandschrift in ons land,
dat ons geheel op de hoogte houdt van alles wat er inderdaad
belangrijks in de wereld voorvalt en ons dat geeft in woord en
beeld, niet beter dan een hartstochtelijk couranten-lezer zal kunnen.

BOEKBEOORDEELING.

E v a. Gedicht in vier zangen , door
P. N. van Kampen & Zoon.

FRITS LAPIDOTH.

— Amsterdam,

Een gedicht, waarvan het onderwerp aan de P a r a d ij s -1 e g e n d e
ontleend is, zal altijd belangsteliing wekken en vergelijking uitlokken met
vroegere gedichten door de gewijde Muze, de »heavenly Muse,s zooals Milton haar noemt, geïnspireerd.
Van Lennep heeft ons in zijn Vondel-uitgave den dienst bewezen een
overzicht te geven van A d a m u s E x s u 1, het treurspel van H u g o d e
G r o o t, in het Latijn geschreven. Bovendien heeft hij een aanmerke'ijk
deel van het treurspel vertaald on ons in staat te stellen het met Vondels
Adam in Ballingschap, aller Treurspelen Treurspel,
te vergelijken. Die »A d a m i n B a 11 i n g s c h a ps van de Groot was een
arbeid uit 's dichters jeugd, maar met dat al een grootsche schepping.
Van Lennep brengt grooten lof toe aan dit gedicht, voornamelijk aan de
Reien. Ik voor mij zou de voorstelling van S a t a n in de Groots werk
meesterlijk willen noemen. De Groots »Satan«, gelijk hij zich in zijn onderhoud met Eva openbaart, is zoo oorspronkelijk, zoo volkomen meester
van de Mephisto-rol, zoo onweerstaanbaar in den drang zijner redenen en
daarbij zóo fier en zelfbewust in zijn vermetelen opstand tegen zijn Schepper, dat men zich werkelijk verbazen mag over den jeugdigen dichter, die
in het begin der '17e eeuw zulk een Satan het bestaan schonk. De Groot
moet gevoeld hebben al het aantrekkelijke in de schepping van zulk een
Wezen gelegen, den Geest van opstand en verzet, zoo bovenaardsch en
tevens zoo algemeen-menschelijk. Als gevallen Engel des Lichts, als Lucifer,
geeft hij der verbeelding vrij spel, die hem als den oorsprong van alle
kwaad en boosheid wil afschilderen, en toch laat hij toe, eischt hij zelfs,
dat men hem de teekenen zijner afkomst, zijn fierheid, zijn ongemeenen
moed, zijn waardigheid bij het gevoel van beleedigden trots niet zal onthouden.
In iedere dichter-natuur schuilt er altijd een zekere mate van s y in p at h i e voor dien L u c i f e r, dien Geest van verzet, zelfs al dwingen kerkelijk
geloof en traditie, dat hij als den erfvijand van het mensehelijk geslacht
wordt afgeschilderd. Een wezenlijk dichter kan zich onmogelijk met onverschilligheid van hem afwenden. Vondel kon dat evenmin, toen hij,
merkbaar onder den invloed van de Groots treurspel, zijn »Adam in Ballingschap« schreef. Toch schijnt hem de volle beteekenis van de Satanfiguur ontsnapt. Laat ik liever zeggen, wat ik voor mij als stellig aanneem, zij kwam hem te kras voor, en zijn gemoed onder de macht van
kerkelijke invloeden deinsde terug voor een gestalte, waarvan de hoofdlijnen door de Groot zoo duidelijk en krachtig waren aangegeven.
8*
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Ik wil hier enkele regels uit »Adamus Exsuls van de Groot aanhalen
als een proeve van zijn opvatting der Satan-gestalte.
Tot Eva sprekende zegt hij onder andere : »Dit verwondert ons, dat de
Schepper van al het goede, want zoo laat hij zich het liefst noemen, u
verboden heeft van deze vrucht te eten. Wat kan die afgunst in zijn gemoed verwekt hebben ?
»Ik zal mij niet laten wijs maken, dat God deze vrucht zou gedoemd
hebben, eeuwig ongenuttigd te blijven. W a t i s, is o o k g o e d. - Indien
gij gelooft, dat het zonde wezen kan, iets dat geschapen is, te nuttigen,
dan beschuldigt gij God, iets geschapen te hebben, dat niet goed is. — -»Overweeg wel, of er niet een dieper zin achter schuilen moet. Hij is
naijverig op het goede, dat in dit ooft verborgen is, op de wetenschap die
het goede en kwade kent, en die Hij voor zich alleen wil behouden. 0
hatelijke slavernij, o harde dienstbaarheid, Hem tot meester te hebben
die alleen zichzelven zoekt ! Wie alleen uit eigenbaat goed heet, verdient
kwaad genoemd te worden. Wat dunkt u, toont Hij voorliefde of verachting voor u, Hij die alles tot hoogen prijs wil toekennen, maar toch
het beste voor zich behoudt ? — —
»0 ondragelijk juk ! Beter is het niet te zijn, dan niet vrij te zijn ! —
»Indien Hij u in den aanvang zoo nederdrukt, wat is er eenmaal voor
-u van Hem te wachten ! — —
»Het is een wellust voor de ziel, wetenschap te verwerven, en zoowel
het kwade als het goede te leeren kennen. Het is voor den geest het
hoogste geluk, toegerust te zijn met de stellige kennis der waarheid en
onvatbaar te zijn voor dwaling. Het gansche heelal is het voorwerp van
onderzoek voor den onversaagden geest. De rede streeft met kracht naar
kennis ; hoe meer zij daarvan zal opdoen, des te ijveriger zal zij trachten
wat nog verborgen is, na te vorschen. En zie, God eigent zich, zonder er
moeite voor te doen, alle wetenschap toe. Hem behoort álle kennis ; Hij
is wijs zonder er iets voor gedaan te hebben. En nu wil Hij geen deelgenoot zijner kennis ! Hij heeft aan al wat leeft buiten Hem opzettelijk
de rede onthouden, of, wat even onrechtvaardig is, een onvolkomen rede
geschonken om, met tergend overleg, al de schatten der wijsheid voor
zich alleen te behouden. Aan u beloofde Hij, u Hem gelijk te maken, en
toch heeft Hij het hoogste goed der wijsheid u zelfs niet gegund. Maak
gebruik van het recht, dat het verbond met Hein u toekent : stel u-zelve
in het bezit van wat u is toegezegd te zullen ontvangen : geve deze boom,
die een Godheid verbergt, u wat een vrekkige God u weigert en onthoudt.
Neem, wat u onthouden wordt, eer gij verliest, wat gij bezit. De wispelturige hemelbestuurder is mogelijk reeds van zins u ook dát weer te
ontnemen. Doe gij, wat Hij voorheeft te doen, en voorkom zijn bedrog!
Hebt gij oogen om te zien, doorzie dan uw toestand en maak u door een
enkele bete, van een mensch tot een God !" — -Ziedaar een echten Satan. Dat is geen Satan van koekedeeg of een uit
een speelgoed-winkel. Die gestalte jaagt outzetting aan.
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En nu Milton, die de gewijde Muze zal laten verhalen
))Of man 's first disobedience, and the fruit
Of that forbidden tree, whose mortal taste
Brought death into the world, and all our woe,
With loss of Eden!
"

Zoo er ooit van de schrikwekkende en toch zoo dichterlijke Satan-figuur
der Paradijs-legende partij getrokken is, dan is het door Milton gedaan,
wiens machtige fantazie haai voor een groot deel van het gedicht er zelfs
de hoofdfiguur van gemaakt heeft. S a t a n te midden van zijn P a nd eni o n i u m is het schitterendste, wat de fantazie in dat opzicht heeft
kunnen scheppen en gestalte heeft kunnen geven, schoon die van de Groot
er nauw aan verwant is.
De altijd aantrekkelijke Paradijs-legende is en blijft een zeer suggestief
onderwerp voor den dichter; zij is in al haar eenvoud en soberheid
van bezielende kracht en grijpt de fantazie aan, zoodat zij er zich niet
van kan losmaken, als zij eenmaal onder haar betooverenden invloed is.
De Paradijs-legende geeft de volgende beelden en toestanden aan de hand.
Vooreerst: het beeld van de jeugdige aarde, die in haar frissche, levenvolle kracht zoo even uit de hand van haren Schepper haar aanzijn heeft
ontvangen en den stempel der goddelijke schoonheid op het gelaat draagt.
Ten tweede, het reine, nog door geen zonde bezoedeld menschenpaar in
al de bekoorlijkheid van zijn onschuld, waarbij de hartstocht der liefde, in
plaats van het weg te sleuren tot zinnelijke afdwaling, het zelfs tot boven
de engelen verheft.
Ten derde, waar we reeds op gewezen hebben, het beeld der ontzetting
en verschrikking, de geest van opstand en verzet, Satan.
Ten vierde, het eigenlijke »treurspel aller treurspelen," de val van de
bekoorlijke Eva en in haar van heel het menschdom.
Ten vijfde, de ontgoocheling van het eerste menschenpaar en de uitsluiting, voor eeuwig, van het verloren Paradijs.
Ten zesde, het beeld eener verwoeste schepping met al de jammeren en
ellende, die onze eerste voorouders en de menschheid der toekomst
wachten.
Voor de moderne dichters is het met dat al een gewaagde onderneming
de Paradijs-legende opnieuw tot onderwerp van een gedicht te kiezen.
Onze meeningen, onze opvatting, ons denken en de daaruit noodzakelijk
volgende houding tegenover de traditie stellen ons op een geheel verschillend standpunt in betrekking tot het verhaal, waarop het kerkelijk geloof
zijn stempel had gedrukt.
Maar de droom van alle volkeren blijft zijn bekoring uitoefenen op
ieder dichterlijk gemoed. De droom van een verloren Paradijs zal steeds
een poëtisch onderwerp blijven.
De voorgaande historische en andere opmerkingen omtrent de behandeling der eeuwenoude stof moesten wij laten voorafgaan om het voortref-
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felijk gedicht van Frits Lapidoth bij onze lezers in te leiden en er de
waardeering voor op te wekken, die het zoo ten volle verdient.
De behandeling van de stof door een modern dichter leidt natuurlijk tot
de vraag, welk nieuw gezicht, welk nieuw kijkje, zooals onze schilders
zeggen, de dichter op het onderwerp gehad heeft.
Ik voor mij vind dat nieuwe, dat tegelijkertijd verrassende en aantrekkelijke in de behandeling, voor alles in cle schildering van de bekoorlijke
Eva en de oorzaak van haar betreurenswaardigen val.
In haar val is Eva een heldin, een aanbiddelijke verschijning ; in haar
val ligt juist haar bekoorlijkheid. Ziedaar voor mij de aantrekkelijkheid,
de verrassende nieuwheid van dit gedicht.
De onweerstaanbare kracht der liefde voor den man, de niet te onderdrukken b e h o e f t e a a n v e r e e r i n g van den man, verlokt haar om
de hand naar de vrucht van den boom der kennis uit te strekken.
Als Eva haar Adam in den slaap verrast, roept zij uit:
»0, heerscher, die daar ligt in machteloosheid,
Wat zoudt gij eerst volkomen heerscher kunnen zijn,
Als ik U Gods geheimen openbaarde.
Dan eerst was Eden uw grootsch koninkrijk,
Dan eerst gebood Ge als heer der gansche schepping,
En waar ik neêrknielde aan uw voeten, zou
'k Een God vereeren, in mijn algebieder."
In haar oog neemt Adam niet de plaats in, die zij hem zou kunnen toewenschen, daarom zal zij hem schenken wat hem ontbreekt, om inderdaad
Gode gelijk te zijn, hem te kunnen vereeren als haar God.
»De dienaar van Jehovah,
Niet meer dan een der dieren uit den hof
Zijt ge voor God.
Spotkoning van een Paradijs — meer niet
Mag ik U noemen, Adam, U mijn Koning,
Mijn Heer, mijn alles ! Meer nog dan God zelf
Zijt ge in mijn hart, dat hevig smelt van liefde
in uwen slaap."
Nu ik U aanzie,

zoo

Satan wijst haar op de gevolgen, als zij haar man deelgenoot van de
vrucht der kennis wil maken.
»Neem 't voor U zelf alléén ; dan zult ge heerschen
Als koningin en Adam is uw slaaf.
Maar, geeft ge hem de kennis, dan zal immer
De zwakke vrouw slavin zijn van den man;
Gehoorzaam, zal zij eeuwig moeten dienen,
Vereeren steeds, nooit de vereerde zijn,
-
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Zoodra zij inderdaad de vrouw zal wezen:
Bezeten, niet begeerd ; begeerend zelf
En gevend wat niet voor geschenk zal gelden,
Maar als een schatting gunstig wordt aanvaard."
En nu verschijnt ze in al haar edelmoedige natuur en wordt zij de heldin, die in de gewone opvatting der traditie een zwakke vrouw schijnt,
misleid door de stem der leugen. Adam zal groot worden door haar, die
in hem haar i d e a a l wil vereeren.
»Ik wil de kennis om ze in hèm te eeren.
Hij zal door 't Weten mijn gebieder zijn.
Hij, die de kracht heeft, zal de Macht bezitten.
Ik wil aanbidden, — heerschen wil ik nooit.
0, maak hèm groot en machtig als Jehovah,
Opdat ik neêrkniele aan zijn voet, in 't stof.
Hoe grooter God, hoe nederiger ,dienaar,
En Eva zal nooit klein genoeg voor hèm
Zich voelen, dien ze als haren heer wil dienen."
In die opvatting ligt de bekoorlijkheid van Lapidoth's gedicht, de meest
dichterlijke zijde van de Paradijs-legende ook nog voor ónze dagen. In die
opvatting wordt zij weder nieuw en aanvaarden wij haar, alsof zij eerst
heden als mythe van een of ander oervolk tot ons werd overgebracht.
Den dichter onze dank, die aldus het oude weder in den glans der
nieuwheid laat schitteren. Dat kan trouwens alleen een wezenlijk dichter,
dat is zijn roeping. Waar wij de kerkelijke traditie verliezen, krijgen wij
aldus een dichterlijke schepping, die ook den mensch der 19e eeuw bevredigt, aanlokkelijk toelacht. Ook onze lezeressen mogen den dichter
Lapidoth dankbaar zijn. Zij zullen gaarne willen erkennen, dat de eeuwenoude legende, aldus opgevat, weder actualiteit verkrijgt.
Met deze beschouwing van eenigszins historischen aard, wat die_ eigenaardige opvatting der Paradijs-legende betreft, is evenwel niet alles gezegd
wat over het gedicht valt mede te deelen. Maar de lezer zelf kan het
gedicht ook volgen in verband met de zes verschillende bijzonderheden,
waartoe de behandeling der stof gelegenheid geeft en die wij hier boven
vermeld hebben. Hij neme bijv. de opening van het gedicht, een tafereel
in heerlijke verzen ons voorspiegelend.
-

»De jeugdige Aarde is bruid van 't jonge Licht.
De Hemel streelt haar met zijn zonnestralen.
In zegevierend juichen ziet hij haar,
De jonge bruid, nu sidderen van wellust.
Weelderig bloeit het pas ontkiemde schoon,
Tot volle rijpheid zwellend. Elke streeling
Wekt nieuwe pracht en over de aarde vaart
Een frissche koelte als levenwekkende adem.
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Miljoenen armen, teeder groen bekleed,
Strekt nu de maagd naar den verliefden hemel;
Miljoenen bloemenmondjes fluisteren zacht
En reiken hem de lipjes dauwbepaereld.
0, teedre kussen van die honingmondjes
Die, langzaam wiegelend, dan hoog, dan laag,
Den lichtstraal roepen en hem schuw ontwijken;
In schaduw schuilen of in eigen groen
Bescherming zoekend voor den overwinnaar,
Die, 't loof doorborend, af klimt ' langs den stam."
Genoeg als een proeve van de schoone en welluidende verzen, waarin
het geheele gedicht tot ons spreekt. Hier geen klinkklank, die vergeefs
tracht het onmogelijke te bereiken en zich opdringt als poëzie ; hier geen
geknutsel waarbij geweld gepleegd wordt aan de taal, geen gewrongen
vormen waar de onmacht uit spreekt om het hart te treffen of gevoel en
verbeelding aan te doen.
De dichter eindigt zijn vierden zang met den dood van Abel. Hij heeft
daardoor, in verband met zijn opvatting van het Paradijs-verhaal, een afgerond en voltooid geheel gegeven : niet alleen het jammerlijk lot van het
eerste menschenpaar heeft hij geschilderd, maar ook de eerste overwinning van den Dood in zijn plan opgenomen; zonder het laatste zou het
verhaal afgebroken schijnen, daar de uiterste grens van het treurspel in
het Paradijs niet zou zijn aangeduid.
Onze hedendaagsche letteren hebben in Lapidoth's E v a een gedicht gewonnen, dat van een eeuwenoud verhaal in heerlijke en welluidende verzen een overzetting geeft, bekoorlijk' door een oorspronkelijke, echt-dichterlijke opvatting.
's Gravenhage Nov. 1897.
DR. A. S. KOK.
Het Jaesbericht over 1896, bevattende opgaaf van alle werken reeds
beoordeelingen op het gebied der Germaansche Philologie is weer
verschenen. We bewonderen alweer den ijver, de nauwlettendo zorg en
het geduld der redactie om letterlijk van alles kennis te nemen, wat maar
eenigszins belangrijk mag heeten voor de studie van de Germaansche
talen en hare letterkunde in den wijdsten zin des woords. Ook dit jaar
blijkt Nederland, in afwijking van andere landen, zich bijna uitsluitend te
bepalen tot woordenboekstudie.
met

Het Woordenboek der Nederlandsche Taal gaat snel voort. We hebben
als nieuwe afl. te vermelden II 9 en 10 j. door Dr. K 1 u y v e r ; III 7 door
Dr. M u 11 e r niet lnedeweaking van Dr. B o e k e n o o g e n en V 10 en 1'1
door Dr. B e e t s. Deze afleveringen worden eerlang in volgende hommers
uitvoerig behandeld, gelijk dit met de vorige geschiedde.
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AREN-LEZING.
XVIII.
Voortzetting van deel XX blz. 308.

Nr. 60.

—

Dichter-belooning. Het kostbaarste of liever, het duurste
.Epigram.

Zeshonderd ducaten!
Dat is naar de tegenwoordige geldswaarde een som van meer dan
6000 gulden voor een e p i g r a m van z e s regels!
Men vertelt dat bij de oprichting van een nieuw tijdschrift aan
den dichter 'Tennyson voor een gedicht in het eerste nommer e e n
p o n d strl., dat is twaalf gulden p e r r e g e 1 werd uitbetaald.
Het was den uitgever natuurlijk slechts om den naam van den
P o e t L a u r e a t e op den omslag bij wijze van reclame te doen.
Het was een gedicht van een klein getal regels, en het is voor
den naam van den dichter te hopen, dat de betaling een verrassing
was na de uitgave en niet de voldoening van een vooraf bepaalde
toezegging.
Maar wat zegt een honorarium van een pond per regel, bij 600
ducaten voor een epigram van zes regels !
Wat een grillen van het noodlot ! Veel minder zeldzaam zijn
de voorbeelden, dat muzenzonen beloond werden met gevangenisstraf, en zij de uitstorting van hun innigste gevoel moesten beantwoord zien met het vonnis eener geldboete of ballingschap. Bekend
is het dat Vondel om zijn P a 1 a m e d e s veroordeeld is tot een
b o e t e - van driehonderd gulden , dank zij nog den naijver der
Amsterdamsche regenten en zijn vriend Van den Burgh , anders
had het hem wellicht het hoofd kunnen kosten.
Wegens zijn „Maria Stuart. of gemartelde Majes t e i t" werd Vondel in een boete van honderd-en-tachtig gulden
geslagen, die evenwel door den uitgever van het stuk, Abraham de
Wees, vergoed werd.
Maar wie was nu de gelukkige dichter die z e s h o n d e r d d uc a t e n ontving, en voor welk epigram werd hij zoo vorstelijk beloond ? En zijn er geen bijzonderheden verbonden aan een zoo
zeldzaam geval, een, in letterlijken zin, bekroning met goud?
De dichter was J a c o p o S a n n a z z a r o, de bekende humanist
,Noord en Zuid , 21e Jaorgang.
9
-
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en de schepper van de eerste A r c a d i a, eeuwenlang bewonderd
en in verschillende talen nagevolgd ; hij was geboren te Napels in
1455 en stierf in 1530. Voor wij verder iets mededeelen, willen
wij eerst het beroemde of, wil men, het beruchte Epigram laten
volgen. Het is een lofspraak op V e n e t i ë en geschreven in 't
Latijn.
De mirabili urbe Venetiis.
Viderat Hadriacis Venetam Neptunus in undis
Stare urbem, et toto ponere jura mari
Nune mihi Tarpeias quantumvis, Jupiter, arces
Objice, et illa tui moenia Martis , ait:
Si pelago Tybrim praefers, urbem aspice utramque :
Illam h o m i n e s duces, hane posuisse D e o s.
Er bestaan vertalingen van dit e p i g r a m of bijschrift in verschillende talen ; in het Nederlandsch d r i e uit de achttiende eeuw,
in dichtmaat. Een daarvan als betrekkelijk het beste, schoon wat
wij dloopig en daardoor verwaterd van zin, is van den dichter uit
de school van Feitama , den bekenden Amsterdamschen koopman
Lucas Pater (1707---1781.) Zie hier:
Op Venetiën.
Wanneer Neptuin, in 't ruim van 't Adriatisch zout,
De stad Venetiën zoo ruim zag opgebouwd,
Daar zij de gantsche Zee haar wetten na deed komen,
Sprak hij verrukt : Hoe hoog ge, o Jupiter ! te Romen
Op uw paleizen van Tarpeja telkens zwetst ;
Met hoeveel zwier ge, o Mars ! uw trotsche muren schetst;
Zoo gij den Tyberstroorn in macht en kostbaarheden
Meer dan de zee waardeert, beschouw dan bel de Steden,
En zegt, getroffen door dit luisterrijk gezicht:
Die is door M e n s c h e n slechts, deze is door G o ó n gesticht.
Deze vertaling verscheen in den bundel : „P o ë z y van L u e a s
P a t e r." Te Amsterdam, bij Pieter Meyer, 1774. Het portret van
den dichter is van H o u b r aken.
Een betere vertaling is de volgende van B i 1 d e r d ij k. Hij gaf
haar onder de aanteekeningen op van V. Haren's G e u z e n en
plaatste haar ook in de „Aanteekening" bij zijn schoon gedicht
H o 11 a n d, 1825, verschenen in het tweede deel der ,,Navonkeling." Na de mededeeling van het oorspronkelijke zegt hij met het
oog op zijn vertaling bescheidenlijk : Dat is, nagenoeg," wel overtuigd van de moeilijkheid der vertaling in den beknopten vorm van
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't origineel. Nu wij het „beroemde Epigramma" reeds gaven , zeggen wij met den vrij gelukkigen vertaler : „Dat is, na genoeg":
Neptuun zag uit zijn kil het rtrotsch Venedig brallen,
En geven wijd en zijd heur wetten aan den vloed:
Voer, (sprak hij) voer, Jupijn, uws Mavoors ruime wallen
En Tarpejaansche rots, mij trotsende in 't gemoet:
Verheft ge uw Tyberstad, aanschouw dees' Waterthroon,
Het een is mens c h e n w e r k; het ander, werk der G o ó n.
Bilderdijk laat er een juiste opmerking bij volgen, die zijn goed
inzicht als vertaler kenmerkt. „De opvatting van de laatste regel,
waarvan de laatste helft op Venetië slaat, verandert zekerlijk den zin
geweldig. 't Is werk der Goden is inderdaad heel iets anders dan
werk van Goden. Het een schrijft de Godheid den roem diens
werks toe, het ander maakt menschelijke stichters tot Goden."
Intusschen heeft Bilderdijk nog een andere opmerking gemaakt,
die met het oog op ons land niet achter mag blijven. Hij wijst
op een epigram, dat stellig door dat van Sannazzaro is ingegeven en dat door ieder Nederlander als een vleiende h u 1 d e a a n
ons v o 1 k zal beschouwd worden. De dichter er van heeft den
lof aan V e n e t i ë toegezwaaid nog willen overtreffen : is de
Lagunen-stad het werk der Goden, ons H o 11 a n d is geschapen
trots allen tegenstand van de Goden.
Bilderdijk schrijft dit uitstekend epigram aan den Franschen prelaat
H u e t toe , gest. 1721. Blair daarentegen heeft in zijn bekend
werk„ Rhetorical Lectures" het auteurschap aan D r. A r c h i b a 1 d
P i t c a i r n toegekend, wat door Prof. H. W. Tydeman voor goed
in bevestigenden zin is uitgemaakt. Deze Dr. Pitcairn was een
Schot van "geboorte, maar was in 1692 en '93 Hoogleeraar in de
Medicijnen aan de Hoogeschool te Leiden. De lof ons land toegezwaaid vloeide dus uit de pen van een vreemdeling; hij was bekend als een verdienstelijk Latinist, die verschillende epigrammen
geschreven heeft. Hij stierf in 1713. Het oorspronkelijke laten
wij volgen door de vertaling van Bilderdijk ; de tekst van Pitcairn
was door onzen vertaler niet correct gegeven : de juiste lezing
volgt hier :
In Belgas.
Tellurex fecêre D e i, sua littora B e 1 g a e;
Immensaeque fuit molis uterquue labos.
9*
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Di vaeuo sparsas glomerarunt aethere terras,
Nil ubi quod coeptis posset obesse, fuit.
Ast Belgis maria, et coeli naturaque rerum
Obstitit : obstantes hi domuere Deos.
Bilderdijks vertaling hiervan luidt:

De Goden maakten de Aard ; Bataven, gij uw stranden,
En 't eene en 't andre werk jaagt zielsontzetting aan.
De Goden wierpen de aard bij klompen uit de handen
In 't ijdle ruim der lucht waar niets kon tegenstaan;
Doch hier, waar zee en grond en hemel weerstand boden,
Betemde Hollands vlijt den weerstand zelfs der G o den !
Keeren wij nu tot S a n n a z z a r o 's epigram terug.
Hoe te verklaren die zeldzame belooning daaraan toegekend door
de Magistraat der trotsche stad Venetië ? Dat er wat achter schuilt
kan men onmiddellijk bij het noemen der som van 600 ducaten
vermoeden.
In de eerste en voornaamste plaats valt hier op te merken de
vergelijking van Venetië met Rome. Eeuwen lang heerschte
er tusschen beide steden een heftige naijver. In het laatste gedeelte der Middeleeuwen was Italië voortdurend verdeeld in twee
strijdkampen, waarbij gewoonlijk het eene drievoudig verbond tegen
het andere over stond. Venetië plaatste zich gewoonlijk aan de
zijde van Milaan en Florence in den strijd tegen Rome en haar
bondgenooten. Voortdurend was het streven van het pauselijk
gouvernement om zijn bezittingen over de Appenijnen, in de Romagna,
en dus naar de Adriatische zee, uit te breiden, waardoor ook de
grenzen van Venetië bedreigd werden. Sannazzaro was gedurende
zijn leven van dien vinnigen naijver en hardnekkigen strijd getuige.
Vandaar in Sannazzaro's epigram die tegenstelling tusschen
V e n e t i ë en R o m e , maar vandaar ook de meer dan vorsteljke
belooning van een bijschrift uit niet meer dan drie paar regels
bestaande.
Om tot toelichting van het e p i g r a m een denkbeeld te geven
van den naijver tusschen beide steden, wil ik hier een aanhaling
geven uit een Blijspel van den satanisch-scherpen satiricus Pietro
Aretino, die mede een vergelijking trekt tusschen V e n e t i ë en
R o m e.
Tusschen twee haakjes stip ik ter loops aan dat P. C. Hooft zijn
„S e h ij n h e i 1 i g" bewerkt heeft naar Aretino's Blijspel 1' I p oe r i t o, een werk van Hooft dat zelfs meer beteekenis heeft dan
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zijn „Warenar", al mag het er als dramatisch product in enkele
opzichten beneden staan.
In zijn comedie : L a C o r t i g i a n a zegt Aretino onder andere:
„Ik ga naar V e n e t i ë, want bij het genot der vrijheid zal ik
mij daar rijk gevoelen in mijn armoede. Daar wordt tenminste een
povere hals niet moedwillig door den een of anderen gunsteling of,
erger nog, door de een of andere courtisane, aan de ellende prijs
gegeven. Alleen in Venetië houdt de gerechtigheid de weegschaal
in evenwicht ; daar dwingt de vrees voor ' ongenade niet om hm
te aanbidden, die gisteren nog het aankijken niet waard was. Wezenlijk, V e n e t i ë is de ware „H e i l i g e S t a d," het aardsche
Paradijs. De slagen van de riemen der gondels in de kanalen zingen een melodie van enkel blijde tonen. . . . . In V e n e t i ë is
de ware rechtschapenheid, de ware deftigheid in tegenstelling met
R o m c, waar de nijd en de ruwheid huishouden. En waar vindt
gij zulke beoefenaars der Wetenschap als in V e n e t i ë ; • waar
zulke welsprekende kanselredenaars, die de ware uitleggers zijn der
H. Schrift en het marmer van het koor doen opspringen door hun
preken ? Waar vindt men Latinisten, die zoo de wereld verbazen,
en zooveel schoone geesten die hun vaderstad tot eere strekken ?
Waar zijn er mannen als in V e n e t i ë, die het hoogste bereikt
hebben in al wat geweten kan worden, in al wat men zou wénschen te weten ' . . . . En heeft niet de beroemde beeldhouwer
Sansovino R o m e den rug toegekeerd voor V e n e t i ë, daar hij het
eens was met den vader der muziek, die zeide : Venetië is de ware
arke Noachs ? . . . . Waar ergens woont de christelijke chariteit,
zoo niet in V e n e t i ë ? Heeft niet een vrome bisschop, de spiegel
der geestelijke deugden, uit bezorgdheid voor het zielenheil van
een klein kuddeke, R o m e voor goed vaarwel gezegd om in V en e t i ë te gaan wonen ? En dan het carnaval daar ! Ik aanschouwde
die lange rij van burgervaderen, van zooveel doorluchtige senatoren,
zooveel deftige raadsheeren, zooveel geleerden en zooveel rijk uitgedoste ridders, zooveel wakkere edellieden, zooveel jeugd en schoonheid en rijkdom, dat ik geheel buiten mij zelven was bij zulk
een schouwspel!"
Zoo gaat het nog eenigen tijd door om den roem van V e n e t i ë
te verheffen tegenover R o m e.
Was het wonder, dat de Raad der fiere stad zich gevleid gevoelde , toen Sannazzaro haar met zijn e p i g r a m vereerde ?
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De puntige lofspraak van een dichter en Latinist, wiens naam door
geheel Europa bekend was, die men vergeefs door de schitterendste
aanbiedingen voor Parijs hoopte te winnen, wien de koning van
Napels een villa ten geschenkti gaf, wiens Latijnsche verzen door
oud en jong uit het geheugen werden aangehaald, wiens bijschrift
door de geheele beschaafde wereld zou vliegen op de vleugelen
van den roem en tot ergernis van de Tiberstad, zulk een lofspraak moest der fiere en naijverige stad wat waard zijn ! En zij
heeft dan ook het zesregelig epigram met een gewicht in goud
beloond. Zoo was de trotsche republiek!
Dat lang na Sannazzaro de woorden van Aretino nog steeds
weerklank vonden bij , allen die V e n e t i ë bezochten, blijkt ook
uit H o o f t s brief uit Italië aan de kamerbroeders. Van de Marcusstad sprekende, zegt hij onder meer :
»Daar ligt de rijke stad......
Driedubbel in geluk is wel dees heerschappij:
Rijk, v r e e d 1 ij k en vol glans van heerlijkheid daarbij."

Het beroemde epigram eischt intusschen nog een andere toelichting.
Het E p i g r a m in het algemeen heeft zijn eigen geschiedenis,
even als het S o n n e t, dat vroeger meermalen een epigram in
bijzonderen vorm is genoemd. In de dagen der R e n a i s s a n c e
werd het epigram in Italië een kunstvorm van ernstige beoefening.
Een persoon in twee of meer goed gekozen regels te karakteriseeren was een aanlokkelijke taak voor de humanisten, die zich op
onberispelijke Latijnsche verzen toelegden ; als grafschrift deed het
bijzonder dienst. Spoedig diende het echter niet alleen op het
praalgraf, maar werd het ook een geducht werktuig in de hand
van den dichter om een mede-dichter, een geleerde of een ambtspersoon om te koopen, meermalen echter om hem te vernietigen of
belachelijk te maken. Den hoogsten triomf behaalde hij die een
antiek epigram gevonden had op een of anderen steen gebeiteld,
waarvan natuurlijk het gevolg was, dat er heel wat in omloop
kwamen die bedriegelijk voor klassiek werden uitgegeven, schoon
de dichter zelf nog leefde , wat tot velerlei twisten aanleiding
gaf. De hatelijkste epigrammen werden natuurlijk het meest populair en werden zelfs uit den volksmond gehoord. Het schromelijkst
misbruik werd vaak van dit miniatuur-gedicht gemaakt, hetzij om
op de walgelijkste wijze te vleien of om bitteren haat lucht te
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geven. Onder Paus Alexander VI en tegen hem en de zijnen
gericht, bereikte het e p i g r a m zijn grootste beruchtheid. S a nn a z z a r o 's bittere Bijschriften tegen al de leden der Borgiafamilie waren in korten tijd door geheel Italië verbreid. Te vergeefs vermeerderde de Paus de wacht om het aanplakken van de
vinnigste epigrammen tot aan de deuren van de bibliotheek in het
Vaticaan te voorkomen. De epigrammendichters hadden in dien
tijd voldoening van hun invallen.
Ook in Venetië werd het e p i g r a m zeer geliefd. Alle beschaafde lieden in dien tijd beschouwden het e p i g r a m als den
meest geconcentreerden vorm van den roem ; en de Senaat van
Venetië handelde dus geheel in den geest dier dagen en naar de
stemming van het volk tegen Rome, toen het den beroemden humanist Sannazzaro zoo rijk met goud beloonde voor een zestal
regels, waarin de roem van de stad zijn oorsprong onmiddellijk bij
de Goden te zoeken had.
Over Sannazzaro, den bekenden dichter van de eerste A r c ad i a, den eenmaal niet minder beroemden Latijnschen dichter, kan
hier niet verder worden uitgeweid. H o o f t is hem, naast Dante
en Petrarca, gedachtig geweest in zijn reeds wangehaalden dichterlijken brief uit Florence.
Slechts halen wij ten besluite eene vrij gelukkige Engelsche vertaling van het kostbaar epigram aan, ter vergelijking met de Nederlandsche vertalingen. De vertaling is van John Eveline en luidt
aldus :
Ven ie e.

Neptune saw Venice on the Adria stand,
Firm as a rock, and all the sea command.
Think'st thou, o Jove ! said he, Rome's walls excel ?
Or that proud Cliff whence false Tarpeia fell ?
Grant Tiber best, view both ; and you will say
That m e n did those, G o d s these foundations lay.
Laat ook deze vertaling te wenschen over, zij overtreft de wel
correcte maar eenigszins verwaterde omschrijving van Lucas Pater.
Uit de opmerkingen bij S a n n a z z a r o 's met zooveel gouds
bekroond e p i g r a m zal tevens blijken, dat ook in onze Letteren
de ingenomenheid met het epigram zoodra de R e n a i s s a n c e
haar intrede gedaan had, wel te verklaren is. Ik mag er bijvoegen, dat in onze taal sehoone en geestige epigrammen geschreven
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zijn. Bij latere gelegenheid komen wij daarop terug. Werd er
kort geleden beweerd, dat het epigram, hetwelk zoowel puntdiehten
als bij- en grafschriften omvat, eigenlijk niet tot de poëzie te rekenen is, de geschiedenis weerspreekt dit geheel. Men zou hetzelfde
van het Sonnet kunnen beweren, en dat zal zeker niemand onders chr j ven.
Een d i c h t e r b e 1 o o n i n g in de geschiedenis van de Nederlandsche Letteren verdient onmiddellijke vermelding na de voorgaande. Was ze minder voordeelig voor den dichter uit een geldelijk oogpunt, ze was zeker niet minder benijdbaar. Ze was ook
inderdaad eenig in haar soort.
Onder de Zuid-Nederlandsche dichters gedurende de eerste dagen
der Renaissance, ofschoon hij zelf veeleer nog tot de rederijkers
kan gerekend worden, is J e h a n B a p t i s ta II o u w a e r t zeker
de vruchtbaarste geweest. Hij heeft ijverig deelgenomen aan de
staatkundige troebelen van zijn tijd, was een aanhanger van den
Prins van Oranje en een vriend van Marnix van St. Aldegonde,
doch heeft zich later met de partij der Koningsgezinden verzoend,
wat hem niet onvoordeelig is geweest. Ofschoon hij beweert liever
zijn v e r z e n te tellen dan zijn g u 1 d e n s, heeft hij toch in zulke
omstandigheden verkeerd, dat hij onder de aanzienlijkste burgers
van Brussel kon gerekend worden. Op zijn buitengoed K 1 e y n
-T
e n e g i e n" (Venetië) had hij een belangrijke verzameling oude
wapenen. Daar heeft kij ook de meeste zijner talrijke werken
gerijmd, schoon hij ,,dicwils subyt
Voor de penne de wapens heeft moeten aenveerden,
En voor de boecken de briessehende peerden,"

Het uitgebreide dichtwerk, dat zijn naam ook in de noordelijke
Nederlanden algemeen bekend maakte, is getiteld:
,,Pegasides Pleyn ende Den Lusthof der Maechd e n in sesthien amoreuse stichtende B o e c k e n. Poëteljck gheinventeert ende rhetorjckeljck ghecomponeert by J e h a n B a
t i 5 t a II o u w a e r t. Conseillier ende meester ordinaris van de
Rekeningen des Hertoghdoms van Brabant, e x c e 1 1 e n t Poëet.
t'Antwerpen, by Christoffel Plantijn, 1583."
Het is een rjmwerk tot 1 o f van de V r o u w e n en bevat allerlei wijdloopige beschouwingen over haar deugden en de gevaren
waaraan hare schoonheid is blootgesteld, afgewisseld met onderscheiden verhalen, eenigszins in den trant van Dirk Potter's Der
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Minnenloep", maar minder levendig en onderhoudend. Het werk
bevat niet minder dan 58.000 verzen. Naar het zeggen van den
dichter heeft ,,eene edele dochter die hem hadde verweekt Tot
desen wereke" den dichtgeest bij hem wakker gemaakt; hij zou
haar op een bruiloft ontmoet hebben. Met de P e g a s i d e s worden de Muzen bedoeld. Houwaerts vriend, de dichter Jan van
der Noot zegt, - en dat nog wel tot lof van den poëet, -- dat
het uitgebreide gedicht in een enkelen winter geschreven werd:
))ICk can ghetuigen met goeder conscientiën,
Dat dees boecken vol constiger inventiën,
By den autheur i n e e n e n w i n t e r zijn ghemaeckt,
Want het gheschiedt is in mijnder presentiën,
En nochtans zijn sy vol exeellentiën,
Dat ick om die te begrypen diewils heb ghewaeckt.'

Men zou bijna wenschen, dat de dichter nog een winter had gebruikt om zijn werk wat te bekorten en daardoor wat meer genietbaar te maken voor later lezers.
Toch geloofden Houwaerts tijdgenooten, en daaronder zelfs Van
der Noot, dat er in hem ,,een nieuwe Homerus" was opgestaan.
Het is waar, dat er nu en dan regels • zijn, die ons toespreken,
doch de wijdloopigheid bederft den indruk door een enkelen di ehterljken greep op ons gemaakt. In zijn „Gedichten ontleend aan
de Noord- en Zuid-Nederlandsshe literatuur" heeft Âlberdingk
Thijm een vrij gelukkige heuze gedaan uit den aanvang van het
zevende boek. Op zijn buitengoed Kleyn Venegiën, tusschen Soniën
en Scharenbeke, ,,bij de Princeljeke stadt van Brussel playsant,"
heeft de dichter een gezelschap verzameld van schoone dochtersen
jongelingen, die zich verlustigen in den hof. Een deel van dit
gezelschap geeft den dichter stof voor zijne verhalen en zedekundige bespiegelingen. We halen enkele regels aan.
,)Aurora hadde 't gras bepeerelt
wel dicht
Met haren zoeten dau, Phoebus hadde de kouwe
Met dun nacht vetdieven, en de Weeielt
verlicht
Met sijn klaer blinckende stralen van gouwe,
Als dese dry eerbare Maechden ghetrouwe
Uut haer sacht bedde waren opghestaen;
En wy zijn doen in Pegasidis Landouwe
Naer den schoonen Lusthof der Maechden gegaen.
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Ghy edel Maechden , wilt met ghenuchten
In desen playsanten Lusthof scheppen behagen,
Aenmerckt de schoon bloemkens en lieflijeke vruchten,
Die de groeyende kruyden en boomen dragen!
Wilt de schoonste en beste bloemkens zoecken,
En daer af maken eenen lustighen hoet,
Pluckt de medicinaelste in alle hoecken,
En ghebruycktse als een wijle maghet goet.
Doen begonsten dees dochters ter aerden te bucken,
En van tusschen de groene kruyden en blaren
De beste oorboorlijckste bloemkens af te rucken,
Die in desen Lusthof en pleyne waren,
Sy begonsten se met hoopen te vergaren
Om wech te deelen , en om haer met te vercieren."

Een zeldzame b e 1 o o n i n g is Houwaert voor zijn Lof der
Vrouwen ten deel gevallen. Op een feestelijke wijze werd hem
door de Brusselsche Jonkvrouwen een lauwerkrans
aangeboden. Een ander dichter, vuilhelm van Haeght, facteur van
de Rederijk-kamer d e V i o 1 i e r e n, dezelfde die indertijd aan
„Coninck Philippus onsen ghenadigste Lantsheere" een allegorisch
feestspel had aangeboden, heeft voor de beminnelijke jongedochters
van Brussel een gedicht geschreven om door haar „in d'eere van
miin Heere H o u w a e r t" te worden voorgedragen.
Enkele. regels daarvan ontleenen wij aan dezelfde bron. Een der
dankbare jonkvrouwen sprak:
» Ghelij ck de neghen Musen hebben ghegheven
Haren lieven Apollo lof , prijs en danck,
Omdat hij boven alle constenaers verheven,
Syn liere doet gheven harmonieus gheclanck,
So sal mijn Heer Houwaert , door zijnen soeten sanck
En poëtelijcken gheest , cloeck van verstande,
Ghepresen worden , na zijn doot noch lanck
Van die edele dochters van desen lande,
En wij hebben uyt j onsten , als de goederhande,
Beschoncken sijnen edelen discreten persoone,
Met een schoone groene 1 a u r i e r e-c r o o n e."

Dit lezende zouden wij ons verbeelden te midden van de Italiaansche Renaissance verplaatst te zijn. Het is toch een der gedenkwaardigste verschijnselen, aan haar te danken, dat ook
V r o u w e n deel namen aan de letterkundige beweging en met
hart en ziel sedert den bloei dier herleefde vrijheid van het geestesleven aan de kunst haar belangstelling gingen wijden.

139
Omtrent het beeld eener deugdelijke huisvrouw had Houwaert
eigenaardige inzichten, die wel eens in herinnering gebracht mogen
worden, al zijn ze een driehonderd jaar oud. Hij zegt:
Een vrouwe , die lief heeft haer man en heere,
En wel onderhout den houwelicken staet,
Die is haers mans vreucht en haer mans eere;
Sy verheught sijn herte , waer dat hy gaet;
In der noot is sy des mans toeverlaet,
Sy bedect synen lachter in alle manieren,
Sy vermeerdert syn goet ; sy geeft hem goeden raet;
Met haer handen kan sy 's mans lichaam vercieren,
Sy kan hem loven en prysen en eeren en vieren,
Met soete woorden kan sy zijnen geest verlichten:
Een goede vrouwe kan wonderen uytrichten.

Ik geloof veilig te kunnen beweren, dat de hulde aan Houwaert
gebracht door de Brusselsche jonkvrouwen eenig is in de geschiedenis onzer letteren, en wellicht in vreemde letteren, die van Italië
uitgezonderd, vergeefs zal gezocht worden. Wij voor ons mochten
wenschen, dat een hulde op zoo feestelijke wijze en door zoo uitgelezen schare van jonkvrouwen den dichter aangeboden, in een
voortreffelijker gedicht haar aanleiding zou gevonden hebben, doch
dat neemt niet weg, dat deze huldebetooning bij den dageraad
eener nieuwe beschaving onze belangstelling verdient, zoo om het
feit zelf als om haar van wie zij is uitgegaan, de Z u i d - N e d e rlandsche jonkvrouwen.
Wij kunnen hier de belooning en de hulde aan Pieter C. Hooft,
aan Const. Huygens en aan Jacob Cats bewezen, voorbijgaan.
Hooft toch werd niet als dichter gehuldigd, toen hij door Lode
wijk XIII van Frankrijk tot Ridder van St. Michiel werd benoemd; het was een onderscheiding den schrijver van het leven
van Hendrik IV toebedeeld. Dat Huygens door Jacobus 1 van
Engeland in 1622 tot ridder werd geslagen, was een bewijs van
vorstengunst den gezant van de Republiek toegekend. En Cats
verwierf dezelfde onderscheiding bij en half-gelukte zending naar
het Engelsche hof uit de hand van koning Karel L
Geen van deze onderscheidingen is Vondel ten deel gevallen,
hoewel het van meer beteekenis is, dat iedere hulde hem bewezen
den d i c h t e r gold. Vreemd dat hem nooit een gunstbewijs van
Frederik Hendrik ten deel viel, hoewel er zelden een vorst met
zooveel hartelijkheid en innig-gevoelde sympathie in heerlijke zan-
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gen begroet en gevierd is als onze Stadhouder door den eersten
dichter van zijn tijd. Wel heeft zijn weduwe Amalia van Soims
den dichter met een gouden eerepenning vereerd, die de beeltenis
van Frederik Hendrik voerde, wat door Vondel met een gedicht
beantwoord werd, nadat een ander op den 60en verjaardag der
Prinses en de aanleiding tot de belooning was voorafgegaan.
In de eerste plaats mag als een hulde aan den dichter beschouwd
worden, dat hem de vervaardiging van verschillende gelegenheidsgedichten werd opgedragen. ,,Yerscheidene grootere en kleinere
werken van Vondel," zegt Prof. Kalf in zijn ,,Ontstaan en groei
van Vondels gedichten", zijn niet zuiver spontaan, doch ontstonden,
het een meer het ander min, onder den invloed van personen, die
hem een werk opdroegen, of verzochten of tot het ondernemen van
een werk aanspoorden. Dat geldt in de eerste plaats van alle hem
waarschijnlijk door uitgevers opgedragen werk als de Gulden
Winckel, de Warande der Dieren, de Heiden Godes, bijschriften bij
prentwerken : in de tweede plaats moet men misschien daartoe
rekenen bruiloftsdichten en andere stukken die op verzoek door
Vondel zijn gedicht" ').
Dat Vondel voor sommige hem opgedragen gedichten geldelijke
belooning ontving, is bekend. Zoo vermeldt Prof. Kalf dat Vondel
100 gulden ontving van Amsterdams Burgemeesteren voor een bruiloftsgedicht, gemaakt ter eere van aanzienlijke gasten. In 1662
ontving hij 30 gulden voor een gedicht door hem geschreven ter
verwelkoming van Maximiliaan Hendrik van Beieren. De waarde
van het geld in aanmerking genomen kan men de belooning van
regeeringswege tamelijk hoog noemen, al is zij nog ver van de 600
dukaten die Sannazzaro voor zijn bijschrift ontving. Dat ook aanzienlijke familiën Vondel tegen geldelijke belooning om een gelegenheidsgedicht verzochten, mag men evenzeer vaststellen.
Een vorstelijke vereering is Vondel ten deel gevallen van koningin Christina van Zweden. Le Blon, agent van het Zweedsehe
hof bij dat van Engeland, had Vondel een portret van de koningin
gezonden en hem bij een beschrijving van haar persoon en hoedanigheden waarschijnlijk verzocht een gedicht aan haar te wijden.
Vondel schreef daarop zijn lierzang : Afzetsel der Koningkljcke
Printe", waarop van Christina's zijde hem een g o u d e n h a 1 s 1 ) Tijdschrift voor Nederlandsche taal- en letterkunde, uitgegeven dooide Leidsehe Maatschappij, XVI, 3.
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k e t e Ii geschonken werd, waaraan een medaille met haar beeltenis
gehecht was. Het geschenk zelf werd den dichter om den hals
gehangen door de kinderen van Le Blon, waarop het gedicht slaat,
dat tot titel draagt: ,,Wieroock voor Kornelis Le Blon
en zijn echtgenoot Elizabeth van den Kerckhove; toen
ze door last van hunnen Heere Vader, den Agent, my de koningkljke keten en de medalje van koningin K r i s t i n e om den hals
hingen". Een nieuw gedicht, rechtstreeks tot de koningin gericht,
volgde als bewijs van dankbaarkeid : ,,1) a n c k o f f e r aen K o n i n g i n K r i s t i n e, toen het haere Majesteit beliefde de Nederlandsche Poëzy met de gouden keten en koningkljcke medalje te
vereren." Vondel zag dus in het geschenk een hulde aan de
Nederlandsche dichtkunst door een koningin gebracht.
Brandt meldt nog in zijn levensbeschrijving: ,,Zeker geestelijk
Keurvorst, dien ik mij schaam te noemen, beschonk hem, over 't
opdragen van een treffelijk gedicht, met arme v ij f i e n of z e s t i e n guldens." Van Lennep vermoedt, dat deze belooning gezonden werd naar aanleiding van Vondels gedicht: ,,Op het Tafelzilver, gewrocht op 't inhuldigen van den doorluchtigsten Vorst en
Heere, 0 h r i s t o f B e r n a r t, Bisschop te Munster." Dit was de
beruchte Bernhard van Galen, wiens inhuldiging in 1650 plaats
had. Nog twee andere bisschoppen zien hun naam aan Vondeliaansch dicht verbonden. Reeds wees ik op het door Prof. Kalf
meegedeelde, dat de dichter 30 gulden ontving, toen de vroedschap
van Amsterdam hem had opgedragen een gedicht te schrijven op de
komst van Maximiliaan van Beieren, Aartsbisschop-Keurvorst van
Keulen. Daarbij bleef het echter niet. Onze scheutige Aartsbisschop lei er een duitje bij : Vondel ontving van den door hem zoo
vereerden Maximiliaan het geschenk van - -- een gouden rijder!
Waarschijnlijk was de schenker onder den invloed van den heerlijken rijnwijn, toen hij het tafelgedicht hoorde voordragen en bij
den lof van dien wijn ook den zijne hoorde verkondigen, zoodat
hij niet kon nalaten den dichter een extra voordeeltje te gunnen.
De andere aartsbisschoppelijke belooning is eenigszins berucht
geworden. Zij werd hem toegekend door Jacob Boonen, Aartsbisschop
van Mechelen, aan wien Vondel zijn Altaergeheimenissen had opgedragen. Hij zond den dichter een erkentelijk schrijven benevens
een altaarstuk, met welke schilderij Vondel bijzonder was ingenomen, blijkens het ,,Danckoffer" dat hij er op volgen liet. Doch
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weldra bleek dit stuk een kopie te zijn en wel een heel slechte,
waarop Vondel, zegt van Lennep, het niet meer kon dulden, maar het
aan zijn zuster Katharina te Hoorn zond. Het was dezelfde Aartsbisschop die Vondel, toen hij van dien kerkvorst het vormsel ontving, toevoegde: ,,'t gaet al wel, Sinjeur Vondel, maor ge zait
nog op verre nao geenen Cats." De billijkheid eischt te melden,
dat Prof. Alberdingk Thijm den Aartsbisschop verdedigt, zoo wat de
schilderij betreft, als de woorden hem toegeschreven en o.a. ook
meegedeeld door Willems in Zijne Verhandelingen. Men zie daaromtrent het laatste deel der Vondel-uitgave door van Lennep:
Bijvoegsels en verbeteringen.
De vroedschap van Amsterdam liet het niet onder zich, zoo als
wij gezien hebben, den dichter voor de opgedragen verzen geldelijk
te beloonen. Ook andere autoriteiten lieten zich niet onbetuigd. Zoo
vereerde hem de Zeeraad ter Admiraliteit te Amsterdam met een
gesc)iienk in zilver, nadat de dichter hem zijn keurig gedicht Z e em a g a z ij II e n had opgedragen. Dezelfde Raad droeg hem ook op
een grafschrift te leveren op den gesneuvelden zeeheld Abraham
van der Hulst. Zelfs weten wij dat bijzondere personen den dichter
na de opdracht van een zijner werken met geschenken vereerden,
wat tegenwoordig wel uit de mode schijnt. Zoo schonk hem Oorneus de Graeff, een kunstminnend lid der vroedschap en lang burgemeester van Amsterdam, een aam wijn, als bewijs van erkentelijkheid nadat Vondel hem zijn berijmde vertaling van Virgilius
had opgedragen.
De schitterendste hulde is Vondel gebracht op het welbekende
St. L u k a S f e e s t, den 21n October 1653. Onder het voorzitterschap van Joan Huydecoper van Maarseveen, een van Amsterdams
Burgemeesteren, waren een honderdtal kunstenaars en kunstminnenden bijeengekomen, om een huwelijk te sluiten tusschen Poëzie
en Schilderkunst, zooals Thomas Asseljn het in zijn feestlied uitdrukte. Op dit feest, deelt van Lennep mede, werd V o n d e 1 genoodigd en aan het hooger einde van den disch geplaatst, waar,
op het nagerecht, een der gasten, Apollo voorstellende, hem, onder
toejuiching der vergaderden, een lauwerkrans op het hoofd zette,
terwijl de jeugdige blijspeldichter Thomas Asseljn een
•

Sonnet aan Joost van den Vondel

uitsprak. Reeds bij den aanvang van het feest had dezelfde dichter
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een ,,G e z a n g h" aangeheven op den beroemden dichter Joost
van den Vondel als zijn E. op S. Lucasfeest de w e 1 k o m s tf 1 u i t had uitgedronken." De verzen op dat feest gesproken
mogen niet Vondeliaansch zijn, in ieder geval waren zij hartelijk
gemeend en getuigden van een oprechte hulde door een aanzienlijk
gezelschap van vereerders den dichter gebracht. Wat bovenal opmerking verdient is de bijzonderheid, dat de vereerders van kunst
en poëzie , die hier den 60-jarigen dichter kroonden, allen behoorden tot een nieuw en opkomend geslacht; het was dus de
jongere generatie, een hulde brengende aan den grijzen vertegenwoordiger der kunst. Vondel beantwoordde de feestelijke bekroning
met een ,,Inwijding der Schilderkunst, de tiende Muze, zoo als
hij ze noemde. Dit feest, waarop twee kunsten elkander omhelsden,
is een heerlijke bladzijde in onze geschiedenis te noemen, te meer
omdat Vondel de hoofdpersoon er van geweest is.
Ook de benoeming tot ,,suppoost" aan de Bank van leening in
1658 , hoe nederig de betrekking ook ware, en het daarop gevolgde
ontslag met behoud der jaarwedde, een ontslag dat gewettigd was,
doch met zeldzame kieschheid tegenover den grijsaard als op verzoek" geschiedde , mogen niet anders beschouwd worden dan als
een bewijs van de toegenegenheid der vrienden en vereerders , die
een en ander voor hem bewerkt hadden. Vergelijkt men het lot
van Vondel op zijn ouden dag, het oog houdende op de erkenning
zijner verdiensten, met dat van Cervantes , Camoens en Milton,
dan valt het gunstiger licht op de bladzijde der Nederlandsche geschiedenis.
Vermelden wij hier nog dat Vondels tijdgenoot V. B a e r 1 e
voor zijn Latijnsche lofdichten door Frederik Hendrik met geldsommen beloond werd en van Karel T voor zijn Brittannia triumphans" met een gouden keten werd versierd.
bok Bilderdijk heeft het aan klinkende bewijzen van waardeering
en vereering nooit ontbroken , hoezeer hij ook de dagen van strijd
en verzet tegen zijne persoonlijke meeningen gekend heeft. Men
leze daaromtrent het boek van Dr. Kollewijn. Vermeld zij alleen
dat zijn inkomen onder Koning Lodewijk gaandeweg tot zesduizend
gulden gestegen was , met inbegrip van de jaarwedde hem in het
bijzonder door den koning als diens leermeester toegekend. Zelfs
zou hem een landhuis in het Sticht zijn aangeboden , voor welk
aanbod Bilderdijk evenwel bedankt heeft. Dat zou een tegenhanger
"
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geweest zijn van de villa , die den reeds genoemden Sannazzaro
door den koning van Napels werd geschonken en die de humanist
wijselijk niet afwees. Ook Willem I schonk den dichter een pensioen. Vooral mag niet vergeten worden , dat de dichter van bijzondere personen veel bewijzen van welwillendheid ontvangen heeft.
Hendrik Harmen Klijn heeft hem geruimen tijd een comfortable
huis laten bewonen , waarvoor de dichter slechts de voldaan geteekende kwitantie had aan te nemen. Als karakteristiek voorbeeld,
dat de dichter door dergelijke heusch- en kieschheid niet was te
brengen tot het transigeeren met zijn eigen inzichten en beginselen
op kunstgebied , moge het volgende dienen.
Na de lezing van Klijn's treurspel M o n t i g n y gaf Bilderlijk
zijn indruk weer in het volgende impromptu , dat hij evenwel niet
heeft laten afdrukken in een van zijn dichtbundels. Tot toelichting
diepe dat de dichter van het treurspel bezitter was van een suikerraffinaderij 1
).

1 ) Het treurspel Montigny heeft indertijd grooten opgang gemaakt. In
1818 was een prijs uitgeloofd voor het beste treurspel. Klijn zond zijn
Montigny en Jan van Walré (1759-1837) zijn Diederzjic en Willem van
Holland in. De vier aangewezen beoordeelaars konden het niet eens worden , waarvan het gevolg was . dat geen der beide stukken die voor den
prijs in aanmerking kwamen , bekroond werd. Van Walré gaf bij de uitgave van zijn stuk (1821) in een uitvoerig voorbericht zijn teleurstelling
onverholen te kennen. In 1820 werd de Montigny reeds opgevoerd en
het stuk behaalde door het spel van Snoek een beslist succes. Sedert bleef
het als zoogenaamd »Vaderlandsch stuk" langen tijd op het tooneel ; de
laatste maal dat Willem II den Amst. Schouwburg bezocht , heette het
nog : »Op Hoog Bevel : Montigny." Het stuk werd echter meermalen
scherp beoordeeld. Van Vloten zegt : »Montigny vond waarschijnlijk in
het Nederland -zoo welkome onderwerp de hoofdoorzaak , dat het stuk
zich , tot den huidigen dag toe , boven zijn verdienste , vieren en toejuichen zag." Veel minder gelukkig op het tooneel was Van Walré's stuk,
hoewel het door de kritiek verre boven de »galmrijke verzen" van zijn
mededingers Montigny gesteld werd. In zijne te weinig gekende maar
voortreffelijke studie »Ada van Holland" spreekt Busken Huet met onderscheiding • vau de karakterteekening in Van Walré's ^treurspel. Ook Van
Vloten stelt het als treurspel boven dat van Klijn. De dichter Van Walré
was zestig jaar oud , toen hij het stuk schreef en de teleurstelliag ondervond , die hij zich blijkbaar zoo sterk aantrok. Zijn vroeger stuk : »Willem 1 Prins van Oranje ," was in 1755 verschenen, doch werd nooit vertoond, wegens »het gemis van een vrouwenrol," hoewel het in bijzondere
gezelschappen veel toejuiching vond. Dit zijn de eenige stukken van
Van Walré, die overigens veel hart voor het tooneel had en zelf een ver-

dienstelijk dilettant-acteur was,
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Op het Treurspel
Montigny
van H. H. Klijn.
Ja, goede Klijn ! gy meent het wel,
Maar treurspel-maken is geen spel;
Blijf liever aan uw suikerkoken,
Dan Helden, even voos als gy,
En met een brein van rijst-en-bry
Op 't schouwtooneel te laten spoken!

De welwillendheid van Klijn ten opzichte van den dichter in
geldnood heeft nog aanleiding gegeven tot een ander — mede ónuitgegeven — puntdicht. Het luidt met de voorafgaande toelichting
als, volgt:
„Bi gelegenheid dat de Heer H. H. Klijn,
die mij een hem toebehoorend huis een jaar
lang, zonder betaling van huur, had laten
bewonen, my op nieuw een jaar het gebruik
dier woning, op dezelfde voorwaarde aanbood, mits ik daarvoor dadelijk een berijmd
Huurcontract opmaakte.
Huurcontract.
Met de onderlinge trouw van echte welgezinden,
Wordt de oude huur vernieuwd door K 1 ij n en B i 1 d e r d ij k,
Die op denzelfden voet zich wederzijds verbinden,
Als by in 't vorig jaar daarvan geteekend blijk.
Uit eerbied voor 't gebruik en wettig Staatsgezag,
Geboekstaafd te Amsterdam op Grasmaands laatsten dag.

Dat Bilderdijks blik op „M o n t i g n y" hem niet belette de edele
karaktertrekken in den bespotten dichter te waardeeren, blijkt uit
twee andere gedichten tot Klijn gericht, voorkomende in de „Sprokkelingen" en in de „Oprakeling', en in de uitgave van Kruseman XI, 233 en 422.
Wij willen het voor dezen bij de Ncdcrlandsche dichters laten.
Uit het medegedeelde bleek, dat de magistraat van Amsterdam ten
opzichte van Vondel zich niet alleen niets te verwijten had, maar
den dichter met welwillendheid en onderscheiding heeft bejegend.
Was het moeilijk, voor hem een betrekking te creëeren, zonder haar
Noord en Zuid , 21e Jaargang.
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bevoegdheid te buiten te gaan, zij heeft den dichter geholpen, toen
broodsgebrek op den ouden dag dreigde. Het gemotiveerde ontslag
werd op de meest kiesche wijze verleend, bovendien met behoud
van jaarwedde. Wij danken het dus aan de wijsheid en welwillendheid van Amsterdams burgemeesteren, dat er ten opzichte van onzen
dichter geen bladzijde in de geschiedenis voorkomt, die het nageslacht zich te schamen heeft. Wat de vervolging aangaat, men kan
haar evenzeer als een gevolg van de beteekenis zijner poëtische
gave en dus als erkenning van haar onloochenbare macht aanmerken.
En tegenover al de grieven Bilderdijk aangedaan, waarvan verschillende het gevolg waren van zijn houding tegenover zijn tijd
en tijdgenooten, staan tal van bewijzen eener welwillende en vriendelijke stemming van de zijde zijner vereerders en vrienden ; en
wie zou zich daarin niet verheugen. Voor den goeden Klijn" is
het mede te hopen , dat het onuitgegeven en hier medegedeelde
impromptu hem nooit ter oore is gekomen , al zal tegenwoordig
niemand er den dichter zelf meer een grieve van maken.

Den Haag

,

Dr. A. S. KOK.

Nov. 1897.

Daar groeide heel wat mizérie in zijn hofje,
heel wat ellende (fr. misère). Woordspeling met Daphnis Myzereum het peperboompje.
,

Minuut,
het in kleine letter, — vandaar de benaming, — geschreven origineel van een notarieele akte , in tegenstelling met de grosse,
het in groote letters vervatte authentieke afschrift.

HET SPREEKONDERWIJS OP DE
LAGERE SCHOOL.

In December van het jaar 1888 hield ik een inleiding over dit
onderwerp in de wintervergadering van de Gewestelijke Vereeniging
Noord-Holland van het Nederlandsch Onderwijzersgenootschap , en
gaf daar een kijkje in de practijk van dit onderwijs , zooals dat
naar mijn opvatting in mijn school gegeven werd.
Sinds dien tijd is er al heel wat gesproken en geschreven over
de kunst van zeggen en is niet minder aandacht gewijd aan de
mechanische werkzaamheden der spraakorganen.
Toch is men het over de juiste richting van het taalonderwijs
nog lang niet- eens en de tegenstanders trachten elkander met veel
citaten uit verschillende diepzinnige en philosophische werken te
bestrijden en te overtuigen. Gelukkig ,". zeg ik met den heer Zernike , zij het in anderen zin , dat de kinderen er niet op behoeven
te wachten."
Zeker is het goed , dat de lagere onderwijzer kennis neemt van
hetgeen over zijn vak geschreven en gesproken wordt en wat meer
tot de gronden doordringt van de dingen , die dagelijks zijn werkzaamheid bepalen ; doch het materiaal , waarmede hij werken moet,
wordt hem dagelijks toegezonden en leert hem , wat er al , en wat
er niet mee aan te vangen is. En dan bemerkt hij tevens , dat
vele redeneeringen buiten de school omgaan en geen invloed kunnen
oefenen op de wijze van werken aldaar. Ik zeg vele , niet alle ;
want als er één zaak is , die wel invloed moet hebben op het werkdadige deel van de taak des onderwijzers , is het deze , dat het
nauwst denkbare verband bestaat tusschen ziel en taal, dus tusschen
ziel- en taalkunde. De rijkdom aan zielebeelden bepaalt toch de taalschat voor het grootste gedeelte , zoo al niet geheel , terwijl alleen
die beelden , welke gereproduceerd kunnen worden , iets beteekenen
voor de algemeene ontwikkeling van den mensch. En daar we alleen
cie zielebeelden reproductieren , welke we bij name uit het onbewuste
kunnen te voorschijn roepen. , hebben wij onderwijzers er zorg voor
te dragen , dat woord en beeld zich steeds innig met elkander vereenigen ; het woord eerst als klank , later ook als zichtbaar teeken.
In deze waarheid schuilt mijns inziens de voornaamste factor van
10*
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de oplossing der quaestie over het beklijven van het onderwijs. Men
zoekt middelen tegen het z. g. vervloeien en vergeet vaak , dat er
niet veel te vervloeien valt , indien er niet veel helder en onderscheiden in den geest is vastgezet.
In de- school kan minstens evenveel vervloeien als er buiten, en
dat gebeurt ook stellig , als men overgroote waarde hecht aan het
opnemen van kennis , kwart-kennis dikwijls , en over het hoofd ziet,
dat alleen datgene der kinderen eigendom is , wat zij kunnen gebruiken en toepassen , datgene dus , wat een deel van hun wezen
geworden is.
In mijn bovenstaande inleiding zeide ik : „Wat men weet , kan
men zeggen ," en -- dit vond bestrijding. Intusschen ben ik in
mijn overtuiging versterkt en houd vol, dat men zich wel verbeelden
kan , iets te weten , maar dat de proef op de som , het zeggen,
nooit faalt. Wat ons belang iuboezemt , willen wij kennen en wat
we kennen willen we noemen ; de kindervraag : „Hoe heet dat en
wat doe je er mee ?" is te algemeen , dan dat een onderwijzer er
zijn voordeel niet mee zou doen.
Kennis van veel dingen , dit woord nu eens zeer algemeen opgevat,
baat echter nog niet veel. Het benoemen van dingen door woorden
en van feiten door zinnen is het begin pas , en de kennis begint
eerst te rijpen , als er inzichten gevormd worden , inzichten in de
betrekking tusschen de dingen en de feiten.
Ook van de inzichten moet verslag gedaan kunnen worden en
hier schuilt een groote moeilijkheid. Nog weinig gebruikte denk•
vormen beantwoorden aan geheel nieuwe taalvormen. Het abstracte
begint grooter plaats in te nemen en het denken met abstracte
beelden eischt meer geestelijke kracht.
Bedoelde betrekkingen en inzichten worden zelf wel niet benoemd,
doch uit de gebruikte taalvormen moet blijken of zij in den geest
bestaan. Zegt een kind bij v. „Vader gaat uit ; Moeder blijft thuis,"
dan is het mogelijk , dat het 't tegengestelde van beide feiten heeft
opgemerkt ; doch zegt het : „Vader gaat uit , maar Moeder blijft
thuis," dan wordt dit inzicht ook uitgedrukt door het gebruik van
het passende voegwoord. Zoo is het ook bij v. met de toegeving.
Uit het gebruiken van den zin : „Ofschoon Jan dikwijls door ziekte
de school moet verzuimen , gaat hij toch goed vooruit ," blijkt,
dat de spreker inziet , dat dit verzuimen een verstorende -omstandigheid is en er gewoonlijk een ander verschijnsel dan vooruitgaan
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mee verbonden is. Dit inzicht blijkt hier uit het gebruik van ofschoon
en toch. Zoolang kinderen dergelijke inzichten missen , hebben zij
ook geen behoefte aan de daaraan beantwoordende taalvormen en
zullen ze de kracht van dergelijke vormen ook niet gevoelen.
Uit het bovenstaande blijkt , hoe de lagere onderwijzer op twee
wijzen voordeel kan trekken uit een goed inzicht in het verband
tusschen denken en spreken : ten eerste zal hij niet trachten , vormen . te geven voor niet in den geest aanwezige inzichten en het
„eerst de zaak , dan het teeken" ook in deze betrachten , en ten
tweede zal hij zijn taal in overeenstemming brengen met de geestelijke en dus taalkundige ontwikkeling der leerlingen. Dat dit
laatste moeite inheeft , zal ieder inzien , die wel eens in denzelfden
schooltod een vertelling heeft ten beste gegeven, èn in de eerste, èn
in de zesde klasse der school. Het is dan ook niet te verwonderen,
dat pasbeginnende onderwijzeressen bij hun eerste vertellingen over
de hoofden der kleintjes heenspreken.
Uit de waarheid , dat de taalschat der kinderen vermeerdert in
evenredigheid met den rijkdom aan beelden , die werkelijk geestelijk
eigendom geworden zijn , zou de gevolgtrekking zijn te maken, dat
er in de lagere school van geen afzonderlijk spreekonderwijs sprake
behoeft te wezen ; en dan ligt er in die gevolgtrekking ook iets waars.
Geheel afzonderlijk spreekonderwijs is dan ook ondenkbaar , daar
alle vakken stof aandragen voor beelden- en taalschat en alle onderricht in zekeren zin taal- en spreekonderwijs moet zijn; doch niet
minder waar is het , dat ook de taalvormen , d. z. de uitgedrukte
denkvormen , afzonderlijke beschouwing verdienen niet alleen , maar
ook noodig hebben.
Deze laatste stelling wil ik in het volgende nader toelichten.
Het spreken zelf wil ik van twee kanten beschouwen : lo als
mechanische werkzaamheid , 2o als uitdrukking der gedachten.
Aan de mechanische zijde van het spreken is zeer lang weinig
of niet gedacht. Onderwijzers en predikanten verlieten hun ambt ,
omdat de stemorganen hun diensten zooal niet weigerden, dan toch
in onvoldoende mate begonnen te verleenen. Hierin is reeds veel
verbetering gekomen.
Voor Benige maanden sprak ik een dame , die haar werkzaamheden tijdelijk moest nederleggen , omdat zij letterlijk geen geluid
meer kon voortbrengen. Veertien dagen later sprak ik haar aan
-
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mijn school en het trof mij , dat zij niet alleen luid sprak , maar
ook een geheel ander geluid voortbracht dan vroeger. „Dat's gauw
opgeknapt !" zei ik ; maar met dezelfde geluidlooze stem van kort
te voren antwoordde de patiënt : „Ik kan het zoo ook nog !" En
na bleek mij , dat zij onder leiding van een deskundige, Mevr. YpesSpeet , op een geheel andere wijze dan vroeger had leeren ademhalen
en spreken. Hadden wij onderwijzers van het begin af zoo leeren
spreken !" was mijn verzuchting , en ik zou gaarne willen weten ,
waar , behalve aan de tooneelschool goed spreekonderwijs gegeven
wordt aan niet-gebrekkigen in dat opzicht 1 ).
Als de onderwijzers toch goed gevormd worden in dit opzicht,
weten zij ook , wat later door hen op kinderen kan toegepast worden
en dan toch kan eerst sprake zijn van goed spreekonderwijs in de
lagere school.
Zonder twijfel spreken veel kinderen en volwassenen weinig en
zoo elliptisch mogelijk , doordat de mechanische werkzaamheid
moeite kost of afmattend werkt.
Spraakgebrekkigen laat ik voor een oogenblik buiten beschouwing.
Bij dit mechanische spreken moet gelet worden op ademdaling en
stemvorming.
Ademhaling is een reflex- of vegetatieve beweging , die in normale omstandigheden ontstaat door het benedenwaarts trekken van
het naar boven bolle middenrif.
De grondbeweging is de samentrekking der overlangsche buikspieren. Vandaar dat de normale ademhaling de abdominale of
buikademhaling genoemd wordt.
Verschillende proeven , ook door mij genomen , hebben bewezen,
dat vele volwassen personen en daaronder vooral de dames , de
borstademhaling toepassen. De spieren van borst , schouder en
sleutelbeen lichten de bovenste dus vaste ribben op , de bovengedeelten der longkwabben vullen zich met lucht, terwijl de onderste
longtoppen leeg blijven en op den duur een neiging tot verharding
vertoonen. In het laatste geval resonneert de borstkas niet of weinig
in de streek der korte ribben.
Bij dames , die zich sterk inrijgen , is de buikademhaling niet
mogelijk.
Voor goed spreken is zij echter een absoluut vereischte.
> Tegenwoordig wordt aan de kweekschool voor onderwijzers en onderwijzeressen te Amsterdam opzettelijk spreekonderwijs gegeven.
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In zittende voorovergebogen houding is de werking der overlangsche buikspieren zoodanig belemmerd, dat de goede ademhaling
niet kan plaatshebben. En vandaar wellicht , dat bij studeerende
personen de borstademhaling zoo vaak voorkomt. Tooneelspelers zijn
dan ook veel beweeglijker bij hun studie dan onderwijzers. Ik bedoel niet , dat zij zich oefenen in gesticuleeren ; maar af en toe
opstaan en door de kamer loopend het behandelde repeteergin , doorgaans overluid. Dit houdt de borst ruim.
Houdt men de armen op den rug in de lendestreek, de schouders
flink omlaag getrokken , dan is men genoodzaakt tot goede ademhaling , vooral wanneer men in staande houding de schouderbladen tegen een muur aandrukt. Op deze wijze hebben reeds vele
zich de borstademhaling afgewend.
Bij zang- en spreekoefeningen is dus de houding der kinderen:
armen in de lendestreek , borst vooruit en schouders omlaag. Ook
kinderen voelen , dat zij dan ruimer ademhalen dan anders. Op
deze wijze wordt het aantal ademhalingen per minuut verminderd,
en kan men dus langer met iedere ademteug toe. Bij lezen en
spreken wordt de uitademing vaak te lang doorgezet en vergeet
men , dat alleen de onwillekeurig ontsnappende adem mag gebruikt
worden voor geluidvorming , en edit laatste is alleen mogelijk, als
er lucht genoeg in de longen is.
Een tweede zaak van gewicht is de stemvorming. De uitgeademde
lucht ontsnápt door het strottenhoofd en langs de stembanden. Van
de spanning dezer organen hangt het af , of er een toon gevormd
wordt. Andere diensten dan de toonvorming mogen de stembanden
niet verrichten, daar het aanzetstuk, de mondbuis, de organen bevat
voor het articuleeren.
Veel keelongesteldheden zijn het gevolg van het vormen van
spreekgeluiden achter in de keelholte , waardoor tevens het slappe
gehemelte dienst moet doen als klankbord , waarvoor het niet bestemd is. De spraakgeluiden moeten vóór in den mond worden ge vormd met behulp van den stand der mondbuis , en van tong,
tanden en lippen, terwijl terugkaatsing en resonnance van het geluid moeten plaats hebben door het harde gehemelte en de neusholte. Bij het z. g. door den neus spreken heeft de resonnance niet
plaats en komt het geluid ook niet door den neus ; integendeel is
de vrije circulatie van lucht door de neusholte dan doorgaans
belemmerd.
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Dit is bij kinderen meermalen het geval door een soort van
woeker , welke zich in de neusholte bevindt en het inademen met
dichten mond onmogelijk maakt. Kinderen, die daaraan lijden, zijn
ook doorgaans doofachtig en niet vlug in het leerera. Zij hebben
doorloopend „een verkouden gevoel" in het hoofd. Natuurlijk kan
de onderwijzer tegen zooiets niets doen , doch hij is verplicht ,
dergelijke verschijnselen te herkennen , en den ouders te raden
zich tot een arts te wenden , die een dergelijke verstoring doorgaans
gemakkelijk verwijderen kan. Dr. Posthumus Meyjes te Amsterdam
heeft reeds vele mij bekende gevallen met succes behandeld.
Het ligt niet in mijn plan en bestek , een uitvoerige studie over
het mechanische spreken te leveren , doch meen hen , die aan de
opleiding van onderwijzers werken , schoon zij zelf geen onderwijs
aan jonge kinderen gegeven hebben , aan te toongin , welke kennis
met betrekking tot het spreken een onderwijzer der lagere school
al zoo te pas kan komen.
Het sprekenleeren der kinderen heeft opzettelijk of onopzetteljk
plaats. Of het in 't laatste geval goed geschiedt , hangt voor een
groot gedeelte af van de omgeving der kleinen in de eerste levensjaren. Zonder terechtwijzingen spreekt het kind doorgaans nooit
goed , daar 't gehoor in den aanvang even ongeoefend is als de
stemorganen en de woorden dus onduidelijk gehoord en derhalve
niet goed weergegeven worden. De gewoonte , die in de lagere
klassen der maatschappij vaak voorkomt , den kinderen krom voor
te praten of de onbeholpen geluiden der kinderen na te bootsen,
is hoogelijk af te keuren.
Kort geleden heb ik daar veel last van beleefd bij een 5-jarig
kind. (Mijn school heeft een voorbereidende klasse).
Met veel instemming las ik in het Schoolblad van 25 Juni 1895 de
bewering van «den heer Den Hertog , dat beeld , woordklank en
mondbeweging bij jonge kinderen een innig verbond aangaan.
't Was mij juist weer opnieuw gebleken.
Bedoelde 5-jarige leerling gaf op alles , wat ik hem voorzei , het
stereotype antwoord : „Tansietejje," = kan niet zeggen." De n
kon hij niet uitspreken doch na het voordoen der mondbewegingen
schenen lippen tong en tanden reflexief de mijne in dien stand te
volgen. Het afzonderlijk n-geruisch ontstond vrij spoedig. Nu dacht
ik eerst zeer logisch te handelen door het kind de hem bekende
woorden te loeren zeggen. Niet bleef echter siet. De verbinding
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noot was hem onbekend ; neut was =- seut. Wat bleek nu ? T Tet
geheel nieuwe woord noot leerde hij zeggen , terwijl hij toch hardnekkig bij siet = niet bleef. Ik bepaalde mij er nu toe , hem verbindingen als naar , neef , nu te laten nazeggen en dan liet ik hem
het woord niet alleen hooren. Zoodoende werd de verkeerde indruk

niet versterkt door zijn eigen verkeerde uitspraak, zoodat het woord
eindelijk door hem kon nagezegd worden. Voor huiselijk gebruik
dient siet nog vaak , doch op een verwonderd gezicht van den
hoorder volgt de correctie.
Spreekt men niet krom tegen de kleinen , dan weten ontwikkelde
3 à 4-jarige kinderen , dat zij 't een of ander nog niet goed kunnen
zeggen. Bij mijn dochtertje van 3 jaar werd toot tot sool ; dit tot
sechool en dit weer na een poos zonder hoogere tusschenkomst tot school.
Dat vele kinderen de verbinding tw moeilijk valt , blijkt op
school spoedig bij de behandeling der hoeveelheid 2. Meestal is dit
spoedig verholpen door tussehenvoeging van oe : topwee , toewee,
twee met een vluchtig oe- klankje.
De lagere school heeft dikwijls veel af te breken , eer ze met
opbouwen kan beginnen. Daarom moet het spreekonderwijs op de
lagere school zich uitstrekken tot:
a Verbetering van spraakgebreken , waar dit mogelijk is.
b. Bestrijding van dialect of patois.
c. 't Aanleeren van nieuwe woorden en taalvormen , terwijl het
kind kennis maakt met de daaraan beantwoordende zake n
feiten en inzichten.
Punt a , bestrijding van spraakgebreken is in alle klassen van
het hoogste gewicht.
Om te weten , of een gebrek te genezen is, moet men de oorzaak
kennen. Slecht spreken nu kan veroorzaakt worden door een organisch gebrek , door ziekelijke aandoening of door ongeoefendheid
der organen.
De tong kan te dik , te lang ,)f te kort zijn. Het laatste is soms
schijnbaar het geval , en dan kan het doorsnijden van den tongriem baat verschaffen.
Een tweede gebrek is een gespleten gehemelte. Dit gebrek werd
vroeger doorgaans verholpen door het aanbrengen van ' een kunstmatig klankbord , een z. g. zilveren gehemelte." In de laatste
jaren is 't den medici gelukt , dit gebrek door operatie te verhelpen.
Een derde gebrek is de hazenlip , waartegen alleen in de prille
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jeugd wat te doen is , een vierde 't gemis van tanden of 't bezit
van dubbele exemplaren.
't Stotteren is slechts ten deele een organisch gebrek , daar 't
dikwijls na gezette oefening geneest. Zenuwachtigheid en verkeerde
ademhaling, alsmede gemis aan vaardigheid , om de stembanden in
trilling te brengen , zijn de hoofdoorzaken. De adem , die in 't
laatste geval werkeloos ontsnapt , heet „wilde lucht''. Sommige
sprekers , die niet stotteren of stamelen hebben toch af en toe last
van deze wilde. Bij schoolkinderen komt het meermalen voor , dat
zij „er niet uit kunnen komen". Laat men den leerling in dit geval
met de vuist een slag op het tafelblad geven , terwijl hij poogt het
verlangde woord uit te spreken , dan gelukt dit laatste ook doorgaans.
't Zou mij te ver voeren , over de behandeling der verschillende
gebreken te gaan uitweiden. Dit is zeker , dat physiologie der
spraakorganen den onderwijzer in 't bestrijden van spraakgebreken
onmisbaar is.
Ongeoefendheid kan alleen door oefening genezen. De stand der
organen moet voor ieder geval den leerling aangewezen worden. En
't spreekt dus vanzelf , dat bepaalde patiënten afzonderlijk onder
handen moeten genomen worden.
Toch zijn voor hen ook de kooroefeningen van 't grootste gewicht.
Voor 't uitspreken van een klank toch wordt de lucht in een bepaalde
trilling gebracht. Deze deelt zich gemakkelijk mede aan de stembanden van hen, die den mond geopend houden, en zich inspannen,
mede dien klank voort tc brengen. Dat is een gewoon verschijnsel
uit de geluidsleer.
't Is dan ook opmerkelijk , dat stotteraars doorgaans in koor goed
meespreken , als men tegen haastig spreken waakt en zorgt voor
de ademhaling. Ook bij 't zingen ontmoeten zij geen bezwaren.
Punt b, 't bestrijden van dialect of patois. Op dit gebied liggen
voetangels en klemmen Volgens den een is deze bestrijding monnikenwerk, volgens den ander verkeerd. Ik ben het in dit opzicht
met geen van beiden eens. 't Is echter noodig , dat de onderwijzer
zelf zuiver spreke, d. i met vermijding van plaatselijke klankwijzigingen en platte of tegen ons taaleigen strijdende uitdrukkingen;
anders kan hij in geen geval sueces behalen. Bovendien heeft hij
een onuitputtelijk geduld noodig , doch ieder , die den moed niet
opgeeft , zal ondervinden , dat de aanhouder wint
Zeker , de omgeving der kinderen blijft invloed oefenen , doch
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zoo goed als de kinderen , die in Friesland het z.g. boerenfriesch
spreken , op de school zich in gewoon Nederlandsch loeren uitdrukken, kan men in 't algemeen veel doen , om onze taal , gelijk die
door beschaafden gesproken wordt , ook in de lagere standen ingang
te doen vinden. Dat er dan nog genoeg speelruimte overblijft voor
typische uitdrukkingen , die zich meer tot een beperkt gebied bepalen , is niet te miskennen.
Volgens punt c moet het onderwijs zorgen voor het aanbrengen
van kennis en vooral van inzicht in de onderdoelen daarvan.
Of het onderwijs werkelijk ontwikkelend is , hangt voor een groot
deel van de zorg voor 't , laatstgenoemde af. Wel zal 't onderwijs den geest geen nieuwe functiën leeren verrichten en gaat de
natuurlijke ontwikkelingsgang voort, ook zonder onderwijs ; doch
als de beeldenschat beperkt is , zal ook het aantal inzichten niet
uitgebreid kunnen zijn , en indien de natuurlijke krachten niet op
vele zaken gericht worden , zullen zij in sterkte eer af- dan toenemen.
In hoofdzaak doorleeft een kind van 6-12 jaar drie tijdperken
in het eerste treedt het opnemen van nieuwe voorstellingen op den
voorgrond , in het tweede is dit het geval met begripsvorming en
't werken met reeds aanwezige beelden , in 't derde begint het kind
meer tot oordeelen geschikt te worden.
Wij formuleeren dit in 't kort aldus : le kennis van zaken, 2e
inzicht in 't verband tusschen zaken , 3e het vinden van nieuwe
zaken , die tot de bekende in oorzakelijk verband staan.
Daar alle onderwijs zaakkennis aanbrengt , en dus ook nieuwe
woorden en taalvormen verschaft , is in uitgebreiden zin alle onderricht taalonderwijs. En daar het eenige controlemiddel , om te
onderzoeken of het geleerde opgenomen of begrepen is , bestaat in
het weergeven van het geleerde of opgemerkte , moet het spreekonderwijs met alle vakken op de lagere school gepaard gaan.
Wat de leerling werkelijk weet , moet hij in een goeden zin
kunnen zeggen of hij zal weinig aan zijn kennis hebben. Vandaar
dat wij in hoofdzaak het spreken en antwoorden in volledige zinnen voorstaan. Hiertegen is reeds dikwijls aangevoerd : Wat zal
dat stijfdeftig klinken !" Doch men begrijpe wel , dat hier geen
overdrijving bedoeld wordt. In het dagelijksch leven loopt de dialoog vaak kort en bondig van stapel , zonder misverstand te veroorzaken.
Zoo ook behoeft uit de school de elleptische uitdrukking niet
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verbannen te worden. Het gesprek kan dus los en opgewekt zijn.
Iedere samenspreking moet een resultaat hebben , dat volledig en
duidelijk kan en dus door de kinderen moet uitgedrukt worden,
zoodat die zinnen , welke te zamen een eenvoudig opstel over het
behandelde onderwerp kunnen vormen , door verschillende leerlingen volledig moeten gezegd zijn. In alle klassen is het nuttig,
de leerlingen te laten wedijveren in het vinden van den besten
vorm van uitdrukkiug. Den besten zin accepteert de geheele klas
als de gevonden uitkomst. Bij deze gelegenheid blijkt het duidelijk, van hoeveel invloed een paar flinke, woordenrijke leerlingen
op een geheele klasse zijn; want 't is slechts schijnbaar hetzelfde,
of een of ander antwoord door den onderwijzer dan wel door een
der leerlingen gegeven wordt. In het laatste geval toch rekent de
klasse het antwoord gevonden door de klasse , hetgeen verhooging
van krachtsbewustzijn en bijgevolg meer inspanning ten gevolge
heeft.
Het is opmerkelijk , hoe vaak het voorkomt, dat de kinderen het
door 5én gevonden woord of een uitdrukking wel degelijk kennen
en na het vinden een gebaar van ,,o ! ja! maken, en toch dat
woord of die uitdrukking niet uit zich zelf zouden gebruiken. Een
menigte beelden en woorden staan in de remise ver van de deur
het is de plicht van ieder , die onderwijs aan oude of jonge leerlingen geeft , ze tot rollend materieel te verheffen. En dat kan
alleen , door de leerlingen te noodzaken, steeds duidelijk en
volledig te laten zeggen , wat zij bedoelen , niet alleen bij het taalonderwijs, maar zelfs buiten den tijd van het gewone onderricht.
Spreekonderwijs zullen wij mondeling $telonderwij$ noemen. Het
schriftelijk stellen mag dus nooit het spreekonderwijs vervangen,
gelijk helaas nog maar al te vaak gebeurt. In alle klassen tot de
hoogste toe, moet het mondeling uitdrukken van gedachten in
hooge eere gehouden worden. Het komt veel meer voor, dat men
zijn gedachten hoorbaar, dan dat men ze schriftelijk moet kenbaar
maken , en wie bij het schriftelijk stellen op de pen zit te bijten,
zal bij het spreken met den mond vol tanden staan.
Nu weten wij wel, dat den een de gedachten gemakkelijker toevloeien , dan den ander en beschroomdheid veel goede stellers
verhindert, een rede glad uit te spreken of in het publiek te improviseeren ; maar het is er ook verre af , dat we bedoelen , redenaars te vormen : in het gewone dageljksche leven komt het
"
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bijna niet voor , dat iemand een minuut of vijf aaneengeschakeld
spreken moet , sprekers van beroep of bezoekers van vergaderingen er buiten gelaten.
Gewent de leerling er zich op school aan , dat het gesprokene
ook zoo opgeschreven mag worden , dan zal ook bij het gewone
volk een waan verdwijnen , n.l. dat men geheel anders schrijven
dan spreken moet.
Een moeder komt bijv. aan school en zegt ; „Och mijnheer,
neemt u het niet kwalijk , dat Jan niet komt ? Hij is ziek. Zoo
gauw als hij beter is , zal ik hem sturen". Dit wordt rad en glad
uitgesproken. Een poosje later is die moeder verhinderd , zelf te
komen en schrijft „Geachte meester omreden ik onmogelijk kan
komen Jan moet voor mij naar . de stad (n.l. de armendokter)
alsdat hij niet kan schoolkomen enz." Dat goede mensch dacht ,
dat een brief vooral een beetje deftig moet klinken.
De schrijftaal behoeven we nog niet geheel omlaag te halen ,
om het bedoelde verschil zoo klein mogelijk te maken : laat ons de
spreektaal een weinig meer verzorgen , en 't zal zoo'n vaart niet
loopen , als men schrijven gaat , gelijk men spreekt. Kunstenaars
zullen zich in beide opzichten toch wel van de groote massa blijven onderscheiden.
Ofschoon alle onderwijs stof moet leveren zoowel voor het mondeling als het schriftelijk stellen , is er geen vak , waarbij men zoo
zeker is van een geleidelijke opklimming , wat den vorm betreft,
als bij het voortgezet leesonderwijs.

Een goed stel leesboeken toch houdt rekening met den natuurlijken ontwikkelingsgang van normale kinderen.
Niet dat de woordenschat , welke een stel leesboeken aanbiedt,
geheel voldoende zou zijn voor de kinderen , dit zij verre : maar
die ontwikkeling hangt toch niet in de eerste plaats van de soort
van beelden en woorden af ; maar wel van het aantal inzichten ,
dat iemand heeft en van het bezit van taalvormen , om aan die
inzichten uiting te geven. En daar onze taal over een grooten voorraad voegwoorden , bijwoorden en zinsvormen daarvoor beschikt,
kan het leesboek een schoone étalage daarvan zijn. Als het de
leerlingen met een vorm vertrouwd heeft gemaakt , kan deze ook
toegepast worden worden op andere leerstof. Lezen de leerlingen
bijv.: „Is de winter ook voor velen een ongure gast , hij kan
zich ook in koninklijke pracht vertoonen," en snappen zij de toe-
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geving (natuurlijk zonder dit woord te kennen) , in het eerste
deel vervat , dan kunnen zij na een geschiedenisles ook zeggen en
schrijven ; Was Floris V ook der keerlen God , de edelen mocht en hem minder graag lijden.."
Om dit te kunnen doen , ook zonder dat dergelijke analoge gevallen opzettelijk naast elkander worden gezet , is het noodig , dat
de taalvormen uit het leesboek zich vast in het geheugen vastzetten
en daarvoor is het weder noodzakelijk , dat de elementen van de
voorstelling zoo talrijk mogelijk zijn, m. a. w. bestaan in zaak-,
klank-, gezichts- en bewegingsvoorstelling. Vandaar de groote zorg.
welke wij achten , dat besteed moet worden aan de mondelinge
reproductie der leesles.
Tegen enkele leesboekjes is wel eens als bezwaar aangevoerd,
dat de leerlingen de lessen zoo spoedig uit het hoofd kennen. Dit
moet echter veeleer als een verdienste dan als een gebrek aangemerkt worden. Is de leesles goed behandeld en eenige malen overluid gelezen, dan begint de mondelinge reproductie. In het eerste
en het begin van het tweede tijdperk (zie boven) achten wij het
gewenscht, dat naar den inhoud gevraagd wordt in een geregeld
stel vragen, zoodat de les in haar oorspronkelijken vorm kan worden
weergegeven. De ervaring leert, dat de meeste kinderen daarna de
les op den juisten toon zonder hulp kunnen voordragen.
Sommigen vinden het beter, het kind er aan te gewennen, de
les terstond met eigen woorden, te doen weergeven, alsof men van
kinderen mocht eischen, maar zoo dadelijk een paar stel taalvormen
voor één zaak disponibel te hebben. 0. i. is het dan ook niet om
die eigen woorden te doen, doch om het verrijken van den taalschat
met de gelezen en gehoorde vormen. Houdt de onderwijzer aanteekening van de woorden en vormen, die voor het meerendeel der
leerlingen nieuw zijn, dan heeft hij gelegenheid, bij de spreekoefening, welke een schriftelijke steloefening moet voorafgaan, er gebruik van te maken. Een korte vertelling, die moet gereproduceerd
worden en waarin eenige der aangeteekende woorden en uitdrukkingen voorkomen, is wel samen te stellen. Bij de spreekoefening
wedijveren de leerlingen in het vinden van den besten vorm, terwijl
hun dan tevens blijkt, van hoeveel nut de voornaamwoorden zijn,
die onwelluidende herhalingen overbodig maken, en hoe het gebruik
van voegwoorden kan doen zien, dat het verband goed begrepen is.
In het tweede tijdperk (middelklassen) blijft het, evenals later,
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van gewicht, dat de kinderen prozastukjes en gedichtjes loeren
weergeven in den oorspronkelijken vorm; doch tevens kan er voor
gezorgd worden, dat de leerling nu meer keuze van vormen krijgt
en verschillen leert opmerken, waar hij vroeger gelijkheid van beteekenis veronderstelde. Woordverklaring door het geven van een
synoniem, dat doorgaans geen ander woord is voor het aan de orde
zijnde, is dan ook af te keuren. Beter is het, de elementen van
het begrip uit de les, waarin een te verklaren woord voorkomt, te
verzamelen. Bijv. Laat ons eens zien, waarom die man een vrek
genoemd wordt." En dan worden al zijn eigenaardigheden opgesomd. Men mag hier niet tevreden zijn met het antwoord: ,,Een
vrek is een gierigaard." Het mondeling weergeven van les of vertelling kan nu ook in meer vrijen vorm plaats hebben, daar voor
één woord een omschrijving, of omgekeerd, kan gegeven worden.
Aan het eind van het derde tijdperk , dus van de schooljaren,
moeten de leerlingen eenigszins bedreven zijn in het zelfstandig
weergeven van het geleerde over een of ander onderwerp. Niet
steeds moeten zij door bepaalde vragen meer gesteund worden.
Beter is het, een beroep te doen op een verworven inzicht, o. a. ook
door het geven van een voegwoord. Het enkele noemen van zooclat
doet bijv. een jeugdigen woordvoerder, die blijft steken, weer voortgaan.
Beeldspraak en spreekwoorden zijn een paar onderwerpen, die
voor de meeste leerlingen zeer aanlokkelijk zijn, daar er gezellige
spreekoefeningen uit kunnen voortvloeien, doch men kan bezwaarlijk
eischen , dat leerlingen van de lagere school deze taalvormen dikwijls zelfstandig zullen gebruiken.
Nog willen wij opmerken, dat het zeer nuttig is, de oudste leerlingen . vertrouwd te maken met het beknopt weergeven van een
les of den inhoud van een gedicht.
Met opzet hebben wij het spreekonderwijs in verband met het
lezen beschouwd. De vormen, die het aanbrengt, kunnen aangewend
worden bij de mondelinge en schriftelijke behandeling van andere
leerstof. Vooral het onderwijs in de physica geeft aanleiding tot bet
zeggen van wat opgemerkt is en tot het in werking stellen van
het oordeel.
Moge dit opstel medewerken tot meer algemeene beaming van
de stelling: Alleen datgene, wat men duidelijk kan weergeven.
mag beschikbare kennis heeten.
.4rnterdam.
W. MEERWALDT.

BIJBELSCETE CITATEN.

Veel meer dan men denkt is de taal des Bijbels in de taal van
den dageljkschen omgang opgenomen en er behoort eenig geduld
toe, met behulp van T r o m m i u s de zekerheid te krijgen, dat
deze of gene uitdrukking aan den Bijbel ontleend is, waarna de
tekst moet worden nageslagen, om te kunnen vaststellen in welk
verband die voorkomt.
We wensehen onzen lezers een deel van die moeite te besparen,
door aan de meest voorkomende uitdrukkingen van dien aard er
telkens eenige te verklaren.
Zijn zwaard om de lendenen gorden, d. i. zich
strjdvaarciig maken, naar Neh. IV : 18, Ps. XLV : 4,
De lendenen omgord, de kaarsen brandend! Opwekking om wakker te zyn en zich werkzaam te betoonen. Ontleend aan Luk. XII : 35, waar het met het oog op de onzekere
toekomst des Heeren wordt gezegd. Vgl. vs. 37.
M u g g e n z i f t e r, naar Matth. XXIII : 24: muij uitzuiçjen.
Het bedrijf der Farizeeën, die de kleinste mug uit hun drank
verwijderden uit vrees voor Levitische onreinheid. Fig. kleingeestige
vitter. Vgl. Haarklover.
D a a r z i t M o z e s, daar is geld, zinspeling op moos, dat in
h e b r. geld beteekent.
Hij ziet er uit al s een gehoornde Mozes, zijn
gelaat straalt van vreugde. Op grond eener onjuiste opvatting en
vertolking in de Vulgata van Ex. XXXIV : 29, 35 : facies cornuta
( gehoornd aangezicht); de Statenvert. heeft zeer juist: ,,het vel
zijns aangezichts glinsterde"; - heeft men weleer Mozes afgebeeld
met een of twee horens op 't hoofd, omdat bij het afstijgen
van den berg Sinai (den berg der wetgeving) het vel van het aangezicht . des Godsmans hoornde i h e b r. karan, van kèren = horen,
d. w. z. blonk, glinsterde gelijk de gehoornde of wassende maan
(vgl. 2 Kor. III : 7 . Vergelijkt de Arabier den glans der opgaande
zon, hare eerste uitschietende stralen, met de horens van een hert;
het onderscheidingsteeken van een of twee glanzige horens verzinbeeldde bij onze voorvaderen glansrijke overwinningskracht.
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Zij hebben Mozes en de profeten, volgens Luk. XVI
beteekent dit: Zij hebben al wat tot hunne tereehtbrenging en
zaligheid noodig is. Spottenderwijs wordt de uitdrukking gebruikt
voor: zij hebben alles, wat zij maar wenschen kunnen; met toespeling van Mozes op moos, dat h e b r. çjelcl beteekent.
Zoo zachtmoedig als Mozes, Num. XII: 3. Ironischin
den volksmond van een Jan Goedbloed.
Mozes had ook maar éen oog, Mozes kon ook niet alles
zien; zelfs aan zijne opmerkzaamheid ontsnapte wel eens iets, evengoed als aan die van ieder ander (alledaagsch) menseh. Met terugslag op Mozes' woord tot zijn schoonvader (Num. X: 31) : Gij
zult ons tot oogen zijn" (= wij zullen door uwe oogen zien), en
misschien ter wille van de omstandigheid, dat in het woord Mozes
slechts eene letter o (= een oog) voorkomt.
Een dorschenden os zult gij niet muilbanden,
uit Deut. XXV : 4; 1 Kor. IX : 9; 1 Tim. 5: 18, ontleend aan
de gewoonte der Oosterlingen om het koren uit te dorschen met
de hoeven der runderen; als men de dieren onder dit werk muilbandt, belet men hun, iets van dat koren te genieten. Gebezigd
door Paulus omtrent de zorg voor het onderhoud van leeraars. In
't algemeen, ter aanbeveling, om voor het behoorlijk onderhoud der
dienstboden zorg te dragen.
Een neus als de toren van Libanon. Hoogl. VII:4.
Hierbij wordt gedacht aan een toren, dien Salomo bij een lusthof
had doen bouwen in 't gebergte van Libanon. De neus, met dien
toren vergeleken, moet niet plat, stomp noch rood zijn, maar
rechtlijnig, goed vooruitstekend en helder blank, in 't kort tot
sieraad van 't geheele gelaat verstrekken. Het geheel is een zinspeling op de schoonheid, waardoor het Israëlitische meisje, de
hoofdpersoon van het Hooglied, zich onderscheidde.
Niet ieder schip, dat van Tarsis uitzeilt, zal
het goud van Ophir thuis brengen, niet elk middel
dat men beproeft of aanwendt, al is 't ook nog zoo deugdelijk,
zal doel treffen. Alle hout is geen timmerhout. Toespeling op
1 Kon. X:22, enz.
Een hoogmoedige of vermetele Nebukadnezar.
De profeet Daniël zegt, dat Nebukadnezar op het koninklijk paleis
van Babel wandelde en zeide : ,,Is dit niet het groote Babel, dat
ik gebouwd heb tot een huis des koninkrjks , door de sterkte
Noord en Zuid , 21e Jaargang.
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mijner macht en ter eere mijner heerlijkheid ! En tezelfder ure
werd hij van de menschen verstooten en hij at gras als de ossen,
en zijn lichaam werd van de dauw des hemels natgemaakt , totdat
zijn haar wies als der arenden (vederen) en zijne nagels als der
vogelen" (IV : 29-33).
H e t i s N a h u m II : 4 gezegd van exercitiën der schutterij,
die ongeregeld gaan , en in 't algemeen van verwarde optochten.
Nahum II : 4 leest men : zij (nml. de zeiswagens) loopen door
elkander henen als de bliksem(en).
Het is een kind van Naboth zegt men van iemand,
die iets , waarop hij zwak heeft , niet tegen ruime vergoeding aan
een ander wil afstaan. Naboth wilde het erfdeel. zijner vaderen
niet aan Achab afstaan noch voor een beteren akker, noch voor
geld. (1 Kon. XXI : 1 en verv.). In 't kort beteekent de spreekwijs : hij is een stijfhoofdige dwaas.
Hij is door 't oog van een naald gekropen. Matth.
XIX : 24. Spreekwijze ook in Koran en Talmud te vinden ; om
aan te duiden , dat men slechts met de grootste inspanning iets
bereikt of verkregen heeft , of bij een ziekte ternauwernood aan
den dood ontkomen is.
Nalezing mag (of moet) niet beter zijn dan de
0 o g s t , de rest mag tof moet) niet betev zijn dan de hoofdzaak.
Nalezing = naoogst van den wijnbouw. Vgl. Richt. VIII: 2 en
Jez. XXIV : 13.

Van de Bibliotheek van Middelnederlandsche Letterkunde verschenen de
58e en de 59e aflevering. De eerste bevat het eerste gedeelte van Dr. A.
v a n B e r k u m , Parthenopeus van Bloys, zijnde 86 bladz. inleiding vol
verpletterende geleerdheid, het resultaat van hoogst ernstige studie, maar
afschrikwekkend voor ieder, die, geloof slaande aan de lofredenen door
Jonckbloet, de Vries, te Winkel e. a. op denrijkdomderrnnl.
poëzie, er aan zoude denken, in dezen lusthof te gast te gaan. De andere
afl. bevat het derde gedeelte van Maerlant's Strophische Gedichten, bewerkt door Dr. Joh. F r a n c k en Dr. J. Ve r d a m , waarvan het slot
als aanstaande wordt aangekondigd. Met niet te overtreffen nauwlettendheid is h i e r bijeengebracht, wat sedert jaar en dag over deze teksten bekend werd, een hoogst dankbaar te ontvangen glossarium loopende tot
singhen sluit deze afl. Ook hier soms ijzingwekkende geleerdheid, maar
ook heel veel verstandige leering.

JACOB CATS.
Toen Huët in 1863 een geweldig artikel over Cats schreef, ontving ik van een sinds lang gestorven vriend een puntdicht beginnende met :
Huët volleerd in 't neegren en negeeren
Raast stout op d' armen Cats en grijpt hem vreeslijk aan.

maar gedachtig aan de drie nieuwe edities van Cats, die in omloop
waren en waarvan die van Campagne te Tiel, de jongste, een zeer
groot debiet had ; sloot hij zijn expectoratie met de vermelding:
Campagne wenscht, vernoegd de handen wrijvend
Met iedre uitgaaf als met vader Cats te staan.

en de titel ;,Kritiek en Debiet" was alleszins passend. Bij geen
Nederlandsch schrijver is de tegenstelling grooter geweest : men
bleef Cats koopen en denkelijk ook lezen, toen de besten onder ons
sinds lang er van overtuigd waren, dat Cats in allerlei opzicht
verouderd was.
Sinds we op school in de Vaderlandsche Geschiedenis van prof.
L. G. Visscher lazen : „Cats schrikte van zijn eigen werk en
werd door Adriaan Pauw vervangen" viel de man ons tegen;
we leefden te midden van land- en waterhelden en vonden dien
Cats met zijn „groote vergadering in den Haag" een laf hartig
mensch. Toch lazen we Cats, al bladerende in die groote folio-editie
met overtalrijke platen, zooals er nu ook weer een naast me ligt,
en we kenden uit ons leesboek : E n g e 1 b e r t s G e r r i t s Schoonheden uit Nederlandsche Dichters een versje
Cats brengt door zijn gedicht,
Meer blinden tot het licht,
Meer dartelen tot schamen,
Dan alle dichters samen.

Nu wij het nazoeken zien we, dat het van J e r e m i a s d e
D e c k e r is, een tijdgenoot van Cats, dien hij op de hoogte van
diens glorie heeft kunnen bewonderen. Maar we lazen in hetzelfde boek
Gij, die den braven Cats slechts met verachting leest
Wijl ik en weet niet wat in hem u kan mishagen;
Indien die eedle Zeeuw een Franschman waar' geweest,
Gij zoudt met lof van zijn je ne sais quoi gewagen.

Het thans naslaande vinden we als auteur 0. C. F. H o f f h a m,
vermeld, den Duitschen Hollander, die honderd jaar na d e D e c k e r
dus „verachting" voor den arbeid van Cats ontdekte en zich ge/ 1*
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roepen achtte, van deze gelegenheid gebruik te maken, om de
Fransch-dolheid onzer landgenooten een onaangenaam woord te
zeggen. Ons beperkt taalgebied is een heerlijk redmiddel voor dichters, die een tijdlang beroemd waren
Weil Stumper sie gelobt
Eh Kenner sie gelesen.

Zoo beweert S e h o t e 1, dat T o 11 e n's „op het Kapitool gekroond" zou zijn , wanneer hij aan den zoom des Tibers waar geboren" en wel omdat daar „kunstgevoel in arm en edel woont."
Drie honderd jaar werd Cats gelezen en aanhoudend onder allerlei vormen herdrukt en steeds was er een breede schare van
personen , die hem vereerden en bewonderden , dat zijne verzen de
„Boerenbijbel" werden genoemd en dat men nog heden hoort zeggen : „Vader Cats , die wist het wel !" bewijst genoeg , welk eene
allerbelangrijkste plaats deze auteur in ons volksleven en in onze
letteren heeft ingenomen. Het was een hooge prelaat , die een
dichtwerk van Vondel lezende getuigde , dat 't wel goed was,
maar toch bij lange na nog geen Cats !
Wat ons in Cats mishaagt , wat maakt , dat we hem niet meer
kunnen lezen , dat is zijn breedsprakigheid , zijn preekerigheid ,
zijn gezochte geestigheid , zijn volslagen gebrek aan logica en we
mogen het niet verzwijgen, hij ergert menigmaal door de bijzondere
voorliefde, waarmede hij over bevrediging van geslachtsdrift spreekt.
We zouden dit oordeel kunnen samenvatten in de woorden : hij
was al ïe zeer een kind van zijn tijd , om nog genietelijk te zijn
in den onzen ; hij was het al te zeer , want hij had slechts twee
onderwerpen : zich zelven en de moraal zijner dagen , slechts eene
kunst-uiting : de kerkelijk klassieke van zijn tijd en , zoo iets, dan
is dàt alles verouderd, men zou kunnenzeggen: verstorven en vergaan!
In de eerste jaren der zeventiende eeuw zijn er drie machten ten
onzent werkzaam , elkander beurtelings steunende en bestrijdende:
de handel met bijbehoorende oorlogsdaden , de kerk met de onvermijdelijke geloofstwisten en de wetenschap , nog niet zoo omvangrijk en wijdvertakt als in onze dagen , maar met meer warmte,
meer toewijding en geestdrift , meer zelfstandigheid gedreven. Eene
echte zelfbewuste nationale literatuur , die in Duitschland eerst in
het midden der 18e eeuw ontstond en in Engeland in het einde
der 16e , was ook in ons land nog niet gevormd , kondigde zich
te nauwernood aan. De groote macht was in die dagen in han-
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den der kerk , nu eens voor, dan tegen het oppergezag te 's-Gravenhage optredende en hooger kon wel niemand stijgen , dan tot
een eereplaats onder de Predikanten. Geen wonder, dat hun voorbeeld algemeen navolging vond en meestal daar, waar het niet te
pas kwam, besmetteljk werkte. Die besmettelijke ziekte duurde
tot in onze dagen voort: Prof. De Vries overVerwys, Van Vloten
over Vondel hooren spreken, dat was een bezield prediker hooren
met tranen in de stem, met heiligen ijver, om zijn gehoor door
zoeten drang te overtuigen; een hoofdartikel in het Nieuws lezen,
dat is huisbezoek krijgen van een dominé met kuitgespen en een
steek op.
Geldt deze hartveroverende kunst ook nog in onze dagen bij
minstens een derde onzer landgenooten, hoeveel te meer moest dit
het geval zijn in het begin der zeventiende eeuw, toen de wetenschap zoo goed als het andere beschouwd werd lager te staan dan
de kerk en de rector hoofdzakelijk geacht werd, omdat zijne lessen
in de talen der oudheid den aanstaanden geestelijke den weg naar
de Universiteit moesten openen.
Cats behoefde dus slechts zijn lied op den kerktoon te stemmen
om gretige hoorders te vinden en als een bewonderenswaardig
zanger te worden geëerd.
Zoo hij dus nietszeggende versjes maakt op brood, zout, peren,
en derg. en met een zoogenaamde les besluit, dan is dat zoo duidelijk, dat de allereenvoudigste dat begrijpt, en de les geeft aan het geheel iets dierbaars ; reden om het te lezen, te genieten, te onthouden.
Wat minder eenvoudige zielen vinden eene lange reeks van
spreekwoorden behandeld, op eene wijze, die hunne ijdelheid streelt
en ook al weer verkondigt, wat zij anders op zon- en feestdagen
hooren, ze vinden het nuttig of stichtelijk en ze zijn in hun schik
het te begrijpen, verheugen zich zelfs over de vindingrijkheid des
auteurs, die z66veel uit €n spreekwoord weet te halen.
Maar schranderder lezers genieten Cats ten volle, wanneer zij
over een doorgesneden aal, een brandend stuk hout, een bordurende juffrouw of een gevangen muis een paar folio-bladzijden druks
ontvangen, in minstens een half dozijn talen met allerlei spreekwoorden en bespiegelingen, en altijd eindigende met een nuttige les.
In die bijschriften bij uitmuntende en zeer sprekende platen
vond men behagen ; couranten en tijdschriften waren er niet en
een boek, dat voor elk gewenscht tijdsbestek lectuur gaf - en nog
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wel zulke — kon niet anders dan hoogst welkom zijn. Dat bleef
die soort leesstof, afgescheiden van elke letterkundige waardeering,
tot op onze dagen, nu een werk als Worstelen en Overwinneu bij
gedeelten in 't N. v. d. D. genoten, als boek onder zekere menschenklassen opgang maakt : een Cats in proza.
Ook de ernstigste mannen vinden zich tot hem aangetrokken,
waar hij gebeurtenissen uit den Bijbel behandelt.
Men schrijft aan Vondel een puntdicht toe, van dezen inhoud:
Het preeken is een kunst gelijk het gouddraadtrekken
't Is om een enkel vers drie uren lang te rekken.

en die theorie is in toepassing gebracht, waar Cats de geschiedenis van Jozef en de vrouw van Potiphar uitspint tot een eindeboze dialoog met aanhalingen uit Grieksche en Latijnsche dichters
en christelijke bespiegelingen, waar hij aan Suzanna's bewogen
boezem een biddende jammerklacht ontlokt over de booze oude
boeven, die haar belaagden en een gedicht van ruim 2 meter 50,
met inbegrip van het lied van den schildwacht, rijmt op 't huwelijk
van David en Abigaël.
Het meest naar den geest des tijds zijn de „Invallende gedachten op voorvallende gelegenheden" — die snuggere vinding moest
wel bewondering wekken ; daar worden uit allerlei voorvallen wijze
lessen gehaald, waarbij men niet begrijpt, hoe de man er aan komt.
Daar is een melkmeisje, die zich gelukkiger acht dan „een Hofsche
juffer" die geen last van haar juk heeft en getuigt : „al wat yemant
willig doet, al is 'et suur, soo wort'et soet." In twaalf regels
wordt verteld, dat het pijn doet als een nagel in 't vleesch groeit
en dan volgt de opwekking:
Maar laat ons zien in dit geval
Wat dat men hier uyt leeren sal.

Men zou denken : dat men geregeld zijn nagels moet snijden"
maar neen, Cats vindt er stof in tot de opmerking:
Kust geen vrient soo aan den mont,
Dat gy hem aan het herte wont.

Zelfs vinden we onder het opschrift „Op het sweeten my dagelijks overkomende" eene aanspraak aan de Ziel , een vrij onduisteren eisch stellende, maar waarvan de vervulling toch op de
eeuwige Zaligheid doet hoopen. Dat godzalig slot ' moet het hem
doen en of de gelegenheid gepast is, om het aan te brengen is
hem tamelijk onverschillig. In zijn tafelwetten is de tweede :
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Maackt datje Godt te voren bidt
Op datje segen krijgen meugt,
En soo genietje rechte vreugt.

Na de 21e tafelwet vreest hij iets te vergeten, hij valt zichzelven in de rede :
Maer yemant vraagt ons hier misschien
Wat dat dan yernant sal geschiên,
Als hem een windt van binnen quelt,
Soo dat sijn buyck van pijne swelt.

Hij heeft twintig rijmende regels noodig om in dezen goeden
raad te geven en dan keert (hij) weder tot den dis" en is dan
nog niet uit de stemming gebracht, maar maant in de 27e wet aan:
Dat gy noyt van de tafel rijst,
Voor datje Godt ten volle prijst.

Er is groote eenheid in al dat werk, het eenige verschil is, dat
het eene vers wat langer is dan het andere.
De werken van Cats zijn stellig in den geest zijner tijdgenooten
en mede-dichters , hij heeft alleen veel meer geschreven dan de
anderen en de reden ligt voor de hand. Op zeer jeugdigen leeftijd toonde hij zeldzame bekwaamheid en grooten aanleg, hij begon
op 16-jarigen leeftijd zijne studiën te Leiden , promoveerde te Orleans , bracht eenigen tijd te Parijs en daarna te Londen door en
heeft, gelijk algemeen bekend is, in staatsdienst vele vreemde hoven
bezocht. Omvangrijk was zijne lectuur, omvangrijk zijn talenkennis;
Fransch , Duitsch , Spaansch , Italiaansch., Grieksch , Latijn , Arabisch citeert hij niet alleen , maar verwerkt verhalen, door hem
in een dier talen gelezen. Bij de weinige belezenheid der groote
menigte had hij vrij vertellen: alle spreuken en sprookjes, alle gedachten en verhalen waren welkom en na twee eeuwen zou een
treurspeldichter nog durven getuigen
En dit dit zeg ik u , omdat gij het reeds weet.

maar in 't begin der 16e eeuw had hij dit nog niet eens kunnen zeggen.
Eene andere letterkunde dan die, welke navertelde en bespiegelde,
die stukken en brokken uit alle landen bijeenbracht , was er niet.
Maar de Brune en Luyken , hoe ook in hun tijd geroemd, hebben nooit een plaats veroverd als Cats! Natuurlijk, Cats stond in
kennis en belezenheid hooger , was iets; maar had ook beter relatiën
en meer exploitatie-geest en dat verklaart alles. Zoo zendt Cats
in 1655 een pracht-exemplaar der folio-editie aan ,,de Heeren Re-
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geerders" van Brouwershaven en Zierikzee , van Middelburg en van
Dordt en aan de Staten van Holland : voor die werken liet hij
kostbare zilveren sloten en knippen maken , overladen met symbolische voorstellingen. Zoo zijn naar den geest des tijds allerlei
gelegenheidsgedichten opgenomen aan allerlei beroemdheden gericht,
welke hulde aanleiding gaf , dat vrienden en bekenden zich de
werken kochten , waarin hunne vrienden gehuldigd werden. Maar
zonder twijfel heeft ook de geestelijkheid de lectuur van de werken bijzonder aanbevolen. De meest alledaagsche zaken vindt men
hier als hoogst gewenscht bijeen : een handboek der wellevendheid,
wenken voor gezondheid en opvoeding , zedelessen van allerlei aard.
Wat de klacht over onkieschheid betreft , deze verdiende Cats in
dien tijd in 't geheel niet ! De verhalen , die hij las , de auteurs ,
die hij bestudeerde , zijn thans allerminst geschikt voor lectuur
hardop , van de Italianen Boccaccio en Petrarca , van de Franschen
de Cent Nouvelles, de ' Contes de la Reine de Navarre , de Pentamerone (ook de Italiaansche) met de Latijnsche dichters Ovidius
(de metamorphosen, de minnebrieven, de kunst van minnen en de
Geneeswijze der Liefde) Horatius e.v.a., ze vertellen alles wat hun
goeddunkt (en hun arbeidsveld is zooveel beperkter dan het onze) ,
vast overtuigd, dat natuurlijke dingen niet schandelijk zijn (naturalia
non sunt turpia) en hoezeer dat in den geest van dien tijd was

opgenomen , blijkt wel uit het vers , dat Anna Roemers aan Cats
wijdt bij het ontvangen van zijn „Sinne-beelden" , waarin 't o. a.
heet , dat zij „het eerst daar uyt word geleert."
Te sien de feylen die iek in mijn groene jaren
Bedreven heb, die sot, doch nimmer geyl en waren,
En steygen hooger op, verjagen tiwulpsche min.

Cats is, men ziet het, geschapen om in zijn tijd grooten opgang
te maken, hij is vroom, leerrijk, eenvoudig in taal en uitdrukk^g,
dus altijd begrijpelijk en hij heeft toch ook het pikante, wat onze
voorvaderen volstrekt niet konden missen, getuige hun mopsjes, hun
verhalen van avonturiers en hun kluchtspelen, en wat ook in onze
dagen nog zoo'n opgang maakt, zooals blijkt in onze schouwburgen
van den tweeden en derden rang.
Een tweetal vragen blijft ons te beantwoorden over, nl. wie was
Cats als mensch ? Welke waarde hebben zijne werken voor onzen tijd ?
Er is over dat „karakter" van Cats heel wat geschreven en
toch de kennis_ van dat karakter heeft geenerlei waarde bij de
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beoordeeling van Zijne werken. De huisbakken kost, dien hij geeft
eischt geen bijzonder karakter in den schrijver, maar verder kan
men bij Cats geen eigenschappen ontdekken, welke in die dagen
niet in hoofdzaak bij al Zijne landgenooten werden gevonden: goede
vrienden blijven met de predikanten, den schijn bewaren en zorgen
een naam vnn vroomheid en deugd te verwerven en te behouden,
dat was het eenige middel om staande te blijven ; zorgen dat de
rijkdommen vermeerderden was het eenige middel om in aanzien te
blijven en voor beide hebben onze voorvaderen wel gezorgd. Trouwens Cats berispers, de mannen, die zooveel op zijn karakter aan
te merken hebben, hebben stellig ook het laatste gedaan, al hebben
ze zich voor het eerste niet zoo veel moeite behoeven te geven.
Cats ziet af van een huwelijk met een bemind meisje, omdat haar
-vader op 't punt staat failliet te gaan. Dat vindt men heel erg!
Wie van zijn veroordeelaars deed het tegenovergestelde ? Wie het
engagement dan niet verbreekt, wordt heden ten dage geroemd als
een man, die zich ,,nobel" heeft gedragen. En toch was een faillissement tot voor korten tijd een zeer gewone zaak, een eenvoudige
administratieve handeling en failliet geweest te zijn belette niemand
in goede gezelschappen te blijven verkeeren. Maar in de dagen van
Cats was een ,,bankroetier" - anders heetten ze niet - een verafschuwd wezen, een schandvlek voor de geheele familie. Kan men
Cats - we weten dat hij geen held was - werkelijk kwalijk
nemen, dat hij zoo handelde? Hij bewonderde den Schepper vooral
in de schepping der vrouw! Hij vertelt ons vaak genoeg, dat hij
zeer op vrouwen gesteld is en als hij zoo telkens verzekert, dat 't
in alle eer en deugd is, voelen twijfel aan de waarheid van de
bewering bij ons opkomen, maar waar blijft nu toch die laagheid
van karakter? Hij was staatsman, die in moeieljke oogenblikken
aan buitenlandsche hoven voor het welzijn van zijn vaderland heeft
moeten opkomen. Kan men zich bij zoo tegenstrijdige belangen een
diplomaat denken zonder berekening, zonder geheimzinnig overleg,
zonder twee gezichten ? Is de spreuk zoo onbekend: ,,Wie niet kan
veinzen kan niet regeeren ?" Dat getuigt Lodewijk XI ) en dat ge-,
tuigde Voltaire 2 ) na hem. Cats hindert ons door al dat opsommen
van de tijden, waarop hij bidt. Hij bidt bij gelegenheden, die men

2

) Qui ne sait pas dissimuler ne sait pas regner.
) Dissimuer, vertu de roi et de femme de chambre.
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niet durft noemen. Maar was de gemoedelijke omgang met het opperwezen en het „bidt zonder ophouden" niet in heel de Christenwereld
een karaktertrek der 16e en 17e eeuw ? Maar we vinden een keukenboekje, door Cats eigenhandíg bijgehouden, tot in bijzonderheden,
en o. a. in December 1651 (men lette op dat jaartal) vinden we
vermeld een pint olie 4 ï st. ; een 4@ rosynen 5 st., een vygen
3 st., „aen 't Saterdaegs wijfien 2 st. ; aen Jacob Jansen Backer
voor drie kerfstocken af betaeld, verschenen synde den 30 December
de somme van 72 guld.'' en verdere notities voor soetemelck, darme
luyden aen de deur, wijnasijn, perdebloemsla", dan benijden we den
man, die zooveel tijd had, maar zouden hem niet willen navolgen.
Uit dat keukenboek spreekt wantrouwen zoowel als gebrek aan
organiseereerd talent en we zoeken geen grooten geest hij den man,
die zich met die beuzelingen wilde ophouden. Daaraan is het wellicht toe te schrijven dat hij aan de opvoeding zijner kinderen al
heel weinig zorg besteedde. De brieven zijner dochter Anna schijnen
geschreven te zijn door iemand zonder eenige opvoeding. In dien geest
van wetenschappelijke schraapzucht werkten onze voorvaderen zelfs
nog in de eerste helft dezer eeuw, zij het al niet met zooveel overdrijving. De nalatenschap van Cats beliep bijna twee en een half
millioen, rekene uit , wie het lust met hoeveel millioenen in onze
dagen dat gelijk zou staan.
En wat Cats voor onze dagen is
Als dichter inderdaad al heel weinig.
Wat hij hier en daar aan lessen van levenswijsheid berijmt, lezen
we in proza oneindig beter in tal van werken, bijv. in de Rragmenten van Dr. P. H. R i t t e r wat opvoeding aangaat, en in
tallooze handleidingen voor de scholen, door allerlei schrijvers, wat
de verschillende vakken aangaat. Wat betreft de kunst om zich in
gezelschappen goed te gedragen, eeuwen lang een geliefd onderwerp, 1 ) daarover zagen tegenwoordig werkjes in overvloed het
licht, die voor onze dagen geschikt zijn en niet lijden aan de langdradigheid van Vader Cats.
Wie eens de oude folio-edities met alle platen doorbladert, zal
ongetwijfeld tot kijken en ook nu en dan tot lezen genoopt worden,
en hij zal een blik kunnen slaan in het maatschappelijk leven van
dien tijd, waaruit hem in allen gevalle de denkwijze zal blijken.
Maar lang duurt zijn belangstelling niet.
c

1)

Men zie eens enkele deeltjes van La vie privée d'autrefois.
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Blijkbaar is Cats uitsluitend voor de binnenkamer bestemd en
leven zijne gedichten voort bij hen, die nog niet geheel afwijken
van de begrippen van zijn tijd. Zijn arbeid is van dien aard, dat
ze aanhoudend in waarde verminderen naarmate het humanisme
en dat op steeds betere gronden en met meer recht, veld wint.
Dat bewijst ook de omstandigheid, dat men bij verschillende gelegenheden en op verschillende wijze hulde bracht aan Hooft,
Huyghens, Vondel, Brederoo, aan Bilderdijk, aan Wolff-Deken e.a.,
maar zoover ik weet nooit aan Cats.
In December 1829 wordt het standbeeld te Brouwershaven opgericht en in 1843 schreef de „Maatschappij tot bevordering der
Bouwkunst,' als prijsvraag uit „Ontwerp van een gedenkteeken
voor den Nederlandschen dichter Jacob Cats" , waarna een ontwerp
van C. Kram bekroond wordt ; zoover wij weten, is er later nooit
aan gedacht, op eenigerlei wijze zijne nagedachtenis te eeren. Wellicht,
dat er nog in een of andere stad een Jacob Cats-straat is , maar
dat is dan toch zeker de hoogste onderscheiding den man van de
„invallende gedachten" in deze helft onzer eeuw bereid.
Toch is hij, wiens werken o.a. compleet tusschen 1710 en 1717 in
het Duitsch vertaald, 8 deelen in 2 perkamenten 8 ° banden te Hamburg het licht zagen , — ook in het buitenland algemeen bekend.
In Encyclopaedieën , waarin de portretten van Nederlanders schaars
zijn , komt het portret van Cats voor en toen ik voor het eerst te
Liverpool was , -- na 35 jaar staat het mij nog levendig voor den
geest , — en daar de Openbare bibliotheek bezocht , achtte de bibliothecaris zich verplicht mij te vertellen , dat hij ook Hollandsche boeken had • en om mij te overtuigen vertoonde hij mij een
folio exemplaar der werken van J a c o b C a t s.
In onzen tijd van haast en wetenschap is er geen plaats meer
voor Cats , al te langdradig en tijdroovend is zijn lectuur, al te
alledaagsch zijn de onderwerpen, die hij behandelt. We brengen hulde
aan de nagedachtenis van een man, die driehonderd jaar zijne landgenooten heeft onderwezen en gesticht (en we vragen ons af, wie
van onze tijdgenooten dat zou kunnen) maar we zeggen erbij „alle
lofzangen nemen een einde" en getuigen, dat slechts hier en daar
zeer enkele deelen van al die werken door eenvoudigen in den
lande en dan met nut en stichting gelezen zullen worden.
Febr. '98.
TACO H. DE BEER.

DOOR HET BEDSTR00 DRUIPEN.

Het Ndl. Wdb. II , 1247 , dat deze spreekwijze vermeldt , zegt
hiervan het volgende:
Door het bedstroo druipen , eigenlijk gezegd van iemand die
lang ziek ligt op stroo , dat hij „doorligt" ; vervolgens ook in
ruimeren zin : een ellendig einde hebben , slecht van iets afkomen."
Tegen deze verklaring bestaan bij mij enkele bedenkingen, die ik
hier ter sprake wensch te brengen. In de eerste plaats komt het mij
voor, dat druipen in deze spreekwijze niet kan worden opgehelderd
door doorliggen , daar men dit zegt , wanneer de huid open gaat
tengevolge van het lang op eene en dezelfde plaats te bed liggen. Me dunkt druipen moet hier de beteekenis hebben van : le-

ken , langzaam door iets beenvallen , wegkwijnen , vermageren
en staat hier in denzelfden zin als in de uitdr. door de kleeren
druipen, dat we lezen in Het Leydze Bier-huijs , boertig kluchtspel door Abraham Stokhuyzen , Leiden , 1758 , bl. 17 : „'t is ook
een vent , die alles verzuipt. Hy ziet' er ook zo smagtig uit ,
of hy door zijn kleerera, druipt," welke spreekwijze nog door
Van Dale wordt opgegeven met de beteekenis van vermageren ` ),
eig. zoo mager worden , zoo van de graat vallen, dat de kleeren
veel te wijd worden, en men er als het ware uitzakt. Zoo stel
ik me voor , dat door het bedstroo druipen eveneens eigenlijk wil
zeggen vermageren, wegkwijnen, alsof men door het bedstroo heen
verdwijnt , en vervolgens bij verdere overdracht in een ellendigen
toestand geraken, jammerlijk omkomen, zooals Halma het vertaalt,
HIJ DRUIPT DOOR ZIJN BEDSTR00 ; hij verquijnt. Il pébl. 127 b
rit misérablement. Op dezelfde wijze verklaart ook Tuinman II ,
bl. 234 de spreekwijze : hij heeft zelf geen bed voor zyne zieke
leden , maar armoede en elende doen hem op 't stroo uitteeren en
vergaan."
In het Woordenboek zijn slechts twee plaatsen opgegeven, waar
de uitdrukking voorkomt ; eene uit Marnix, Byenc. 2, 2. (bl. 70 b;
in de editie van 1644 , bl. 62 v.) en eene uit Ogier, De Beven
:

1)

Tuinman I, bl. 313.
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Hooft-Sonden , bl. 19. Nog een paar andere bewijsplaatsen kan
ik hieraan toevoegen. Men vindt er twee in het Mnl. Wdb. II,
445, doch de beteekenis aldaar aan het werkwoord druipen gegeven
nl. die van lekken, druppels laten vallen, schijnt me niet de ware
te zijn. Op beide plaatsen zal men de uitdrukking op bovengenoemde wijze moeten verklaren. De eerste luidt : „Dese (luiaards)
siet men dor haer beddestroe drupen (Denkni. 3, 97, 82) ;" de
tweede uit het Belg. Mus. 4, .86 komt overeen met Anna Bijns,
Nieuwe Refereinen, bl. 103
Die (joncicwij flcens) werden oock al te crillekens, 1 )
Zij en cuenen de weelde niet verdragen;
Die crijgen ooe somtijts, daer sij na jagen,
Eenen loeris oft eenen anderen dopen 2).
Tmoet al wat hebben, tgaet sonder vragen,
Al zoudense door haer bedstroo dropen.
d. w. z. zij moeten een vrijer hebben, al zouden ze daardoor in het
ongeluk geraken, en niet : al zouden ze door hem in het bed wateren.
Eene derde plaats vindt men nog in de Rethoricale Werchen
van A. de Roovere (anno 1562) bl. 80:
U sal ghebueren eere ende duecht,
Daer andere door haer bedtstroo druypen.

Amsterdam.

F. A. STOETT.

Ik acht het zeer waarschijnlijk dat de heer Stoett gelijk heeft,
en dat het druipen hier als gevolg van vermageren moet worden
opgevat ; ik had alleen gedacht aan een langdurig liggen.
A. KLUYVER.

1)

Zie het Mnl. Wdb. III, 2104 ; de beteekenis van dit woord is levens-

lustig, dartel. 1) d. i. een sukkel, knul.

DE VERDEELING DER BIJVOEGLIJKE ZINNEN.
Men moet het voorzeker als een daad van welwillendheid prijzen,
dat de Bredasche taalexaminator zijn vraag : w a t i s u b e k e n d
v a n d e b ij v o e g l ij k e z i n n e n? toelicht met een opsomming
der punten , die ter sprake kunnen gebracht worden (Zie N. en Z.
blz. 546). Alleen men had ook mogen wenschen , dat daarbij 't kaf
van 't koren ware gescheiden en dat punten als weze van verbinding met den hoofdzin , e.a. weggelaten waren. Of ziet hij soms,
evenals de Arnhemsche examinator van 't onderwijzers-examen,
die daar, een paar jaren geleden , een afzonderlijke schriftelijke
opgave van maakte , in 't bezit van dit waardeloos en gedeeltelijk
niet te begrijpen geheugenwerk nog eenig heil ? Bovendien waarom
de bijna verouderde termen : beper/Lende en uitbreidende bijvoegl.
zinnen opgenomen , waarvan zoo licht een adspirant , die zich bij
deze hem onbekende termen door middel van woordontleding wil
redden , de dupe wordt. Want daartoe deugen deze termen niet:
Als beperking wil zeggen „verenging van 't begrip" dan moet
uitbreiding beduiden „verruiming van 't begrip" ; anders hebben
deze termen , zoo naast elkander in een verdeeling staande , voor
hem geen zin. Of wel : hecht men aan u i t b r e i d i n g de beteekenis van „toevoeging van de eene of andere bijzonderheid aan de
voorstelling door het antecedent gewekt", dan mag men dit karakter ook niet ontzeggen aan de beperkende bijvoegl. zinnen , want
die voegen toch ook aan die voorstelling eene bijzonderheid toe.
Spraakleerstudie , vooral wanneer zij de zinsontleding betreft,
moet dienstbaar gemaakt worden aan het verstaan , aan het doordringen tot den zin van het gelezene. Daarom komt mij een verdeeling der bijvoegt. zinnen gewenscht voor , waarbij steeds gevraagd wordt : met welke bedoeling is er hier de bijzin aan toegevoegd ? Waartoe dient hij ?
Zulk een verdeeling ga ik hier even toelichten. Gemakshalve
zal ik maar de voorbeelden uit een Spraakleer, die van Jacobs en
Koenen , overnemen.
Ik verdeel de bijvoegt. zinnen in:
a. determinatieve bnv. zinnen , welke dienen om nader te zeggen
welke zelfstandigheid bedoeld wordt , m. a. w. om een zelfstandigheid van andere derzelfde soort te onderscheiden : Geef snij het
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boek dat zoo fraai is. Leen mij den atlas welken uw broer gebruikt
heeft. De bijvoeglijke zin geeft antwoord op de vraag : Welk boek?
Welke atlas ? Door middel van een kenmerk helpt hij determi-

neeren , evenals een plantkundige door middel van de kenmerken
eereer plant deze determineert.
b. Explicatieve bijv. zinnen , welke de gedachte , in den hoofdzin uitgedrukt , expliqueeren of verklaren : Vertrouw op God , die
zoo goed is. (Waarom vertrouwen ? Omdat die zoo goed is.) Ik
ben bang voor dien leeuw , die er zoo woest uitziet. (Waarom ben ik
bang ?).
Vooral op deze bijzinnen moet de aandacht gevestigd worden:
Het leidt tot een goed begrijpen van, een doordringen tot de bedoeling van den schrijver.
c. Qualificatieve bijv. zinnen , welke niets anders doen , dan
een bijzonderheid meedeelen , waardoor de voorstelling aan helderheid wint. Zij doen dus al heel weinig dienst ; liet de spreker of
schrijver ze weg , het verstaan van den samengestelden zin zou er
al heel weinig bij lijden : De korenakkers , die ons het voedend graan
schenken , eischen veel zorq van den landbouwer. Amerika , dat in
142 ontdekt werd , is een belangrijk werelddeel,
d. Onechte bijv. zinnen : Hij verkwistte zijn geld , hetgeen zijn
vader zeer bedroefde.

Deze bijzinnen doen niet den dienst van een lid van den hoofdzin ; zij hadden er even goed als hoofdzin los naast kunnen staan,
zij hebben den inhoud van den hoofdzin tot antecedent.
Deze zelfde verdeeling kan men ook toepassen op de beknopte
bijvoegl. zinnen:
a. Determinatief : Wij wachten het bevel , wat te doen. Wij
verkiezen visch , gebakken in boter , boven visch , gebakken in olie,.
b. Explieatief : God , goed en almachtiq , zal u helpen.
e. Qualif ieatief : Denk aan uw kostlijk zondagsgoed , bedorven
door dien moddervloed. Wij zagen de vischjes , spartlend in den plas.

Alleen de onechte (d) ontbreken dan.
Bovendien past deze verdeeling ook bij de bijvoegl. naamwoorden,
als blijkt uit:
a. Geef mij het dikke boek. Determinatief.
De ervaren staatsman doorzag de list (omdat hij ervaren was).
Elplicatief.
e. De dappere Tromp zeilde uit. Qualificatief.
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De onechte ontbreken weder. Ook ligt het voor de hand , dat
een eigenschaps-adjectief zoowel tot de eerste , als tot de tweede of
derde soort kan behooren , terwijl de betrekkingsadjectieven , voor
zoover ik kan nagaan , alle onder groep a of groep b ressorteeren. Dat de qualificatief gebezigde adjectieven vooral dienen
om aan den stijl iets gevulds te geven , om het beeldend karakter te verhoogen , eischt geen toelichting. Men sla anders slechts
even Raafner of een Duitsch geschiedschrijver op.
Het zou weinig moeite kosten ook de bijstellingen op dezelfde
wijze te onderscheiden , b.v.
a. Ik spreek van De Ruyter , den grooten admiraal , en niet van
De Ruyter, den held van Loevesíein. feterminatief.
b. De Ruyter , de edele admiraal , leeft nog in onze herinnering
Explicatíef.
e. De Ruyter , de grijze zeeheld , sneuvelde in een slag bij de
Etna. Qualificatief.
Deze verdeeling gaat dus door voor de bijv. zinnen cie beknopte
bijv. zinnen, de bijvoegl. naames. en de bijstellingen. Zij heeft dus de
verdienste , dat zij leert gelijksoortige elementen in den zin uit
hetzelfde oogpunt te beschouwen , iets wat is overeenkomstig de
eischee , door de wetenschap gesteld. Dat zij tevens leidt tot het
goed begrijpen van den zin , is boven reeds gezegd. Deze verdeeS.
ling verdient derhalve wel aanbeveling.
,

Van het Middelnederlandsch Woordenboek van prof. V e r d a m verschenen van het vierde deel afl. 12-15, loopende van marct tot morsel. Duide!ijk
zien we hier alweder hoe overtalrijk het aantal woorden is, dat aan onze
taal ontviel, die verloren gingen, eensdeels doordat de toestanden veranderden en de woorden onnoodig werden, anderdeels omdat de haast om
iets te zeggen en de traagheid om iets te bedenken, geheele woordreeksen
samenvatte, waardoor de fijne onderscheiding en de nauwlettende teekening
verloren ging. Hoe dit mogelijk was bij woorden als meisniede (hgd. gesinde), allerlei samenst. met mis : niisvergen, misaaerlcen, ook : moescoppen,
mooyaert, morlen e. a. , is inderdaad onverklaarbaar. De arbeid van den
Leidschen hoogleeraar blijft onze bewondering in toenemende mate wekken, men zie artt. als : meer, meest, merke, met, misse, minne, moede, moeten,
mogen, e. a.

SYNONIEMEN.
1. Aanstellen, benoemen en beroepen.
Het gemeenschappelijke in de beteekenis dezer drie woorden is:
tot vervulling van eenig ambt bestemmen.
Vergelijkt men aanstellen met benoemen, dan merkt men op, dat
aanstellen de ruimste beteekenis heeft. Benoemen toch geschiedt
alleen door hen, die door het recht, meestal door de wet daartoe
bevoegd zijn ; het heeft dus plaats óf door de overheid, óf door
wettig erkende lichamen, óf door bijzondere personen krachtens
bepaalde voorschriften. De gemeenteraad benoemt onderwijzers; het
bestuur eener vereeniging voor bijzonder onderwijs benoemt ook
onderwijzers, de Koningin benoemt de burgemeesters. In al deze
gevallen zou men ook aanstellen kunnen bezigen, maar dit woord
wordt ook gebruikt, waar . particulieren aan anderen eene bepaalde
werkzaamheid van eenigen duur opdragen : een koopman stelt
boekhouders aan, een architect opzichters. Nog in een ander opzicht verschillen aanstellen en benoemen, hetgeen blijkt uit het
feit, dat men na het bericht der benoeming de aanstelling ontvangt.
Benoemen is de daad van te verklaren, dat het ambt aan iemand
is opgedragen, aanstellen is hem in het bezit van dat ambt plaatsen.
Wie aangesteld is, is bereid zich met de hem opgedragen werkzaamheden te belasten, maar wie benoemd is, kan nog bedanken.
Van aanstellen en benoemen onderscheidt beroepen zich door veel
engere beteekenis. Het wordt alleen gebruikt voor geestelijken,
die door een kerkeraad, eene beroepscommissie of door al de lidmaten tot eene herderlijka bediening geroepen, uitgenoodigd worden. Wie beroepen wordt, heeft niet om het ambt gevraagd en is
dus geheel vrij om het aanbod al dan niet aan te nemen. Dat
beroepen niet voor R. C. geestelijken gebruikt wordt, vindt hierin
zijne verklaring, dat deze hun kerkelijk ambt van de hooge kerkelijke overheid ontvangen ; zij worden benoemd.
\T 0 o r b e e l d e n: Indien hunne voorschriften gevolgd waren of
onder hunne huurlingen zich een ondernemend condottiere bevonden had (doch zij waren te zeer advokaten om op het aanstellen van
een kontra-legerhoofd bedacht te zijn) dan zou er burgerbloed gestroomd hebben (L a n d v a n R e m b r a n d II, pag. 62). De synode
verkrijgt van de overheid, dat bij het aanstellen van onderwijzers gelet
worden op hunne geschiktheid als hulppredikanten (i d. 83). Het
Noord en Zuid, 21e Jaargang.
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was een afschrift van het koninklijk besluit door den minister van
Binnenlandsche Zaken mede onderteekend, waarbij George tot
hoogleeraar aan de Universiteit te X werd aangesteld (C d e n
A n n e B u s k e n H u e t I pag. 123). Zonder daartoe uitgenoodigd of aangesteld te zijn, uit louter vriendelijkheid en met geen
zweem van indringerij vervulde hij de samengestelde betrekking
van voogd, geheimschrijver, zaakwaarnemer, bankier, huisonderwijzer
en catechiseermeester (i d. 73). Het vechten met woord en pen,
voor hetzelfde geloof, dat de oude geuzen op het pausdom veroverd hadden, met het zwaard, vatte Bogerman als een levenstaak
op. God, vond hij, had hem en zijne ambtgenooten in het bijzonder
daartoe aangesteld (L. v. R, II, 85 4
De stad Haarlem benoemt hem (Coornhert) eerlang tot notaris,
daarna tot gemeente-sekretaris ; en zoo komt hij aan de politiek
(L. v. R. II, 49). De onderwijzers, aan de gemeentescholen verbonden, worden door den gemeenteraad benoemd (W e t L. 0. art.
28, le al ) De voogdij van den minderjarigen Koning wordt geregeld en de voogd of voogden worden benoemd bij eene wet
(Grondwet art 32, le al.).
Hebt gij daarentegen alle hoop om verder te komen nog niet
opgegeven, zoudt gij niet ongaarne in Den Haag of te Amsterdam
beroepen worden ..... zoo gun aan schreeuwers, gun aan broodschrijvers het genot van kritiek en polemiek (C. en A. H., X). Toen
dominee Stygbeugel hier beroepen was, heeft hij immers in de
courant laten zetten, dat ieder uit dat boek zijn „veelbesproken
standpunt" kon leeren kennen ? .i d. 86,).
2. Opmerking en aanmerking.
Aanmerking is afgeleid van het werkwoord aanmerken in de
beteekenis van : bij zekere gelegenheid uitspreken, wat men daarbij
geoordeeld heeft. Wat beteekenis volgens de vorming betreft, verschilt opmerken niet van aanmerken, maar het taalgebruik hechtte
aan opmerking eene andere beteekenis dan aan aanmerking.
Aanmerking wordt in ongunstigen, opmerking in gunstigen zin
gebruikt, ; eene juiste aanmerking getuigt van gezond verstand,
eene juiste opmerking van scherpzinnigheid.
V o o r b e e l d e n: Waarom alles gedaan, wat strekken kon, om
hun eene feestelijke ontvangst te bereiden ? waarom aanmerkingen
gemaakt op het toilet zijner vrouw ? waarom Johanna geplaagd
met de komst van den onbekende ? (C. en A. H. I, 23). Eene min.

.
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zame, lijvige, reeds bejaarde dame, doodsbenauwd voor de aanmerkingen van haren broeder, en op diens minste wenken als op zoovele
geboden vliegende (i d. 44). Zonder aanmerkingen te maken en
zonder gemaaktheid blies hij (Samuel) een bedenkelijk laagje stof,
waarmede het boek aan de bovenzijde bedekt was, luchtig af en
bladerde in de vier evangeliën i d 91). Over ongepaste aanmerkingen
maakt men zich dan alleen boos, wanneer men gevoelt, dat zij zoo
heel ongepast niet zijn (i d. 163). Hij was zeer ernstig en stroef en als
hij zich onmogelijk weerhouden kon, een aanmerking te maken, dan
richtte hij zich tot Gerrit als wrijfpaal C a m e r a 0 b s c u r a 259).
Nieuw is zijne (n.l. van Huygens) opmerking, dat de stadhouder
(Fred. Hendr.) .... , somtijds wegens het niet of kwalijk uitvoeren
zijner bevelen zich zoo driftig maken kon, dat hij de schuldigen
met zijn' stok of het plat van zijn degen te lijf ging (L. v, R. II I ,
220). Doch ik beproeve maar eene schets naar de natuur te leveren
en het u overlatende er de opmerkingen bij te maken, waartoe de stof
aanleiding geeft (P o t g i e t e r I, 46). Schoon hij (v. Oudenhove)
bij de twee -landschappen en twee zeegezichten, welke de vier
hoofdvakken vulden, de opmerking nauwelijks weêrhouden kon:
„dat de paddestoelen tenminste verstandig genoeg waren, om niet
met hunne onbekende ouders te pronken" (P o t g. I, 83).
3. Aanzien , aanstaren en aankijken.
Deze woorden duiden alle drie aan , dat het zintuig des gezichts op eenig voorwerp gericht is , dat het oog er korter of langer tijd op gevestigd blijft. Aanzien heeft de meest algemeene
beteekenis : men kan iets kort zoowel als lang , gedwongen als
uit vrije beweging , onverschillig als belangstellend aanzien. Aanzien sluit in zich , dat men iets wel ziet en waarneemt. Hierin
verschilt het van aanstaren ; men kan n.l. iets aanstaren , zonder
dat hetgeen men ziet, in het bewustzijn treedt. Aanstaren is dikwijls het gevolg van schrik, ontzetting of verwondering. Aankijken,
dat niet in verheven stijl voorkomt, geschiedt meer opzettelijk en
meer oplettend dan aanzien. Om twee niet op elkaar gelijkende
voorwerpen van elkaar te onderscheiden, moet men ze goed aankijken. Iemand aankijken doet men dikwijls met het doel om hem
ongemerkt iets te kennen te geven.
V o o r b e e l d e n: Den grijsaard beven hart en kniën, Zijn oog
ontvloeit een traan. Zijn kroost, en Heusden, aan zijn voet ; Hij
ziet ze zwijgende aan (B i 1 d e r d ij k, Wiel v. Heusden). AlI2*
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leen de Ruwaard, schoon verlegen En wreev'lig, trad zijn broeder
tegen ; Deez' bleef bij Albrechts naad'ring staan En zag een poos
hem twijflend aan (v. L e n n e p, E. v. Gelre.) Als ware zij niet
in staat het lijden, waarvoor zij den eersten oogenblik geen troost
wist te geven, langer aan te zien, staarde zij den tuin in (P o t g.
I, 118). Voor de toeschietendheid harer aanstaande schoonouders,
Van Reiniers moeder inzonderheid, die haar somtijds met oprechte
liefde aanzag en haar de hand drukte, enz. (C. e. A. H. I, 27 1 . Getrouwen op ! zij (moeder Marg) zoekt mijn dood ; Helpt, helpt
uw Graaf : hij is in nood. Getrouwen op ! Belet haar 't naadren ;
Vergeefs, zij komt. zij staart mij aan (J. v. L ). De kunstkenner
had, na den eersten uitroep, de schets al zwijgende, zoo lang beschouwd, het blad voor zich opheffende, dat dezen het hart weder
ontzonken was ; stokstijf staarde Warner den oude aan (Pot g.
I, 188) . Koosje, die mij van tijd tot tijd al eens had aangezien,
hief haar schoon gezichtje op en staarde mij aan. De allerlaatste
regel was volmaakt ook op haar toepasselijk (C 0.60).
Maar wanneer ze Patrick met een' stekenden blik bespiedde,
en zag hoe deze Mabel aankeek met oogen , waarin liefde , of althans eene gloeiende onvoldane begeerte sprak . . . (V o s m e e r
d e S p i e , Felicia Beveridge). De redenen , die ze opgaf ,
geleken als twee droppelen waters op uitvluchten en het had
er veel van , alsof zij vader en moeder niet strak in de oogen
dorst zien. Dit kon hem niet ontgaan en aan zijne vrouw evenmin. Zij keken er elkander over aan , zij zuchtten er over (C. e n
A. H. I , 61!. Een goede preek is als een goed portret , zij kijk t
u aan , waar ge u ook nederzet (B e e t s' gedichten).
4. Aanklagen en beschuldigen.
Beide woorden beteekenen : iemand iets ten laste leggen ; bekend maken, dat hij iets verkeerds gedaan heeft. Beschuldigen heeft de ruimste beteekenis. Aanklagen wordt gebezigd,
wanneer men de overtreding, de misdaad brengt ter kennisse van
de overheid. die de overtreders zal straffen. Beschuldigen is het
uitspreken van de meening of overtuiging, dat iemand zekere overtreding begaan heeft. Dit kan geschieden met betrekking tot de
rechterlijke macht, maar ook buiten rechten.
Voorbeelden : Voortaan zijn het Nederlandsche priesters, die in
naam van Rome de Nederlandsche ketters aanklagen (L. v. R.
II, 28). Zoo een predikant den moed had voor een tooneel te
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schrijven, de kerkeraad zou hem aanklagen bij het Klassikaal Bestuur (C. e n A. H. Inleiding XI)
Zij (Johanna) beschuldigde niemand ; zijne ouders niet, de hare
niet, hem allerminst (i d. 56). „Nu biecht eens op : hadt gij ooit
te voren van deze verklaring gehoord ? En kunt gij dominee
Stygbeugel beschuldigen van dingen te hebben verkondigd , die wij
al lang wisten ? (i d 94) . In een' open brief aan den president
der republiek beschuldigde Emile Zola eenige militaire autoriteiten en krijgsraden van onrechtvaardigheid en oneerlijkheid ten aanzien van het over Dreyfus gevelde vonnis.
O p m e r k i n g : Een enkele maal wordt aanklagen gebruikt in
de beteekenis van beschuldigen b.v. Weelde ontzenuwt , verslapt ,
ontmant ; Jan Salie is de zoon van mijn overvloed. Wat klaag
ik over hem , ik , die mij zelven moest aanklagen (P o t g. 30).
5. Ach en och.
Deze beide uitroepen waren voorheen van gelijke kracht en
hoewel ze in de volkstaal blijkbaar nog zonder verschil voor elkaar gebruikt worden , is in beschaafde taal ach de uitdrukking
van droefheid , van smart , zieleleed , terwijl och gebruikt wordt
om ongeduld of misnoegen of een verlangen uit te drukken. Bij
de uiting van een' wensch bezigt men ach , wanneer men de
smart van het gemis och , wanneer men het verlangen op den
voorgrond stelt. Vergelijk daartoe deze beide wenschen : Ach,
mocht hij herstellen ! en Och , mocht hij herstellen!
V o o r b e e l d e n: „Ach, George ," begon zij door hare tranen
heen , „het valt mij zoo hard , zoo schrikkelijk hard, met u te
moeten zeggen : het is te laat !" (C. e n A. H. 124 . Jacoba schoof
heen en weer op haar stoel. „Ach", riep zij eindelijk met tranen
uit , „u wilt ook altoos dingen doen , die door den Bijbel verboden zijn." (i d. 163) Maar ach, het ligt mij op de leden, dat
mijne lieve moeder er eens onverwachts uit zal zijn en als dat
eens bij nacht was (C 0. 173). Er zijn ergerlijke onder die uitroepingen en och ! dat Bilderdij k deze van - de Haagsche had
uitgezonderd ! (Pot g. 35) „Mevrouw ! de jonge juffrouw kan onmogelijk komen ; zij heeft schilderles." „0 c h ! dat de talenten
van mijn kinderen ook zoo veel tijd kosten !" (i d 74).
„Het zal vergeefsche moeite wezen . vrouwtje ! we zijn hier allemaal maar trekvogels." „0 c h ! doe het ," zei ze : „ik ben hare
moeder , of je 't niet wist." (i d. 41) ( Wordt vervolgd;.
Amsterdam.
V. D. MATE.
,

ETYMOLOGIE EN TAALGEBRUIK.
Aanstalte(n^. Dit woord , van betrekkelijk jongen datum , is
aan het Hoogd. anstalt ontleend , welk woord evenwel eene veel
uitgebreider beteekenis heeft dan ons aanstalten (anstalt=toestel, toerusting , schikking , voorbereiding , inrichting). Aanstal,te'n) wordt óf in het meervoud , óf in het enkelvoud en dan als
verzamelnaam gebruikt ; in 't laatste geval kan het niet door het
lidwoord een worden voorafgegaan. Aanstalten zijn handelingen
of maatregelen , die de uitvoering van een voornemen onmiddellij k voorafgaan , terwijl men daarmee het oogmerk heeft , dat ze
door anderen zullen worden waargenomen. Wie aanstalten maakt
om te vertrekken , laat de aanwezigen duidelijk merken , dat
hij van plan is heen te gaan.
Afgezaagd is het verleden deelwoord van het werkw. afzagen.
In de beteekenis , waarin het deelw. voorkomt , is zagen in overdrachtelijken zin gebruikt voor eentonig krassen op eene viool.
Het bijwoord af heeft in deze samenstelling de beteekenis van
ten einde toe (vgl. af in : afbetalen , af oopen , afplunderen). Afgezaagd wordt dus minachtend gezegd van een muziekstuk , dat
men tot het einde toe slecht heeft hooren spelen en waarvan men
dus meer dan genoeg heeft. Fig. gebruikt beteekent het : zoo
dikwijls gezongen , besproken of behandeld , dat het nieuwtje er
af is ; tot vervelens toe gebruikt en daardoor overbekend.
0 p m e r k i n g. Met een enkel woord willen we hier wijzen hoe uiterst
voorzichtig men bij verklaringen moet zijn en hoe gevaarlijk het is »maar
een eenigszins passende" verklaring te bedenken. Op de lessen , die ik
voor het onderwijzersexamen volgde , werd door den onderwijzer in Nederlandsche Taal de figuurl. beteekenis van liet woord afgezaagd aldus
verklaard : Een timmerman heeft vele planken. Wanneer hij voor verschillende doeleinden stukken hout noodig heeft , zal hij die van een dier
planken afzagen. Zulk eene afgezaagde plank mist alle kenmerken van
eene nieuwe. Daarom noemt men een onderwerp , dat niet meer nieuw
voor ons is , dat telkens en telkens weer behandeld werd , een afgezaagd
onderwerp.
Van het gelag betalen (zie N. en Z. 98, pag. 87) werd het volgende meegedeeld : Gelag komt van geliggen =. samen liggen. Vroeger zat of stond
men niet in een herberg ; maar lag men op rustbanken (ik herinner mij

183
niet of er al dan niet aan toegevoegd werd , dat dit gebruik in- of uitheemsch was). Zoo werd gelag de naam voor dat, wat men samen liggende verteerd had , enz.

Gast. Oorspronkelijk beteekende dit woord eer en bij uitbreiding voornamelijk iemand, die aan eens anders disch mede at.
Dat zich hierbij met het oog op de G-ermaansche zeden, de beteekenis van vreemdeling aansluit, komt ons niet vreemd voor.
Deze laatste beteekenis leeft o.a. nog voort in de samenstelling
gasthuis (eigenlijk een huis ter verpleging van vreemdelingen).
Behalve vreemdeling beteekent gast ook een persoon, die een
herberg bezoekt. (Zoo de waard is, vertrouwt hij zijne gasten
Hoogd. Gasthof = herberg, Gastwirt = herbergier , logementhouder).
In het algemeen verstaat men thans onder een gast iemand , dien
men aan zijnen disch onthaalt; ruimer opgevat, iemand, dienmen
te logeeren heeft (logeerqast). Voornamelijk voor mannen gebruikt,
heeft het woord eene veel wijdere beteekenis : le. kloeke, jonge
man , 2e. knecht (polc1ergasz , spuitgast).
Gekscheren. Den gek 8e/ieren. In deze laatste zegswijze vinden
we eene toespeling op het middeneeuwsch gebruik om gekken
het hoofdhaar af te snijden. Zij mochten dat sieraad van vrije
mannen niet dragen. Ook narren en potsenmakers lieten zich
het hoofdhaar afscheren. De zegswijze den gek scheren zou dus
beteekenen iemand het voorkomen van een gek geven, hem als
gek behandelen (scheren heeft hier de beteekenis van snijden).
Naast dit werkw. scheren bestond vroeger een zwak werkw. scheren =
spotten , schertsen. Met iemand scheren beteekende met iemand
spotten.
De beteekenis der uitdrukking den gele scheren, zooals wij die
thans nog gebruiken, is ontstaan door samensmelting der beteekenis van de twee bovengenoemde zegswijzen. Zij is steeds verbonden met een zelfst. naamw. met 't voorzetsel met , ter aanduiding van den persoon of de zaak , waarmee men den spot
drijft. (J4ekscherez is een samenvoeging van de deelen der zegswijze den gek scheren en beteekent schertsen, den spot drijven.
;

:
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DE VOORVOEGSELS DER WERKWOORDEN.
II. Ge-.

Met voorvoegsel ge, in de oudere taal ga, of gi, kwam in gebruik
veel overeen met het Lat. corn (con, co) en beteekende „samen",
bv. Got. . gagiman samenkomen, gabin cian = samenbinden. Ohd.
giuuerban, gitruzuut^n , gitruobennn, vertalingen van Lat. convertere,
confidere , contristare. Nog min of meer duidelijk is dit ge overgebleven in „geronnen bloed , melk" van yerinnen (vgl. Lat.
coagulum van coagulare, Fr. coaguler), in 't Duitsch gestehen, gefrieren (Lat. congelare, Fr. congeler), in 't Ned. geleiden (Fr.
conduire), gevallen, 't gelag betalen van geliggen, te ge,moet van
gemoeten, gedenken, eigenlijk „met of bij zich zelven denken",
evenals geheugen, thans vooral als zelfsi. nw. in gebruik ' ).
Maar gewoonlijk is ge het middel geworden om het werkwoordelijk begrip krachtiger uit te drukken : gewennen, gebieden, geduren(cle) 2 ), gelasten, gelooven, gelieven, gunnen 3 ), genaken, genieten, genezen. Zooals men ziet, is het grondwoord soms in onbruik
geraakt : van gelooven bestaat het nog gewestelijk als Leuven (—
Got. laubjan, vgl. Ned. hooren, gew. heuren = Got. hausjan), hoewel ook denkbaar is, dat ge hier is weggevallen en gelooven bv. van
geloof is afgeleid; vgl. genoegen van genoeg en verder gelijken,
gelukken, vergezellen, getuigen van gelijk, geluk, gezel, getuige,
die ook zonder ge voorkomen :
Ook de identiteit van ga met Lat. co m) mag op grond van Bugge's
betoog T P. B. Beitrage XII, 413 vlgg.) worden aangenomen.

2) bv. in 't Mnl. :

Die dans gedurde daer naar
In deser maniren wel XIII iaer.
3) uit ge onnen, dat in 't Mnl. bestond :
-

Ie biddu oetmodelijc ende sere,
Dat ghi mi des geont, here.
Het seghet mi die herte mijn,
Dat si di spade sullen gheonnen,
Die du in stride heves verwonnen.

Het werkwoord regeert in het eerste vb. éen genitiet, die later door den
ace. is vervangen, in het tweede een datief in de verloren beteekenis van
»gunstig gezind zijn".

18.5
»Of tuigt niet dat rood van zijn manlijke kracht
En moed in zoo menigen strijd ?"

Bij andere werkwoorden is het verschil tussehen de grondwoorden
en de werkw. met ge die daarvan zijn gevormd, dit, dat de laatste
edeler zijn en vooral in figuurlij ken zin worden gebruikt : gedijen,
gevoelen, geraken, zich gedragen.

De beteekenis van ge is al vroeg opmerkelijk gewijzigd, sedert
het als middel werd aangegrepen om het voleindigd zijn der werking
aan te duiden in tegenstelling van het onvoltooid zijn, het in
voortgang (in progress) zijn, dat door den Eng. progressive form
bv. „to be mounting", evenals door onze omschrijvingen „stervende,
herstellende zijn" of op andere wijze, duidelijk kan worden uitgedrukt. Zoo is in 't Gotisch saihvan, zien, to be looking, gasaih-van
echter bemerken, d. i. het afgeloopen zien, het resultaat van 't zien
bereiken ; zoo is haicsjan hooren -- gahausjan vernemen, taujan
doen — gataujan volbrengen ; enz. En zoo vinden wij in 't Nederlandsch schiep naast geschieden, zeggen naast gezeggen, raden
naast Vlaamsch geraden. In verband hiermede verklaarde de Duitsche
taalgeleerde Streitberg (P. B. Beitr ge 1890) 10 het gebruik van ge
voor den onv. verl. tijd, waarvan wij in 't Mnl. nog voorbeelden
aantreffen:
.

Doe hi ghesprac dese woort, 1)
Beval hi jonghen ende houden,
Dat si vygelyen 2 ) zinghen souden.
Alse die conine Belijn ghesach,
Die de scerpe 3 ) weder brochte,
Daer Brune die bere so onsochte
Te voren omme was ghedaen 4 ),
Doe sprac hi te Belijn saen:
Here Belijn, wanen 5) comedi 6 ) ?
Alse doen Roelant ghesach,
Dat die busscop doet lach
Claechdine 7 ) vele seere.

en bij het verleden deeles., waar ge oorspronkelijk de voleinding
i) d. i. woorden ; vgl. been, jaar, enz. 2) lijkzangen. 3) reiszak. 4) omme
iets doen .— van iets berooven, vgl. «om land en luid' gebracht», om 't
leven brengen, omkomen, enz. r) van waar, wanen of waan : waar
danen of daan : daar. = Zuiden : Zuider, enz.: zoogenaamde correlatieve
bijwoorden. 6 ) uit komed ji (d. i. komt gij) samengetrokken. 7 l beklaagde
hij hem.

186
der handeling in 't verleden, later de afgeloopen handeling in 't
verleden uitdrukte.
2e het ontbreken van ge nog in 't Mnl. bij 't verleden deelw.
van werkwoorden, die reeds een perfectieve beteekenis hadden : bv.
brengen (vergeleken met dragen), vinden - (vgl. met zoeken), komen
(vgl. met gaan) l ), 'worden (vgl. met zijn), lides (dat dikwijls voorbijgaan, doorkomen" beteekende), blijven (dikwijls ook synoniem
met komen of worden, b.v.
Sijn bloet blive op ons ende up onse kinderen.
Trouwe es broescer s) dan een glas
Die hier te voren so sterc was,
Soe 3) es tebroken bleven. 4)

en verder bij alle werkwoorden, die met een voorvoegsel zijn samengesteld, zooals ontdekken, vertellen enz.
3o dat na kunnen, misogen, niet willen, enz. ge voor den infinitief
komt, in zooverre men daarmede bedoelt het in staat zijn, enz. om
tot de voleindigde werking te geraken. Zoo schreef nog Huygens:
In 't sweet uws aangesichts sult ghy uw Brood gewinnen en Cats:
Want 't geen de Jonker socht en kond' hij niet geweten en Marnix:
Wat souden sy meer connen ghewenschen ? Hiervan is na laten of
kunnen het gebruik overgebleven van : gezeggen, geworden, gebeteren, gelasten.
1 ) De onderstelling, dat gaan ons ge in den oorsp. vorm nog zou bevatten (Wdb. van Franck), is niet vol te houden. Streitberg (Urg. Gr.) verwerpt ze op grond van de imperfectieve beteekenis. 2) broosk of broosch =
broos. 3 ) Zij : de trouw is verbroken geworden. 4) Gelijk men hier een
voorbeeld heeft van 't veil. dw. van blijven, volgen hier nog voorbeelden
van de andere werkwoorden:

Die mi Roede die vroede
Hadde brocht tenen broede.
Reinaert sprac : wilen tere stonde
Hadde mine here mijn vader vonden
Des coninx Hermelinx scat.
Dus sijn si com(m)en int gedinghe.
Ende zijn vrauwe de coninghinne
Hevet so vele ghebeden voer hem,
Dat ie zijn vrient worden been.
Deze pine ende dit onghemae
Hevet hi leden dor Isengrijne.
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Van verschillende werkwoorden bestaat nog alleen het verleden
deelwoord of heeft het als deelw. bijv. nw. zich afgescheiden : geboren, gekunsteld, gekuischt, gemiddeld, geëvenredigd, geslepen,
geslagen, geschoeid, gewikst, gevolmachtigd, gelastigd (de beide
laatste thans alleen zelfstandig gebruikt evenals gewijsde , gezegde, gezant , enz.); terwijl omgekeerd bij vele schijnbare verl.
deelw. zich geen andere werkwoordelijke vorm heeft ontwikkeld.
Men kan van deze zeggen , dat ze naar analogie zijn gevormd,
hetzij door tusschenkomst van 't Latijn of Fransch : gelaarsd (cothurnatus), gemaa nd iubatus^, genebd (rostratus), genaamd (nomiminatus), gebijnaamd — tegenwoordig bijgenaamd — (cognominatus),
geharnast (cuirassé, ocreatus, loricatus), gewaterd, gegolfd (undulatus, ondé`, geletterd (literatus, lettré), getijgerd (tigré!, getand
(denté), gepareld (perlé), gemanierd (maniéré, gemaniereerd) ; hetzij
zonder die tusschenkomst door navolging van deelwoorden van
werkwoorden, die „een voorzien zijn" beteekenen, zooals dekken,
gronden, verven, smaden, sluieren, watteeren, lardeeren. Het aantal hiervan is zeer groot : geaard , gemutst, gekeperd, dubbelgebeid, gezind, geluimd, gegadigd, ingeland (de beide laatste thans
(

zelfst. nw.), geweerhaakt, geslipneusd, gemuilband, gewenlc brauwd,
enz. Niet duidelijk zijn in dit opzicht : gewapend, gewelfd,, gerimpeld, gezolderd, gegoed, gelapt, gelauwerd, gemaskerd, gekarteld , (Ned. Wdb. IV 364 en 948), gebouwd (1\red . Wdb . III

780 en IV 474) .

DR. J. BERGSMA.

(Wordt vervolgd.)

Mingo (Een —,
een uitstekend biljartspeler. Naar F r a n 9 o i s M i n g a u d, geb.
te Cail (of Vauvert ?) in Frankrijk 4 Januari 1774, t te Rotterdam
23 December 1847, z66 vermaard, dat in 1828 eene brochure uitkwam (te Brussel, bij Jobard) onder den titel : „Noble jeu de Billard. Coups extraordinaires er surprenans qui out fait l'admiration de la majeure partie des souverains de l'Europe, exécutés
par Mingau, ancien capitain d'infanterie au service de la France " .
Het is dus duidelijk, dat men Mingo (met een hoofdletter) mget
schrijven.

CITATEN UIT NEDERLANDSCHE SCHRIJVERS,

Het maakt een zonderlingen indruk als iemand, die de letterkunde
van zijn eigen land bij voorkeur beoefent, een uitdrukking of gezegde uit een veel gelezen schrijver hoort en kent en zelf gebruikt,
maar niet weet, waar die staat.
En toch is dit zeer verklaarbaar !
Er behoort eene zeer groote mate van belezenheid en een zeer
sterk geheugen toe, om zich dadelijk bij het hooren van een zin
te herinneren, waar men dien heeft gevonden. Gaat dat niet, dan
is een ingespannen zoeken en een eindeloos geduld soms nog niet
voldoende, om de plaats te vinden ; het geluk moet den zoeker ook
nog dienen.
We zullen van de meest voorkomende Nederlandsche Citaten er
eenige behandelen nl. de plaats opgeven, waar ze te vinden zijn
en het verband, waarin zij voorkomen.
De liefde tot zijn land is yeder aen geboren,
V o n d e 1, Gysbreght van Aemstel, regel 1894, verzuchting van
Broer Peter, als allen heengaan om buiten het bedreigd Amsterdam
veiligheid te zoeken, als echo op de klacht der „Vlughtelingen."

Helaas ! hoe bitter valt
Het scheiden van zijn land, daer alles loopt verloren!
Maer dat en is het niet, waerop de Veldheer
1 o e r t. Vondel, Gijsbreght, reg. 460 II, 1, dat is de bedoeling
niet, naar de woorden van Willem van Egmond tot Diederick van
Haerlem, nadat hij verteld heeft, dat het leger van Amsterdam is
teruggetrokken.
Maer zonder schelden: want gy zyt geen appel(wyven,
Foei! 't staat zo lelyk als geleerde lui zo kyv en.
L a n g e n d ij k, de Wiskunstenaaïs, 19e tooneel, vermaning van
Anzelmus aan Raasbollius en Urinaal, die onder een vloed van
scheldwoorden met elkaar twisten over de waarde van het stelsel
van Copernicus. Gewoonlijk citeert men En 't staat enz. dikwijls
met weglating van den eersten regel.
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'tMisvormde lijk van 't uitgebloeide schoon,
weemoedig humoristische beschrijving o.a. van een feestdisch na 't
vertrek der gasten ; uit D a C o s t a, Voorzienigheid, Inl. De
dichter noemde zoo al het aardsche en vergankelijke ; waarom 'hij
dan ook beweerde, dat in Homerus niet „de echte geest der Dichtkunst" leefde, omdat Homerus niet in hoogere sferen leeft.
Mijn Heer, dit huis is van de Turken ingenomen,
L a n g e n dij k, Krelis Louwen, III, 12, woorden van Joris tegen
Anzelmus, als een troep verkleede „Komedianten" het huis binnendringen om Krelis schrik aan te jagen.

Dante-Vertalingen.
Aan hetgeen op bl. 109 van dezen jaargang wordt gezegd , behoort het volgende te worden toegevoegd:
De vertaling van de Commedia van dr. A. S. K o k is de allereerste complete in Nederland geweest. Daarop volgde die van
H a e k e v a n Mij n d e n in terzinen (niet in den handel en eerst
in 1875 verscheen het eerste deel (cie Hel , van Mr. J. B o h 1. De
eerste uitgave daarvan ook niet in den handel. Van J. J. L. t e n
K a t e is alleen de Hel verschenen met de platen van Doré. Deze
is ook in terzinen, maar met afwisseling van staand en slepend
rijm , waarover B o h 1 zich zeer boos gemaakt heeft. De vertaling
van dr. K o k dagteekent van '63 en '64. Het is nog steeds de
vaste overtuiging van . alle ernstige Dante-lezers , dat een dichter
als Dante alleen in metrische vertaling (rijmlooze 5-voetige jamben)
kan geschieden, wat P h i 1 a 1 e t h e s (Kon. Joh. van Saksen) en
L o n g f e 11 o w evenzeer volhouden.

„LABERLOTTIG.”
Op blz. 51 komt een kort artikeltje over dit woord voor, dat
eveneens te vinden is in Woordenschat (Red. Taco H. de Beer en
Dr. E. Laurillard), de laatste twee volzinnen in N. en Z. eenigszins
anders luidend dan in Woordenschat.
Een paar opmerkingen hierover. De woordenboeken spellen „labberlottig" ; de eigennaam, waarmee dit'woord door vernuftelingen op
't gebied van woordverklaring wel in verband is gebracht luidt :
La Barlotte ; van dezen ex-barbier is wèl iets bekend : ieder lezer
van den Slag bij .Nieuwpoort moet hem kennen , (vs. 437 en de
aant. daarop).
Dat „la(b)berlot" en „La Barlotte" niets met elkaar hebben te
maken, kan men voor zeker aannemen ; het bewijs dat de twee
woorden wèl een zijn , zou al heel klemmend moeten wezen, voor
we er waarde aan konden hechten.
Het verwijzen naar personen bij uitdrukkingen als op grootera
voet leven", „Jan en alleman", „Isabella-kleur" enz. is een verleidelijke liefhebberij. Ziehier een parodie:
„Kalender. Aan den heikant van zeker Brabantsch dorp woonde
in de ... e eeuw een oude boer, die liefhebberde in astronomie en
meteorologie. De barbier van 't dorp ging dagelijks bij dien boer
in 't Kale End zijn kennis van het te verwachten weer en andere
natuurverschijnselen opdoen en geriefde met dat nieuws zijne klanten. Deze berichten , soms schriftelijk bekend gemaakt , werden
langzamerhand algemeen „kale-enden" genoemd. Later is het woord
kalender geheel gelijkbeteekenend geworden met almanak.
P. H. H.

Noit kraeide haen, als hem de kam was
afgebeten,
Von d e 1, aysbreght van Aemstel. I, 2, zegt Gysbreght tot Arend
van Aemstel als de laatste hem verhaald heeft, dat 't vijandelijk
leger op de vlucht is geslagen. Fig. als iemand eens flink op zijn
nummer is gezet, houdt hij wel zijn gemak en slaat een toontje
lager aan.

VERBETERING.
Gebruik makende van de gelegenheid , die de redacteur mij
daartoe schenkt , wensch ik hier nog een paar opmerkingen toe te
voegen aan mijn artikel De Opgaven voor de Hoofdace-Ewamens,
voorkomende in den 20 e n J a a r g a n g pag. 529-556.
De eerste opmerking geldt het antwoord op v r a a g 2, pag. 547.
Er had daar nog vermeld moeten worden , dat mochten de beteekenis heeft van: hei voorrecht hadden en dus een onovergankelijk
werkwoord is.
In de tweede plaats is het antwoord op v r a a g 4 , pag. 547 het
gevolg van eene te Vrije opvatting. Wel ligt het eenigszins voor
de hand maar als b e p e r k e n d tegenstellend voegwoord te beschouwen (die tegenstelling bestaat dan tusschen Hier - schuchter
uil de knoppen stekend; ginds - al te zaarn
en Steeds
als beeldhouwwerk qetee1iend) , toch lijkt mij eene andere beantwoording der vraag juister. Wanneer men de volgende drie zinnen
beschouwt: Hier schuchter uit de knoppen stekend; ginds - al te
zaan volqroeid ; Maar steeds als beeldhouwwerk getee1end , dan merkt
men op, dat 1 en 2 nevensch. aaneensch. verbonden zijn terwijl 1
en 2 elk met 3 z u i v e r tegenstellend verbonden zijn. De inhoud
van den derden zin staan in zeker opzicht lijnrecht tegenover den
inhoud van elk der beide andere ).
Amsterdam.
V. D. MATE.

volgroeid

;

,

Nu ben ik eindlijk vrij
Van Hollands duren eed en Egmonds slavernij,
verbasterd uit:
Nu ben ick ymmers vry van Hollands dieren eed,
En Egmond kan my hier niet heeten of verbieden,
Vondel, Gysbrecht v. A., r. 338 en 339, wat V o s m e e r
zegt , voordat hij schijnbaar oprecht aan Gysbreght het verhaal van
het Zeepaard doet.

) Zie verder voor 't zuiver tegenstellend zinsverband N. en Z., '91, pag. 89.

TIJDSCHRIFTEN.

School en Studie, 1 en 15 Dec. 1897.
C. Groustra, Het menschelijk leven van W. v. Haren. „Er is in
onze letteren geen ander gedicht aan te wijzen, waar in zulk een
kort bestek zooveel schoone, treffende beelden elkander opvolgen."
„De droefheid, de troostelooze klagende toon, die het geheel kenmerkt, maakt een diepen indruk. Men gaat mee : men ziet de geschilderde ellenden des levens voor zich ; maar aan het eind komt
het geloof in het Eeuwige als een lieflijke troosteres lafenis brengen
aan de wanhoop der smachtende ziel ; de dichter richt den blik op
het Onvergankelijke, het Bestendige, en alle wanklanken van het
Aardsche lossen zich op in een schoon harmonisch akkoord."
Op deze en enkele andere zinnen ter kenschetsing van het dichtstuk laat schr. een overzicht van den inhoud en eenige taalkundige
opmerkingen volgen. Daarbij brengt hij ook ter sprake het bekende
couplet :
De droefheid is gelijk aan wreede dieren,
Verwoeder dan een leeuw, in netten stijf verward,
Doorknagende als een worm de nieren,
Verscheurende als een gier het hart.

Naar aanleiding hiervan zegt hij : „Het beeld is : de droefheid
is verwoeder dan een leeuw, een verwoede droefheid dus, droefheid wordt hier ook voorgesteld als een dier." Dit is, dunkt mij,
een geheel verkeerde voorstelling. De dichter heeft het niet over
een bijzonder soort van droefheid, maar over de droefheid in het
algemeen, en hij stelt haar niet voor als een dier, maar vergelijkt
haar eerst met een leeuw, die zich vruchteloos uit de strikken
tracht te bevrijden, daarna met een worm, die de ingewanden doorknaagt, en eindelijk met een gier, die het hart verscheurt. Het
laatste is een toespeling op de sage van Prometheus, die het vuur
aan de goden ontstal om het aan de menschen te brengen en tot
straf daarvoor door Zeus aan een rots werd vastgeklonken, waar
een arend hem iederen dag de lever kwam afknagen , die
'S nachts weer aangroeide. Van Haren heeft in dit couplet een zeer
vrij gebruik gemaakt van den beknopten zin, zoodat men meer
naar het zinsverband moet raden, dan dat het is uitgedrukt.
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J Wolhuis, Het achtervoegsel loos. Schr. wijst op den etymologiselien samenhang van dit achtervoegsel met de woorden verliezen, los en leus. Het laatste is, evenals bleu uit bloode , ontstaan
uit Mnl. lose, dat evenwel volgens Verdam en Franek van geheel
anderen oorsprong schijnt te zijn en eerst later wegens overeenkomst van vorm en beteekenis met ,,de maagschap van loos" in
verband is gebracht. In de beteekenis zonder bestond loos in de
M. E. nog als afzonderlijk woord: den wi've, die sceen eren loos,"
bleek ende varwen loos." Den klemtoon, dien het achterv. in sommige woorden heeft (goddeloos, trouweloos), kreeg het onder invloed
van den uitgang oos (Fr. ewv) in woorden als mirciculoos , periculoos, die, doordat het grondwoord op een 1 uitging, aanleiding tot
verwarring gaven. Nog tegenwoordig hebben wij een bijv. uw. loos
in twee beteekenissen : le een boze noot, een loos gerucht, 2e de
boze vos. De ontwikkeling der eerste beteekenis is duidelijk; om
tot de tweede (slim, listig) te komen zijn de tusschentrappen vaisch
(bedriegeljjk) en onbetrouwbaar noodig geweest. (De overgang van
onbetrouwbaar tot listig is mogelijk door inkrimping van beteekenis,
gelijk die van vaisch tot onbetrouwbaar door uitbreiding).
Dezelfde schrijver handelt Over de vorming en de beteekenis
van eenige bastaardwoorden". Koperrood = ijzervitriool, het heeft
dus met koper niets te maken en is ook niet rood. Het woord is
een verbastering van het Fransche couperose. Despoot, dat nu dwingeland beduidt, wil eigenlijk zeggen : landsbeschermer, vader des
vaderlands. Zoo beteekent alkoof eig. : de koepel.'Voor de oôrspr.
bet. van almanak geeft schr. op : geschenk; volgens het Wdb. staat
de afleiding van dit woord niet vast, maar is de waarschijnlijkste
die van Hebr. manah, scheiden, deden, bij overdracht: rekenen,
tellen, waaruit zich de beteekenis tijdrekening ongezocht laat afleiden. Anekdote, eig. onuitgegeven ; men bedoelde er aanvankelijk
een historische bijzonderheid mee, die voor het eerst te boek werd
gesteld. Anker = gebogen voorwerp, krom ijzer. Apostel afgezant,
bode. Beurs = vel, afgestroopte huid. (De beteekenis ,,geldbuidel,"
laat zich daaruit gemakkelijk afleiden. Hieruit ontstond die van
"gemeenschappelijke kas van een genootschap; later werd het
woord ook voor ,,genootschap" zelf gebruikt en eindelijk voor gebouw van een genootschap." Zoo is ook borst (jongeling) er mee
verwant: eig. lid van een genootschap van studenten. Het hd.
Bvi'sch wordt nog in de het. student gebruikt; vandaar Brschen-

"

Joord en Zuid, 21e jaargang.
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schaft, studentenvereeniging, en ln&rschikos, studentikoos). Collega .onder dezelfde wet levende (van lex, wet). Diploma -het dubbelgevouwene. Karakter - het ingesnedene (vandaar nog de bet. letterteeken). De dahlia heet naar den Zweedschen botanicus Andreas
Dahl, die haar in 1788 in Mexico vond ; de hortensia, uit Japan
ingevoerd, naar de Koningin van Holland, gemalin van Lodewijk
Napoleon ; de fuchsia naar Leonhard von Fuchs, een Duitsch kruidkundige te Tubingen, in 1665 overleden. Zij is uit Zuid- en MiddenAmerika afkomstig. De rhabarber heet naar de Rha (Wolga), welk
woord werd samengesteld met Gr. barbaron (waarvan barbaarsch)
— vreemd, uitheemsch. De muskaatwijn wordt geperst uit een soort
van druiven, waarop zich gaarne vliegen (Lat. musea, Fr. mouches)
neerzetten. Bureau van bare , een soort van baai, waarmee deze
schrijftafels bekleed werden, Chiffonnière van Fr. chiffon, vod, dus
eig. bergplaats voor vodden. Secretaire van Fr. secrèt, geheim, dus
eig. bewaarplaats voor geheime stukken. De étagère heet zoo naar
de étages of verdiepingen, waaruit ze bestaat. Fanfare, uit het
Arabisch, bet. eig. iemand, die zijn eigen lof zingt ; vandaar Fr.
a fan, faron, snoever, pochhans. Glossarium, verklarende woordenlijst,
van Gr. glossa tong, taal, min gebruikelijk woord. Baljuw is af komstig van Lat. pontifex, eig. bruggenmaker. Aan den opzichter over
den godsdienst in oud-Rome was tevens het toezicht op het onderhoud van de brug over den Tiber opgedragen.
Op den omslag der afl. van 15 Dec. deden de Redactie en de
Uitgever mee, dat dit tijdschrift hiermee ophoudt te bestaan. Het
heeft negentien jaargangen mogen beleven.
De Studeerende Onderwijzer, 5e jaarg. afl. 3 en 4.
In den vorm van antwoorden op vroeger gedane vragen bespreekt
de heer Van Strien in de eerste plaats „Een onaangenaam mensch
in den Haarlemmerhout." Hij maakt o.a. de opmerking, dat Hildebrand zelf niet geheel vrij blijkt van nurkschheid, getuige zijne
beschrijving van het zondagspubliek in den Hout. Deze opmerking,
waarvan de prioriteit aan 'Potgieter toekomt (Personen en Onderwerpen, blz. 38), heeft Hildebrand zelf in de Cam. Obsc. blz. 184)
ontzenuwd : Maar nu houdt ge mij (ik zie het wel !) na de lezing
van dit alles voor een ontevreden, knorrig, ongemakkelijk mensch,
voor een ellendigen pessimist .... ; ik moet zoo billijk jegens
njzelven zijn van te verklaren, dat ik een geheel ander karakter
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heb. Integendeel, ik behoor tot de opgeruimde, vrolijke, zich vermakende schepselen, en schik mij in alles, mits ik aan alles een
belacheljken kant mag zoeken en daarover uitvaren en schertsen."
Een spotvogel kan men Hildebrand, ook op grond der bedoelde
passage, noemen, een nurksch mensch is hij nooit geweest. Daartoe
mist zijn spot het persoonljice, dat juist het hatelijke van de opmerkingen van zijn neef Nurks uitmaakt.
In zijn hierop volgende bespreking van De familie Stastok"
stelt schr. de vraag: Wat beteekent de uitspraak, dat Hildebrand
zijne sympathie verkwist heeft aan Keesje ?" Hij doelt hiermee op
de volgende woorden van Potgieter (Pers. en Oud. 39) : Vooral
wensch ik, dat hij zijne sympathie niet weer verkwiste aan iemand,
die er zoo weinig recht op heeft als het Diakenhuismannetje. Yer
kwiste, weinig recht ?" En wat is het anders, lezer! dan een vooroordeel, waarvoor hij een medegevoel opwekt ?" De heer Van Strien
antwoordt hierop, dat de grens tussehen waarachtig gevoel en sentimentaliteit niet altijd te trekken is en dat hij zich wel kan indenken in het verlangen van den arme, om op eigen kosten begraven te worden. M. i. kan men Potgieter's opmerking beter
weerleggen door er op te wijzen, dat Hildebrand geen sympathie
tracht op te wekken voor Keesje's vooroordeel," maar voor Keesje
zelf; voor Keesje, den door het lot zoo zeer misdeelde, dat het ons
niet zou verwonderen, als ook de laatste vonk van eerzucht in hem
was uitgebluscht, maar die niettemin jaren lang spaart, zich allerlei
kleine genoegens ontzegt, om althans in zijn eigen hemd in de
doodkist te liggen en voor zijn eigen geld naar de laatste rustplaats
te worden gedragen. Potgieter mag dit een vooroordeel noemen, hij
zelf zou het zeker alles behalve een aangenaam vooruitzicht gevonden hebben, indien hij in de omstandigheid had verkeerd van
niet eens op eigen kosten begraven te kunnen worden. Juist door
dit zoogenaamd vooroordeel verheft Keesje zich boven zijn omgeving
en toont, dat er iets geheel anders van hem had kunnen groeien,
als hij niet lichamelijk zoo misdeeld was geweest en als zijn ouders
hem niet zoo vroeg ontnomen waren.
Naar aanleiding van Staring's „Verjongingskuur" vraagt Schr.
0. a., of hier het woord kuur in de gewone beteekenis is gebruikt,
en het antwoord luidt : neen, want bij dit woord denken we aan
een min of meer langdurige behandeling van een zieke naar een
bepaald systeem, gewoonlijk zonder gebruikmaking van de gewone
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geneesmiddelen. Dit „min of meer langdurige" ligt in den aard
der zaak zelf ; indien er geneesmiddelen waren van zoo snelle
werking als het „krekelmergtinktuur", zou er geen reden zijn om
voor het gebruik daarvan een ander woord te bedenken, want kuur
wil alleen zeggen : (bijzondere) geneeswijze.
Vervolgens geeft Schr. de verklaring van eenige woorden en
uitdrukkingen van bijzondere afkomst of beteekenis, bijv. onder
't caudijnsche juk doorgaan = zich onderwerpen aan een vernederende voorwaarde. Deze uitdr. is ontleend aan den strijd tusschen
de Samnieten en de Romeinen, 321 v. Chr., bij Caudium aan de
grens van Campanië. De Samnieten behaalden daarin de overwinning en hun veldheer Cajus Pentrus deed de Romeinen ten teeken
van onderwerping onder een juk doorgaan. Chauvinisme = bekrompen vaderlandsliefde, staatkundig fanatisme. Chauvin is een
fanatiek aanhanger van Napoleon, voorkomende in een vaudeville
van Scribe. Naar hem werden de oud-soldaten van Napoleon, die
hem na zijn val een afgodische vereering toedroegen, chauvinisten
genoemd. Hangmatpolitiek is de staatkunde van iemand, die zich
over geen hoofdpunt van staatsbeleid positief uitspreekt en een gezworen vijand is van doortastende maatregelen. Zulk een man
richt zich geheel naar de omstandigheden, laat zijn daden besturen door den stand der partijen ; hij schommelt heen en weer als
de hangmat in het schip. Geloofsbrieven = de bewijsstukken, die
iemand noodig heeft om zich in een bepaalde hoedanigheid te doen
erkennen. Hierin staat geloof niet in de actieve beteekenis, die we
er tegenwoordig uitsluitend aan hechten, maar in de passieve van
het vertrouwen, dat men geniet, welke er vroeger ook aan gehecht
werd. Een man „van groten ghelove" was in de M. E. iemand,
die het algemeene vertrouwen genoot. Nog in de 17e eeuw werd
het woord aldus gebruikt.
Verder behandelt Schr. een aantal grammaticale kwesties, bijv.
hoe het komt, dat zinnen met het voegw. alsof den vorm van bijzinnen hebben, maar de constructie van den vragenden hoofdzin
aannemen, wanneer men alsof in als verandert. Alsof beteekent
eigenlijk als indien, dus beduidt „hij handelt, alsof hij hier de baas
was" : hij handelt, als (hij doen zou), of ( = indien) hij hier de
baas was. Daarvoor kan men ook zeggen : hij handelt, als was hij
hier de baas, d. w. z. : als (hij doen zou`, was hij hier de baas.
De laatste bijzin is een vragende hoofdzin met de beteekenis van
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een voorwaardel. zin, verg.: was hij hier de baas, hij kon niet
anders handelen.
De Vlaamsche Kunstbode, 1897, afl. 2.
In deze aflevering, die wegens plaatsgebrek eenigen tijd is blijven
liggen, komt een uitvoerig artikel van J. Muyldermans voor, getiteld „Taalverarming, taalverrijking," waarin Schr. tracht te betoogen,
dat het een onredelijke eisch van de Noordnederlanders is, wanneer
zij verlangen, dat de Zuidnederlanders in hunne geschriften al de
eigenaardigheden van hun plaatselijk idioom verloochenen. „De
kleinoodiën onzer taal", zoo schrijft hij, „verliezen hunne weerde
niet, omdat de oogen uit het Noorden er tijdelijk over heerzagen.
Ons Zuidnederlandsche volk bewaarde die heilig, en drij millioen
herten, waar die zoogezeide „zuidnederlandismen" in vastankeren,
drij millioen vlaamschsprekende Belgen zijn zulk onbeduidend getal
niet bij het Noorden vergeleken, om over 't hoofd gezien te worden bij het sluiten eener overeenkomst .... Niet dat wij durven
beweren, de les aan het Noorden te spellen, o neen ! niet dat wij
alles verwerpen, wat zijnen stempel draagt . .. Wij willen met het
Noorden eenheid van taal .... wij willen zelfs eenheid van schrijfwijze, eenheid in het bepalen der taal, hare vormen, hare woorden
en wendingen. Maar in die eenheid worde even onbekrompen opgenomen de woordvoorraad van het Noorden en de degelijke voorraad van het Zuiden, de gelouterde eigenaardigheden van de Zuidals van de Noordnederlandsche volksspraak .... Wij vragen burgerrecht voor woorden, wendingen en spreekwijzen, die onder ons
volk nog tintelen van leven en blozen van kracht, al mogen er bij
zijn, die in het Noorden slachten van verdorde bladeren." Schr.
haalt dan ook met instemming de volgende woorden, waarschijnlijk van J. David, aan : „Wil men aan den opbouw eener taal
krachtdadig werken, dan moet men alle streekspraken raadplegen;
wat Nederduitsch is voor den eene, dat is het ook voor den
andere ; wat ievers, dat is het overal."
Het zou heel wat moeite kosten om een tweede uitspraak te
vinden, die zichzelf zoo volkomen weerlegt als deze laatste ! Het
woord Hederduuitsch is een goede bekende voor ieder, die zich wat
meer dan oppervlakkig met de studie van onze letterkunde heeft
beziggehouden, maar voor ieder ander is het onverstaanbaar. Een
leek op letterkundig gebied in Noordnederland zou eer meenen,
.
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dat men er het Platduitsch mee bedoelde dan zijn moedertaal ! En
ievers, dat door Van Dale in den vorm ieirers, doch als „geheel
en al verouderd" wordt opgegeven, wordt misschien door geen enkelen Noordnederlander, taalkenners uitgezonderd, meer begrepen.
Nog een ander bewijs tegen de stelling „wat Nederlandsch is
voor den een, dat is het ook voor den ander" is het volgende.
Wanneer men in Friesland of Groningen tegen onontwikkelden
zegt : de Duitschers zijn een zangerig volk, dan wordt men uitgelachen. Waarom ? Omdat zangerig of zengerig in die provinciën
beteekent . . . aangebrand ! En een vetweider, waaronder men overal
elders een veefokker, dus een mensch, verstaat, is in Friesland een
koe ! Daarentegen wordt het woord greidboer, dat daar voor veefokker gangbaar is, in andere streken weer niet begrepen.
Hoe wil schr. nu uit zulke tegenstrijdige elementen een algemeene
schrijftaal opbouwen ? Elke poging daartoe zou onfeilbaar mislukken.
Al zou de daartoe benoemde commissie het ook eens worden, wat
reeds een al te gewaagde onderstelling is ! — dan nog zou elke
poging om de aldus gefabriceerde taal ingang te doen vinden zonder eenigen twijfel schipbreuk lijden. Wil dus de heer Muyldermans
zijn eigen dialect blijven schrijven, dan staat hem dit volkomen
vrij ; maar als hij Nederlandsch wil schrijven, dan moet hij de taal
bestudeeren, die langs historischen weg ontstaan is, voornamelijk
uit het Hollandsch idioom, maar onder invloed der andere streekspraken.
Dat trouwens niet alle Zuidnederlanders evenzoo denken als hij,
blijkt uit opstellen van de heerera Gittée, Vercoulie, Max Rooses
e. a., die geheel op Noordnederlandsche leest zijn geschoeid.
De Gids. December.
Een niet onverdienstelijk werk heeft Mej. I d a H e y e r m a n s
gedaan door het schrijven van een artikel Onze taal op de lagere
school. Wij kunnen hare meening het best weergeven door haar
zelve aan het woord te laten :
„Niemand zal kunnen beweren , dat de massa van ons volk
goed spreekt , leest en schrijft : zijn taal goed kent. Er zijn natuurlijk verschillende oorzaken voor dit verschijnsel , maar een
moet gezocht worden in den aard van ons taalonderwijs. Ware
het over het algemeen goed , dan zou de taalstandaard bij het Nederlandsche volk ook hooger staan. ' )
.

1

) Wij cursiveeren.
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Welke opvatting dan doet recht wedervaren aan taalonderwijs ?
Die opvatting , welke rekening houdt met wat de taal eigenlijk is.
De taal is het middel, om onze gedachten, onze gevoelens,
onze gewaarwordingen onder woorden te brengen.
Door de taal hoofdzakelijk onderscheidt zich de mensch van het dier.
Onderwijs dus, dat het kind leert waarnemen en denken, in
het kind den mensch wekt , zal het taalonderwijs in het algemeen
ten goede komen, omdat het kind de voorstellingen en begrippen
in zijn ziel ontstaan, onder woorden zal willen en kunnen brengen.
Van onderwijs, waarbij het kind zelf werkzaam is, van schoolwandelingen en schooluitstapjes enz. , is voor de taal het grootste
nut te verwachten. Want het kind ziet , neemt waar , denkt,
brengt het geziene onder woorden, leert verband zoeken tusschen
naam en begrip. Hij komt in aanraking met zaken en toestanden, die hem nieuw zijn: de som zijner voorstellingen en begrippen wordt vermeerderd zijn woordenschat neemt toe zijn taalkennis wordt verrijkt.
Hoe meer dus het onderwijs zich grondvest op zelfwerkzaamheid der leerlingen, op waarnemen, hoe meer het taalonderwijs
er door gebaat zal worden, want men zal dan iets trachten te
wekken in het zieleleven van het kind, dat zich openbaren zal
door middel van het gesproken en geschreven woord.
Een kind spreekt en schrijft goed, wanneer het ziel legt in
wat het spreekt en schrijft, er zich zelf in geeft, zijn eigen ik.
Dat zal het alleen doen, wanneer het geschreven en gesproken
woord het middel zijn voor het kind om er eigen gedachten en
gevoelens in te vertolken.
;

;

Aan het spreken echter wordt op onze scholen weiniq aandacht
besteed. De wetgever noemt dan ook ,,het spreken" niet onder de

vakken, waarin op de lagere school onderwezen moet worden" . . .
Verder luidt de aanklacht , die in vele opzichten billijk is te
noemen , dat ,,een kind als gedresseerd werd, wel taalregels leerde,
maar geen taal, wel tot een taal-papegaai gevormd werd, maar
niet tot een taal-gebruikend wezen in zijn woorden geeft het
niet zich zelf zijne taal behoort hem niet zij is voor hem een
stelsel , dat g'leerd en ook weer vergeten wordt."
Het artikel besluit met een bespreking van verschillende leesboeken , die veelal op de lagere school gebruikt worden en, ge;

;

;

;
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lijk te verwachten was , komen de meeste er niet genadig af.
Een nieuwe Vertaling van het Oude Testament. In dit artikel
zet Dr. L. K n a p p e r t zijn hoogwijze gevoelens uiteen omtrent
een door velen met welgevallen begroet werk : „Het Oude Testament , opnieuw uit den grondtekst overgezet en van inleidingen
en aanteekeningen voorzien door wijlen Dr. A. K u e n e n , wijlen Dr. I. Hooykaas, Dr. W. H. Kosters') en Dr. H.
0ort."
„De vrucht van zooveel jaren inspannenden arbeid lezen wij
ligt voor ons. De kleine huisjes rondom de kathedraal zijn weggebroken en het trotsche gebouw is van alle kanten zichtbaar in
ontsluierde pracht. Nu zijn de zeven zegelen van het Boek ontsloten. Hier is het Oude Testament in zijne heerlijkheid , uit
doodslaag verrezen
....
Gelijk men ziet , heeft Dr. L. K n a p p e r t zijn scherpsnijdend
zwaard , dat hem vroeger in een worstelstrijd met de T ox Gymnasii onvergankelijke lauweren verwierf , thans gewet om het met
eene behendigheid, den Ridder van L a M a n c h a waardig, te
hanteeren tegen de Statenvertaling. Vele beroemde letterkundigen
hebben deze wel is waar hoog geprezen : Potgieter noemde haar
Hollandsch „het meest mannelijke Hollandsch , dat ooit werd
geschreven"; maar D r. L. K n a p p e r t komt ons thans eerst
de waarheid verkondigen door te zeggen : „Zoo kan men van regel tot regel , vaak door een schijnbaar geringe wijziging , de
klare , schilderachtige beteekenis zien te voorschijn treden als
huizen en boomen uit een optrelckenden nevel.
En die veranderingen, die zooveel nieuw licht ontsteken ? Dr.
L. K n a p p e r t noemt er eenige ; hij vindt o.a. „vogels van allerlei veder" (Gen. VII vs. 14) zooveel krachtiger dan „alle vogelken van allerlei vleugel"
Dat deze nieuwe vertaling belangrijk is omdat de studie van de
Hebreeuwsche taal en oudheden zulke groote vorderingen heeft
gemaakt sinds de 17de eeuw, mogen wij veilig aannemen ; maar
of zij als kunstwerk zooveel hooger staat dan hare voorgangster, is
ondanks het geschrijf van Dr. L. K n a p p e r t, te betwijfelen.
Prof. A. G. v a n H a m e 1 bespreekt de biographen van Allard
Pierson: Prof. S. A. N a b e r en Dr. Joh. Dyserinck. Aan
beider wer k wordt eenige lof toegezwaaid.
1) Sedert dit werd geschreven is ook deze medewerker helaas ! overleden.
..
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Het Dramatisch Overzicht door Mr. J. N. v a n H a 11 behandelt
het treurspel van Sophocles O e d i p u s t e C o 1 o n u s vertaald
door Mr. G. H. Bet z. Wij halen het volgende aan : „De Heer
B. koos voor zijne vertaling de rijmlooze vijfvoetige jambe in de
meening dat deze versmaat voor onze tooneelspelers het gemakkelijkst is. De vertaling, over wier meerdere of mindere getrouwheid de Graeci mogen oordeelen, maakt op mij den indruk van
een ernstigen en conscientieusen arbeid, maar men zou het vers
over 't algemeen minder droog en stroef, leniger, helderder en
voller van klank wenschen.
Nederland.
Wij noemen van de in de Kroniek besproken werken:
Hetamorfoze door L o u i s C o u p e r u s. „Het boek schijnt ons
oneindig meer waard dan de voorlaatste Hooge Troeven of Wereldvrede ; het is zooveel intiemer dan de geïdealiseerde F i g a r okronieken en modeplaten, waaruit die bestonden. C o u p e r u s is
nu weer op den weg, die met Rline Vere en Extase zoo mooi
begon, minder sensationeel, maar meer dichter en kunstenaar."
Vrij ? door F r i t s L a p i d o t h. Hoe het boek wordt beoordeeld
blijkt misschien het best uit de volgende aanhaling : „De roman
is sober en droevig geschreven ..... daardoor maakt hij een grooten
indruk van helderheid ; de stijl is ook, ofschoon een weinig glansloos, zeer juist in zijn eenvoud. Voor een boek, waarvan de heldin
eene utopiste, een enthousiaste droomster en dweepster is, zou
misschien wat meer warmte en fantasie niet geschaad hebben .... .
Een tendenz-boek kan men het niet noemen."
De Tijdspiegel.
Deze keer worden eenige oorspronkelijke romans vrij uitvoerig
behandeld. Wij bepalen ons tot die, welke de meeste aandacht
hebben getrokken. Zooals van zelf spreekt behoort daartoe ook het
werk van Frits L a p i d o t h. „Wanneer Vrij ? een roman à
these was, zouden er ettelijke aanmerkingen op te maken zijn;
als letterkundig kunstwerk daarentegen verdient het boek lof. Het
is uitstekend van vorm : hier en daar wat ruwer dan noodig was,
bevat het verdienstelijke partijen o.a. de beschrijving van het kantoor van den notaris Landman. De auteur, beheerscht zijne stof
en laat zich nergens in 't wilde doordraven. Zelfs had hij nu en
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dan veilig wat meer kunnen geven dan hij noodig oordeelde. De
karakters van de beide hoofdpersonen worden met zorg en gelukkig
geteekend."
Daniël door E m i 1 e S e i p g e n s. Zooals men weet is deze roman
niet voltooid ; maar zelfs het fragment wordt z66 gunstig beoordeeld, dat de kritikus niet aarzelt te zeggen : ..... „overigens
hebben we niets dan lof voor de keurige bewerking van dezen
roman, waarin de Limburgsche wijze van doen en denken, op het
leven betrapt en met nauwkeurigheid en grooten letterkundigen
smaak afgebeeld, aan den lezer wordt vertoond. De hier en daar
ingelaschte natuurbeschrijvingen zijn even verdienstelijk als de
ontleding van den tweestrijd in het gemoed van den aanstaanden
priester en van zijne gewaarwordingen onder den invloed van de
deerne, voor welke een hevige passie zoo plotseling over hem gekomen is" . . .
De Spectator.
In het nummer van 11 December vinden wij het Koningin Wilhelmina Album (1898) onder redactie van F i o r e D e 11 a N e v e
aangekondigd. Niet onaardig is de opmerking : „wij willen er even
op wijzen dat juist de dames-auteurs in dezen jaargang, waar zij
min gelukkige verhoudingen tusschen man en vrouw schetsen, aan
de vrouw de schuld geven."
Onder den titel Rrisica bespreekt J. H. G a 11 é e het Friesche
WoordenboekdoorWaling Dijkstra enDr.F.Buitenrust
H e t t e m a en de Friesche Plaatsnamen door laatstgenoemde. Schr.
vindt hierbij gelegenheid uit te weiden over G ij s b e r t J a p i c x
en de Halbertsma's.
Met veel lof kondigt W o l f g a n g het boek van Anna E k k e r
Afgoden aan ; hij noemt het „een pittig boek van de geur der jeugd
doortrokken, in willende en dienende liefde opgegaan, in zieleleed
neergezonken, herboren in vrijheid."
18 December.
De Spectator recenseert de Groningsc lee Volksalmanak en OudHolland XV, 3, waarin Prof. H. C. R o g g e het eerste deel van
het Album Amicorum van Emanuel van Meteren, den bekenden geschiedschrijver, die in 1612 overleed, heeft uitgegeven.
Het handschrift berust in de Bodleian-Library te Oxford.
De roman van Lapidoth Vrij ? gaf Wolfgang aanleiding
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tot het schrijven van een artikel Liefde en Vrijheid. Over het algemeen vindt hij veel te waaraeeren in dit werk ,,zoo artistiek
door de schrandere conceptie van het vrouwekarakter."
25 December.
W. G. v a u N o u h u y s wijdt een breedvoerig artikel aan het
gedicht van L a p i d o t h Bva. Zooals bekend is, verscheen dit
het eerst in het maandschrift Hederland. Wij komen straks op
deze poëzie terug, naar aanleiding van een in onze oogen overvragende kritiek en verwijzen voorloopig den lezer naar wat de
Heer Dr. A. S. K o k in het vorige nummer van Noord en Zuid over
Eva schreef. V a n N o u h u y s, die zoo gaarne waardeert, vindt
ook in dit gedicht veel goeds ; hij haalt talrijke fragmenten aan
en noemt den volgenden regel een juweel:
»Bijtend die stralen in zijn wild begeeren."
De onbevooroordeelde lezer zal in de meeste gevallen instemming
betuigen met de opmerkingen en wenken van dezen kritikus.
Over C o u p e r u s' Metarnorfoze schrijft Wolfgang een artikel
Burqerjongen of artiest?, dat den gevierden romandichter ook naar
aanleiding van zijne jongste schepping verheerlijkt.
Voorts vinden wij in dit nummer nog een drietal sonnetten van
Bode van Hensbroek.

De Gids, Januari 1898.
Deze aflevering brengt ons het in Meümorf'oze beloofd sprookje
Psyche door L o u i s C o u p e r u s. De aard van deze verslagen
brengt niet mede, dat wij uitweiden over een dergelijk stuk, al
is het ook een kunststuk ; maar wij kunnen ons niet onthouden
te zeggen, dat het sprookje bijzonder mooi van stijl en woordenkeus, en
verheven van gedachte en opvatting is. Een juweel in ieder opzicht.
Onder den titel Zweden en Nederland deelt G. K(a 1 if) eenige
opmerkingen mede, naar aanleiding van een Zweedsch werk van
G. W r a n g e l „ over den invloed van de Hollandsche literatuur
op Zweden in de zeventiende eeuw. Daar schr. zich beperkt tot
een beknopte oordeelvelling, meenen wij met eene enkele vermelding te mogen volstaan.
Helene Lapidoth Swarth deed in deze aflevering
wederom eenige fraaigebouwde sonnetten het licht zien.
In het Dramatisch Overzicht een kritiek van de vertaling van
Sophocles' Antiçjone door Prof. J. v a n IL e e u w e n J r. Deze
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metrische vertolking, die door het Nederlandsch tooneel bij hare
opvoeringen gebruikt wordt, stelt de Heer V a n H a 11 beneden
die van K 1 o o s. Ook vergelijkt hij haar met de bewerking van
Van H e r w e r d e n en haalt eenige inderdaad erbarmelijk
slechte regels van Van Leeuwen aan.
De Letterkundige Kroniek bespreekt de levensbeschrij ving van
G a s t o n P a r i s , door Gideon Busken Huet, den zoon van Cd.
Busken Huet. Zij verscheen in Mannen en Vrouwen van beteekenis.
Eindelijk vermelden wij nog : Herman Gortei 's : School der Poëzie, door B y v a n c k. De dichter zelf verklaarde in zijne voorrede : „Ik heb daarom mijne verzen „School der Poëzie" genoemd,
omdat het mij dikwijls voorkwam of het de poëzie was, die mij
leerde hoe ik misschien tot beter inzicht en geluk komen kon."
Schr., die telkens fragmenten aanhaalt en doorloopend G o r t e r
verheerlijkt, geeft een overzicht van diens dichterlijken arbeid:
„Toen kwam Gorter's Mei.
„Het gedicht had het zuiverste kenteeken van poëzie, het was
eene blijde verrassing en het was eenig.
Gorter nam zijn plaats in onder de pairs. Hij had misschien
niet het stoere der strijders van het eerste uur, maar hij bezat
daarentegen wat de lievelingen der Goden onderscheidt : het waas
van jeugdig geluk en zelf bewusten schroom. En zijn talent werd
forscher in het gezelschap van zijn gelijken, zijne poëzie stortte
zich al dichter en dichter bij de bronnen van het leven om den
diepen donkeren toon van 's levens scheppende almacht in haar
klanken op te kunnen vangen.
Thans onderscheid ik een stemming van inkeer en afwachting.
Het schijnt wel, dat de genius van onze letterkunde zijne beschikbare krachten overziet tot voorbereiding van een nieuwen arbeid.
Hij weet, dat wat nu komen zal iets anders zal wezen. Het
oude is afgedaan." —
In de Bibliografie komt een bespreking voor van Lapidoth's
Eva ; de slotsom luidt : „Duidelijk en zonder omwegen, de Heer
L. is in Eva beneden zijn verheven onderwerp gebleven."
Zulk een machtspreuk nu is heel gemakkelijk aan den man te
brengen. En onbillijk is het ook bij de behandeling der Paradijsgeschiedenis onmiddellijk te denken aan Vondel en Milton.
Natuurlijk is het niemand van het tegenwoordige geslacht gegeven deze dichters nabij te komen : doch hij, die moed bezat, een
-
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onderwerp van deze zwaarte te vertillen en tevens -- men eergelijke de kritiek. van Dr. A. S. K o k — het oude in den glans
der nieuwheid laat schitteren, heeft aanspraak op onze erkentelijkheid.. Eva is zeker geen werk voor de eeuwen ; maar onder
de gedichten van den laatsten tijd neemt het niet de laatste plaats in.
Het nieuwe Tijdschrift Vrije Kunst (lste deel, 1897) wordt
zeer ongunstig beoordeeld. Wij maken van deze gelegenheid gebruik om een enkel woord te wijden aan deze eerste aflevering.
De aandacht trekken de verzen van een nieuw dichter, die
zich C o n r a d V e r h a e-r-e n noemt. Hij schreef een sonnet
Jacob van Maerlant, een vijftal gedichten, vereenigd onder den
titel: Beperelde Blaren en nog een drietal Sonnetten.
Eerstgenoemd vers schrijven wij af ; onze lezers kunnen zich
dan zelf een oordeel vormen.
Jacob van Maerlant.
Van Uwe lier klonk Jesu kruisgeklag!
»Wee Kerstenheid, en is daar dan geen were?
»Te loor gaan mijner kerken leen en leere:
»Lacy, men slaat op mi zoo zwaren slag?
»Mijn soudenieren stichten een gelag
»En smalijk in mijn naaktheid mi onteeren:
»Mijn' armen rooven si om cleen bejach!
»Is er dan geen, die dit tempeest kan keeren ?"
0, Maerlant, gij en Coninc Willems kind
Zaagt blijen opgang van een jong geslacht,
Toen 't oude stond in aldus cranken love.
Gij hebt het leerzaam stedenvolk bemind:
't Kleinood der taal leent zich tot vorstendracht
En krone siert, die eertijds lag verscoven!
De nieuwe Gids.

J a c. v a n L o o y geeft een metrische vertaling van Shakespeare's Macbeth. Later misschien zullen wij haar eenigszins breedvoerig bespreken ; nu reeds zij opgemerkt, dat zij • zich gunstig
onderscheidt boven de bekende van B u r g e r s d ij k. Ook E d w.
B. K o s t e r vertolkte den Macbeth ; waarom werd de aangekondigde overzetting van den geheelen Shakespeare toen niet voortgezet s? Het zal niet oneigenaardig wezen door een goed gekozen
fragment de drie bewerkingen van het treurspel te vergelijken!
Verder treffen wij van de hand van H. J. B o e k e n een mo.
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dern Grieksch treuhspel aan .Helena in Troje ; terwijl de andere redacteur W. K 1 o o s in de Litteraire Kroniek een vernietigend vonnis uitspreekt over V a n L e e u w e n's vertaling van
Antigone. „Om een wereldartist als Sophocles te vertalen, daarvoor zijn nog andere dingen noodig clan geleerdheid en vlijt."

De Dietsche Warande.
Niet onbelangrijk schijnt ons de aanvang van een studie van
G u s t. S e g e r s over Vondel en de Turken. Na de voltooing
komen wij wellicht hierop terug.
Eigen Haard.
Dit weekblad opent met een novelle uit de Geschiedenis der
Nederlandsche Letteren Brecht] e ,Sp ieg hels door Prof. Dr. J a n
t e n B r i n k. Wij ontmoeten den schrijver hier weder op zijn
oud terrein.

Nederland.

De Kroniek zegt van Interieurs door I4. H e ij e r m a n s J r.:
„Al deze schetsen zijn uitmuntend geschreven, in alle is wat teers
en wat grofs, in alle iets echts, iets nieuw-geziens." Toch wordt
aan schrijver zijn gemis aan hooge opvatting en goeden , smaak
verweten.
De Spectator.
1 Januari.
In een vrij breedvoerig artikel, getiteld Albert Verwey over
onze Letteren valt W. G. v a n N o u h u y s den dichter van .Persepiione en Aarde aan, over zijne schets „Toen de Gids werd opgericht", die, nadat zij in het Tivee ?aandelij ksch Tijdschriftt verschenen was, afzonderlijk is uitgegeven.
Het nummer van 8 Januari bespreekt het „Haagsche Jaarboekje
voor 1898 ," waarin een metrische vertaling is opgenomen van
Huygens' Latijnsche gedichten op den Haag van de hand van
W. Meyer.
De Navorscher.

De Heer H. d e Jager publiceert een afschrift van een handschrift van Bilderdijk, dat de volgende geschiedenis had. In
Maart 1810 opgesteld kwam het na den dood des dichters in
het bezit van Van Lennep, om weder na diens overlijden over te
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gaan in de handen van Cobet. Waarschijnlijk werd het op de
auctie van diens boeken verkocht.
Het manuscript draagt het opschrift : „Na mijn dood te openen."
Bilderdijk had in de dagen toon hij het opstelde aan zelfmoord
gedacht (men weet in welke treurige omstandigheden de grijze,
aan zenuwziekte lijdende dichter verkeerde) en spreekt nu een
krachtig protest tegen dat denkbeeld uit.
Evenals hetgeen onlangs omtrent Bilderdijk's eerste huwelijk
aan het licht werd gebracht, kan ook deze uitgave diensten bewijzen om zijne nog altijd raadselachtige persoonlijkheid beter
te leeren kennen.
Onze Vlagge , men lette wel op dat ge aan het eind , kondigt
zich aan als een Jong-Vlawnsch strijdblad en schrijft „een woord
vooraf" dat niemand met gezond menschenverstand zonder lachen
kan lezen.
Wij , de jeugd , gegroeid in dezen wordenden tijd (wat is dat
voor een tijd ?) midden in het óp-bvanden (?) onzer kunst , ( eene
bijzondere kunst ?) vol vertrouwen in hetgeen komen gaat; wij,
menschen bezield met groote liefde voor het volk (de „voornaamste
medewerkers" heeten o.a. Boekelmans , Baselier, de Meyere, Eelen,
Janssens, Hansen, Ontrop, Streuvels, Thijs, een heet er zelfs Rabauw,
alle namen, die stellig niet aan hooge geboorte , maar stellig aan
„volk" doen denken) en onzen grond , voelen de behoefte aan een
uitgaaf waarin we, vrij en onafhankelijk, van al wat rond ons (?)
streeft, ons gevoel- en gedachtenleven kunnen uiten , als vrije individuën naast elkander, zonder eenige verplichting tegenover wie
of mat ook. (Zoover wij weten is daartoe in België gelegenheid
genoeg ; de week- en maandbladen hebben geen strenge redacteuren
en de drukpersvrijheid is door het recht van antwoord daar meer
uitvoerig toegestaan dan in de meeste landen der wereld. Deze
apostelen zien echter reeds brandstapels en pijnbanken in 't verschiet:
zij zullen geleid worden door dit één idée : zooals wij handelen,
moeten wij handelen om te doen wat onze plicht is en ze zijn
voor geen klein geruchtje vervaard ; want : in het robuste van (hun)
geweten zullen (Zij) de kracht putten om te volharden in den strijd.
We zouden nog eenige bladzijden onzin kunnen overschrijven,
maar dit weinige is zeker voldoende. Waartoe die drukte ? L o d e
B o e k e 1 m a n s heeft veel talent en kan heel wat moois leveren,
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maar zijn stuk kon ook elders plaats vinden en die mannen van
dikke woorden hadden toch geen „behoefte" om een praatje te
maken over eene brochure over Benoit ! Het onbeduidendste krantje
geeft geen mindere „overzichten" dan de Rabauw van het tijdschrift,
die er in slaagt bladzijden vol te schrijven zonder ééne enkele gedachte. De 1e afl. bevat 20 bladz. en aan het einde lezen wij:

_Te beginnen met het volgende nummer zullen wij telkens in deze
rubriek alles (?) bespreken wat er eenigszins (?) belangwekkend
gebeurd (?) op alle (! ! !) gebieden (? !)
Wij zijn verhinderd geweest (?) hier (!) heden (!) de gewenschte
(door wie ?) uitbreiding aan te geven, maar : uitgesteld is niet verloren. Geen wonder, dat de 2e afl., die maar 16 bladz. beslaat, we
weten niet, wie daarbij veel verliest, alweer sluit met de mededeeling, dat uit plaatsgebrek een gedeelte van deze Kronijk verschoven is.
De mannen, die „behoefte" hadden, hun gemoed uit te storten,
geven als nieuwste nieuwigheid een praatje over ,,Nora" van I bS e n, waarover we meenden, dat nu toch eindelijk het laatste woord
gesproken was. Blijkbaar was het bestaan van dat stuk voor de
medewerkers een diep geheim gebleven, tot het eindelijk te Antwerpen werd opgevoerd en stof gaf voor een artikeltje , zooals
iedere krant er een kan geven. Eigenaardig is , dat dit „mopje"
van 4z bladz. evenals verschillende andere artikeltjes door de onbekende schrijvers aan onbekende bewonderde of gewaardeerde personen zijn opgedragen. Het kluchtspel is geheel naar den eisch
ingericht. Het tijdschrift, dat o.a. van een inning-kwitans spreekt
en ons vertelt, dat Rank in Nora „kapot gaat" is in een allergrappigst taaltje geschreven. Konden we er ruimte voor missen,
we zouden onze lezers door citaten een vroolijk uurtje bezorgen.
We moeten echter medelijden hebben met een auteur, die getuigt:
'k ween
Van binnen, 'k ruk mijn hart vaneen
En al mijn bloed druipt langs mijn' vingeren.
Men ziet het ! Griezelig, die man, die zijn hart vaneen rit, terwijl zijn bloed langs zijn vingeren druipt.
Dit tijdschrift is nog pas een begin. Op den omslag lezen wij:

Onder den algemeenen titel Werk zullen eenige schrijvers hun
uitgebreide (?) schriften volledig in het licht geven. Dit bericht,
staande tusschen een advertentie van De Beukelaers' Biscuits, Chocolade en Cacao en een andere, aangaande „het beste rookgerief" heeft,
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hoewel we geen cacao of chocolaad eten en niet rooken, een diepen
indruk op ons gemaakt. Het „Bureel" is Beeldekenstraat 144 te Antwerpen, het zelfde adres waar ook het beste rookgerief te krijgen is.
Taal en Letteren 7e jaargang. Afd. VI.
J. K o o p m a n s. Iets over de geschiedenis van onze Middeneeuwse Kruissage. De legende van het kruishout is in 't Mnl.
o.a. bekend uit Maerlants bewerking van Comestors Historia Scolastica (1150) en uit • een ander gedicht , Dboec van den Houte,
door den uitgever Tideman ook aan Maerlant toegeschreven. In
dit laatste gedicht is het verhaal in een veel verder stadium en
op een zeer hoog standpunt van ontwikkeling. Het vertelt , hoe
Adam zijn zoon Seth naar 't Paradijs zendt om de olie der barmhartigheid. Als Seth in het Paradijs een dorren boom ziet,
welks wortels in de hel dringen , welks stam omgeven is door een
slang , in welks kruin een kind schreit , zegt de wachtengel , dat
dit kind stervend zijn bloed zal storten aan een hout , uit de
zaden der verboden vrucht voortgesproten. Deze zaden moet Seth
leggen onder de tong van Adam , als die na 3 dagen sterft. Zoo
deed Seth en 3 loten schoten op , 'die Mozes 3200 jaar later herkent als de teekenen der H. Drievuldigheid. Ze vergroeiden in
den hof van David tot één boom, die bij Salomo's tempelbouw
werd omgehakt ; op een balk daarvan gaat een sibilla zitten,
wier kleed in brand geraakt en die daardoor in dezen boom het
hout ziet , waaraan Gods zoon zal hangen. De koningin van
Saba openbaart het geheim aan Salomo , die den balk laat aanbidden. Latere joden begraven hem , tot hij bij 't graven eener
piscine te voorschijn komt en heelende kracht bezit. Van dien
balk maken later de joden het kruis en aan 't kruis vloeit uit
de zijde des Verlossers de olie der barmhartigheid. De legende
bestaat niet vóór de 12de eeuw ; ze is uit heterogene bestanddeelen samengegroeid. Jac. de Voragine (1254) geeft de nog niet
aaneengesloten verhalen , ontleend aan 't Ev. Nicodemi , waarin
de Adamlegende , een onbekende apocryphe historia Graecorum
en aau' Joh, Boloth (1170) , die do Si-billesago o. a. behandelt.
Aan de hand van W. Meijer , Die Geschichte des Kreuzholzes vor
Christus en F. Kampers , Mittelalterliche Sagen vom Paradiese und
vom Holze des Kreuzes zegt de S., dat tusschen de verschillende
bestanddeelen langzamerhand verband is gebracht, dat er een
Latijnsche prozabewerking ontstaat, die door geheel Europa bekend
Noord en Zuid, 21e jaargang,
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w erd en dat van de navolgingen het Nederlandsch gedicht door
eenheid en poëtische opvatting den meesten roem heeft verworven.
Over spraakgelu-iclen, citaten uit de intreerede van Prof. Zwaardemaker.
Dwepen beteekent, in de Antwerpsche Kempen, ronddolen en
dweep is daar o. a. verstooteling.
D e B oer , Potjebeulinq is melk en meel , vermengd en gekookt. In een naschrift zegt Stoett , dat het in de 18e eeuw een
gortspijs moet zijn geweest.
J. G. T a 1 e n , Beknopte spraakleer van 't beschaafde llreclerlands III. Hij behandelt hierin de verbuiging en het gebruik
van het adjectief. In de opmerkingen lezen we , dat de e in „ze
is 't gelukkigste" en in „hoogepriester" geen buigings -e , maar
woordvormings -e is , dat men ook mag schrijven „het stene huis" ,
dat het bijv. nw. in die lieniaal is de goeie" predicatief-attributief is gebruikt , dat de bijv. nw. hoe en op uitsluitend predicatief zijn : hoe is 't met je P De meid is op.
Ouders en meesters in de XVIIe eeuw, aangehaald uit Richard
Dafforne's , Leez-leerlings Steunsel , Amsterdam 1627.
D r. P. L e e n d e r t z J r. , Nog eens de Warenar. Naar
aanleiding van de critiek van Dr. Stoett erkent de S. de juistheid van sommige van diens verklaringen , afleidingen en aanvullingen , bestrijdt echter andere bedenkingen. Ook blijft hij zijn
standpunt omtrent het auteurschap van Coster en Hooft innemen.
Buitenrust H e t t e m a, Over spreek- en schrijftaal , opmerkingen bij de stellingen van Dr. Moolhuyzen.
Kleine meedelingen over Boekwerken. Dr. Jan ten Brink, Geschiedenis der Nederl. Letterkunde, ongunstig beoordeeld door J. te V.
8e jaargang, Afl. I.
J. A. F. L. Baron van Heerkeren, Een en ander over
Vondel. 1. lee ten denz van den Lucifer. De S. bestrijdt de
allogorische opvatting van Van Lennep en Jonckbloet, twee letterkundigen, die geen bijzondere voorliefde hadden voor theologie
en geen oog voor het godsdienstig mysterie, waarop de dichter in
zijn treurspel doelde. De onderstelling, dat de dichter in 1654
d. i. 86 jaren na het begin van den opstand, en nadat de vrede
van 1648 door alle katholieken was toegejuicht, dien oorlog nog
zou gaan bestrijden is niet aan te nemen. Volgens de heerschende
regels van het volkenrecht had de gesloten vrede alle mogelijke
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onwettigheid van den oorlog gedekt. In de Staten van Holland
erkende Vondel zijn wettige overheid. De rampen van ons gemeenebest had hij betreurd, de overwinningen bezongen ook na
zijn overgang tot de R.K. leer. Zou hij nu den Zwijger 70 jaren
na diens dood willen steenigen om een vierjarig weesje daarmede
te treffen ? Samenspannen met Cromwell om den afstammeling der
Stuarts te schaden, den kleinzoon van Fredrik Hendrik en Amalia
van Solms, door hem zoo hoog gevierd ? Zou hij , die zoo
roerend over weezen heeft geschreven , dezen wees hebben
verfoeid ? Neen , op dien jongen prins was de hoop van alle
verdrukten , ook die der katholieken gevestigd. De eenige
reden van Vondel om Oranje te belagen , zou dan moeten geweest zijn oogendienarij van de Amsterdamsche regenten , en nu
is bekend , dat Vondel geen vleier was. Ook waren de l7de
eeuwsche Jezuïeten bestrijders van het koninklijk gezag en voorstanders der democratie. Intusschen bevat het drama een moraal.
Der Engelen opstand was Vondel een voorspook van den opstand
in de kerk en stemde hem tot weemoed , dat zoovelen zijner
vrienden niet tot de Moederkerk behoorden.
Dr. B, Uit de Praktijk. Spreekoefeningen. Een geschikt stukje
lezen, bespreken, laten vertellen en in eigen woorden opschrijven
is den S. de beste methode gebleken voor 't leeren stellen,
J. K o o p m a n s, De spellingbeweging en de school. De S.
verdedigt de methode, dat het onderwijs van aanschouwing moet
uitgaan en spreekt het verwijt uit, dat men dit bij het taalonderwij s niet doet. Men moet hier van de spreektaal beginnen en
komen tot de omgangstaal der beschaafde Nederlanders en dan
schrijven gelijk men spreekt. Dus vis, meedelen, metodies, vriendelilc, tradiesioneel, enz. Men moet het tijdrovend, onvruchtbaar
zich bezighouden met het leren en toepassen van willekeurige
regels afschaffen, de onwetenschappelike, oneenvoudige, onvolkswaardige schrijfusus verlaten, breken met het gezag en uitgaan
van de subjectieve aanschouwing.
B. H, Hoe meen uitgeeft en verklaart. Prof. De Vreese heeft
in de Dietsche Warande de onbetrouwbaarheid in elk opzicht aangewezen van Ungers uitgave van Vondels werken. De Vreese wil
in de D. W. collaties geven, daar in de eerstvolgende jaren meer
dan waarschijnlijk geen nieuwe uitgave zal ondernomen worden.
B. H. hoopt, dat van wege de Maatschappij van Ned. Lett. Von14*
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del, Brederoo, Cats in waardige uitgaven mogen verschijnen.
Taa,bma 'deeri g vaan k unstenaaï en beleerde. (Uit een artikel
van L. van Deyssel in het Tweemaandelij ksch Tijdschrift, 1897).
J. G. T a 1 e n, Beknopte spraakleer van 't beschaafde Nederlands. IV. Hierin bespreekt de S. de comparatie, in aansluiting
bij de behandeling daarvan in den vorigen jaargang.
Prof. J. F r a n e k, Schriften zur Limbm-gischen spprrrache und
l'iteratuyr. Limburg lag gelukkig voor letterkundige werkzaamheid
in de nabijheid van het stamland der Pepiniden, bevattende vele
kloosters en den zetel van een bisdom te Tongeren, later te
Maastricht, eindelijk te Luik. De verkeersweg tusschen de landen
van West-Europa en die tusschen Frankrijk Engeland en Noorden Oost-Europa leidde door Limburg. De beschaving van Frankrijk en Duitschland ontmoetten elkander hier en het is geen toeval, dat Hendrik van Veldike hier woonde. Daar staat tegenover, dat
het ook ten deele om dezelfde redenen dikwijls het terrein van den
oorlog is geweest, waardoor de litterarische werkzaamheid verstikte.
Hoe de Limburgsche dialecten waren, is nog weinig onderzocht.
Wel is er door de Limburgers geschreven, maar de historische
ervaring leert, dat men een afzonderlijke schrijftaal krijgt, zoodra
de letterkundige geschriften verschijnen en zoo bevatten die M.E.
geschriften de schrijftaal van dien tijd, hoewel natuurlijk de
schrijftaal toen nog niet de kracht en eenheid bezat van heden,
nu zij na langen strijd en door de middelen van het moderne
leven zich heeft gevormd.
Boekaankondiging door J. L. C. A. Meijer van A frilcaan?sche
poëzie : zestig uitgesogte Afrikaanse gedigte door F. , W. Reitz,
2e uitg. Sommige dezer gedichten, „Transvaalse stemme", laten
zich met onze geuzenliederen vergelijken ; één herinnert aan de
woorden van 't Wilhelmus. Uit meer dan één vers spreekt een
af keer van al wat Engelsch is en niet „nasj onaal". Uit andere
blijkt de zin- voor 't komische.
Kleine meedelingen over boekwerken, Hulpboekje ten çjebruike
bij het onderwijs in het Hollandsch en Allerlei, een leesboek voor
school en huis, door W. S. Logeman, professor te Stellenbosch
(Kaapkolonie). De methode in deze boeken wordt geprezen door
A. Gittée. Zedelijke opvoeding door J. Kooistra, 3e uitg. aanbevolen door B. H. Het leeroen wagentje door J. Ph. Vogel, besproken en gunstig ontvangen door B. He

BOEKBEOORDEELINGEN.
We wenschen onze lezers opmerkzaam te maken op de uitgave van twee
werkjes, die hun bij de examens uitstekende diensten kunnen bewijzen ni.:
1. Toetsnaald voor Adspirant-Onderwijzers en Onderwijzeressen. Verzameling der schriftelijke werkzaamheden van 51 examens voor
0 n d e r w ij z e r (1894-1897).
2. Toet.mnaald voor Candidaat-Hoofdonderwijzers en Hoofdonderwij
zeressen. Verzameling der schriftelijke werkzaamheden van Zs
examens voor de Hoofd-acte (1894--1897).
-

Beide zijn uitgegeven te 's-Gravenhage, bij de Haagsche Boekhandel- en
Uitgevers-Maatschappij. Het eerste werkje kost f 0,90, het tweede f 0,75
Studien en Kritieken door P. F. TH. VAN HOOGSTRATEN, Ord. Praed.
Derde deel 'Ie afl Nijmegen, L. C. G. Malmberg.
Het is bijzonder in het belang van ernstige beoefenaars onzer literatuur
dat ze kennis maken met V a n H o o g s t r a t e n s Studien. Daar is in
die Studiën een man aan het woord, die het ernstig meent en geen arbeid
ontziet. Hij plaatst zich — zijn stand brengt het mee — op een eenigszins eenzijdig standpunt, hij stelt als grondslag »dat de schoonheid, die
zich in de kunst moet belichamen, een edele en veredelende vorm der
waarheid behoort te zijn, Men denke hier voor alles aan de zedelijke
schoonheid, die de hoogste bezieling is van alle verheven kunstwerken."
Die stelling staat daar alsof hetwoord humanismus nog moest uitgevonden worden. Eenmaal aangenomen, dat er hors de l'église point de salut
is, dan moet men aan elk kunstwerk den eisch stellen, dat het de menschen beter maakt en bijdraagt tot den bloei der kerk. Maar dat is twee
zeer verschillende zaken met elkaar verwarren. We zijn 't lang niet altijd eens
met H u ë t, maar in Lidewyde heeft hij terecht beweerd »nut stichten en
dadelijk nut stichten" zijn twee verschillende zaken. Slechts in zooverre
zijn wij het met den Schr. eens, dat de kunst den mensch niet mag doen
dalen (afdalen tot het lage) maar moet verheffen ; maar we houden vast
aan N i e t s c h k e 's stelling, dat er maar één kunst is, met verschillende
uitingen en dan vragen wij, of Homerus en Ovidius of Terentius en Plautus
geert kunstenaars waren, omdat hun kunst geen zedelijke schoonheid vertoonde. En wanneer men dezen eisch aan letterkundige werken stelt,
waarom dan niet aan bouw- en beeldhouwwerken, waarom dan niet aan
schilderstukken ? Welke is de zedelijke schoonheid van Schuttersmaaltijd
of Drijvende Veertje, van alles wat Jan Steen, Ostade, Teniers e. a, hebben
nagelaten ? Welke die der werken van componisten als Wagner of Massenet ? Welke is de zedelijke waarde van de groep van Laokoön, van de
Venus van Praxiteles, van de Niobiden ? Wat is de zedelijke schoonheid
van den Are de Triomphe, of de Colonne op de Place de la Concorde,
van de Porta Nigra of den geheelen schat der bij Olumpia opgegraven
beeldhóuwwerken ? Men overdrijve echter niet ! De Schr. denkt o. i, bij
»zedelijke schoonheid" aan »der kerk niet vijandig" zoo iets althans kan
men afleiden uit de omstandigheid, dat R. A. S a n d i c k hier geroemd
wordt, zonder dat deze in zijn geschriften aan zedelijkheid heeft gedacht. Hij
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heeft de waarheid gezegd en dat is voor Van Hoogstraten een motief om
te gewagen van »een mannelijke daad, die den oud-ingenieur waarlijk tot
eer verstrekt."
In deze afl. is sprake van M u 1 t a t u 1 i en zij, die er aan denken op
eenig examen over den schrijver van den Max Hazelaar te spreken, zij
die meenen hooger te staan dan anderen, wanneer zij in toastentaal hulde
brengen aan Multatuli, dien zij niet hebben gelezen, ze kunnen niet beter
doen dan dit werk ernstig en zorgvuldig te lezen, ze zullen niet alleen
beschouwingen van allerlei aard hooren, maar ook tallooze feiten, die hun
de gelegenheid zullen geven, met grond te oordeelen en liet oordeel van
anderen aan hunne wetenschap te toetsen. Het stuk draagt den titel Pater Jonckbloet over Multatuli en dat uitgangspunt, gekozen naar aanleiding
van de dichterlijke geestdrift van den jongen priester geeft aan dit werk
een geheel eigenaardige verdienste.
Men koope en leze dit werk. Het is eene hoogst welkome gave.

-

Een Pionier. J. A. ALBERDINGIK THYM 1840 -1853, door M. A. P. C.
P o e 1h e k k e, Nijmegen, L. C. G. Malmberg.

Met een kort woord wenschen wij deze brochure (144 bl. groot) bij
onze lezers aan te bevelen. Wie de artikelen over dit onderwerp van
dezen schr. in N. en Z, gelezen heeft en weet, dat deze uitgave slechts weinig verandering heeft ondergaan, begrijpt, dat er van geen recensie sprake
kan zijn. Het werkje behandelt Thym, zooals een man van die waarde
behandeld moet worden n.l. in den gang zijner breede ontwikkeling, een
Katholieke letterkunde scheppende en daarmede de geheelë letterkunde
des lands opbouwende. Het schoone tijdperk van '40 tot '53 is het groote
tijdperk van letterkundig leven, waarin werken en aaneensluiten en belangstellen en steunen en helpen geen klanken waren. Het staat ons thans
voor den geest als tot eene mythische periode behoorende. Dit tijdperk is in
onze Handboeken der Letterkunde, waaruit velen nog altijd gelooveu
degelijke kennis te kunnen ophalen, zeer vluchtig behandeld en het is
daarom, dat we voor deze studie, welke de zaken degelijk bespreekt, de
bijzondere aandacht onzer lezers vragen en wel in hun eigen belang.
The ancient Boeotians : their character and Cultu'e, and their reputation. by W. R h y s R o b e rt s M. A. Professor of Greek in the

University College of North Wales, Bangor. Cambridge : At the
University Press.
De dissertaties van J. W. ten Breujel (Gron. '34), J. C. Drabbe (Leiden
46) P. A. Koppius (Gron. '36), H. J. Matthes (Leiden '30) zoowel als vele
andere dissertaties uit alle landen, aanvullende een hoogst omvangrijke
literatuur over dit onderwerp, gaven den geleerden schrijver de stof, om in
een keurig uitgevoerd werk van nog geen 100 bladz. een even belangwekkend
als belangrijk verslag te geven van het resultaat zijner onderzoekingen aan
gaande de gronden voor en tegen de verachting der Boeotiërs, die reeds eeuwen
vóor Pindarus Boeotische zwijnen genoemd werden en die in weerwil van alle
verdediging nog steeds in alle beschaafde talen op 't onbeschaafdst met
minachtende namen worden aangeduid, een lot, dat zij met de Zwaben en
Kampenaren gemeen hebben. Het ligt niet op onzen weg de juistheid der
onderzoekingen na te gaan : het zij voldoende te zeggen, dat de schr. met
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krachtige argumenten de partij der miskenden op zich neemt en hen verdedigt. Maar belangrijk is in dit werk het 5e hoofdstuk, waarin de
Boeotiërs de Nederlanders van Griekenland genoemd worden. Hij legt
dit - gesteund door deugdelijke studiën - ten gunste van Holland uit
en stelt daarin o. a. den Boeotiër Plutarchus tegenover den Nederlander
Erasmus, hij vermeldt den strijd van beide volken tegen de zee maar
roemt de Nederlanders, dat zij zich de zee ook nuttig wisten te maken;
vindt bij beiden een vruchtbaren grond en rijkdom van vogels, zoomedein
de stroomende wateren rijkdom van visch en daardoor groote voorliefde
voor tafelvreugde; ook meer algemeen verspreide, groote mate van kennis,
dan een groot aantal overweldigend geleerde mannen en voegt erbij eene
welgeslaagde vergelijking tusschen Epaminondas en Prins Willem T, wier
leven werken en dood treffende gelijkenis toont. Voor ernstige lezers is dit
een hoogst belangrijk boekje.
Aanleiding tot studie van Literatuur. Potgieters Poëzie, toegelicht
door C. IT. den Hertog. 'le deel Zangen des tijds. 2e deel Nalatenschap van den Landjonker, Amsterdam, W. Versluys.
Overstroomd door gidsen, wordt de studie en het gezond verstand maar
al te vaak bij daartoe voorbestemde individuën wegge-gidst en met te
meer nadruk roepen we alle degelijke menschen op, om zich dit werk, een
ware- en betrouwbare gids, aan te schaffen. In een klein bundeltje handelt
De n H e r t 0 g over Nauwkeurig lezen en deze laatste kunst wordt in
onzen tijd van Kinernatografen zeer slecht beoefend. Door Momentoufnahmen krijgt de aspirant photos van allerlei wetenschappen in zijn hoofd,
op 't examen rollen de groote beweegbare beelden systeem L u m i è r e
aan 't oog der examinatoren voorbij en de candidaat doet hen dus geloo
ven, dat wat ze zien echt is, maar de machine, die dit alles vertoont, merkt
er niets van.
Daartegen is geen beter hulpmiddel, geen meer afdoend geneesmiddel dan
werken als deze. In het voorbericht wijst de schr. nog eens met nadruk
op de noodzakelijkheid van ernst bij de studie der literatuur, maartevens
op de onbeduidendheid van vele inspannende studiën, waarvan de uitkomst
de moeite niet waard is, of, gelijk de schr. zegt, »het angstvallig getob
over nietige vraagstukken." We ontvangen hier een commentaar tot de
belangrijkste gedichten uit het eerste en tweede deel van Potgieters Poezie
met uitzondering van Florence en Gedroomd Paardrijden, waarvan de toelichting later volgt. Later zullen op gelijke wijze behandelt worden D a
Costa, Beets en De Genestet.
De overtuiging, dat het studieplan door den schr. zoo terecht gewenscht
en als het eenige noodzakelijke aanbevolen, door zeer weinigen gevolgd
wordt, den meesten onbekend is, doet hem al het materiaal, voor den
arbeid noodig, zorgzaam bijeenbrengen, zonder uit te putten. De zin des dichters verstaan, de omstandigheden kennen, waaronder het kunstwerk ontstond en waaruit het vaak verklaard wordt, kortom tevens de. echte wetenschap der tij dgenooten, dat is het wat als einddoel wordt gesteld en, gids
en voorbeeld tevens, geeft Den Hertog hier nauwkeurig den weg aan, dien
hij heeft gegaan. Niet voor aanstaande docenten alleen, neen voor alle
ernstige lezers is dit werk een hoogst welkome gast. De uitgever heeft
er voor gezorgd, dat de nette bandjes ook achter de glazen deuren eener
boekenkast of op een boekenhangertje een goed figuur maken.
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Taal en Stijl. Volledige Taalcursus voor de lagere

school, door L. van Ankum, 4 stukjes met h andleiding. Groningen, P. Noordhoff.
De heer Van Ankum , een bekend schrijver van schoolboekjes , heeft
een volledigen taalcursus het licht doen zien; 4 boekjes .door hem bestemd
respectievelijk voor leerlingen van 8 à 9, 9 a 10, 10 a 11. en 11 à 12 jaar.
Bij die boekjes behoort eene handleiding , die den onderwijzer wel den
weg wijst bij zijn onderwijs in de s p r a a k k u n s t, doch slechts enkele
algemeene opmerkingen geeft betreffende het s t e 1 o n d e r w ij s.
In de Inleiding der handl. wijst de Schr. er op. dat het afzonderlijke
taalonderw. eerst met leerlingen van ongeveer 8 jaar kan beginnen. Bij
de behandeling der verschillende onderwerpen wenscht hij dezen gang te
volgen : voorbeelden - bespreking der voorbeelden - afleiding van den taalregel - toepassing van den taalregel in een aantal oefeningen - herhaling. Verder bevat dezelfde Inleiding eenige wenken over : het nauwkeurig nazien
van het taalwerk. (waarom toch ? maken dan werkelijk zooveel onderwijzers zich aan p l i c h t v e r z u i m schuldig ? het verbeteren van gemaakte
fouten en het doel der herhalingen. Over dit laatste zegt hij : »Aan het
slot van elke afdeeling heb ik het geleerde zoo beknopt mogelijk in een
herhaling samengevat. Onze herhalingen moeten in het geheugen worden
geprent en aan 't eind van elk deeltje gerepeteerd worden. Te zamen
vormen ze eene kleine grammatica.
Wat het onderwijs in de spraakkunstige vormen betreft, is mijn totaalindruk van dezen taalcursus, dat de leerstof te moeilijk en te veelomvattend is Enkele lessen uit 't 2e deeltje, vele uit 't 3e en 4e zijn m.i. ongeschikt voor de leerlingen, voor wie de schrijver de boekjes bestemde; de
kennis, daarin aangebracht en de wijze van behandeling is meer geschikt
voor leerlingen boven 12 jaar dan voor kinderen beneden dien leeftijd.
Eene bescheiden keus uit de gedeelten der handl. waarbij ik o n g e s c h i k t,
o n n o o d i g, t e g e 1 e e r d aanteekende moge de waarheid dezer bewering staven : 2e stukje (voor leerlingen van 9 tot 10 jaren). Gaan
was in vroeger tijd gangen. — De verleden tijd van werken is werkte en
wrocht, 3e stukje (10-11 j.) 18 geslachtsregels. — De bijwoorden duiden
de plaats, den tijd, de hoedanigheid en andere omstandigheden
v a n d e w e r k i n g aan l ). Het bijv. naamwoord kan eene eigenschap
aanduiden van den persoon in zijne betrekking of eene eigenschap van den
persoon in zijn geheel als mensch. Zoo is er verschil tusschen een oude
vriend en een oud vriend. — 44e stukje (11-12 j.) de woordvorming (zeer
uitvoerig) 't verschil tusschen achtervoegsel en buigingsuitg a n g — de verklaring van de van vliegen afgeleide woorden : vlieg, vlaag,
vlag, vlug — de voorwaardelijke wijs enz.
Verder heeft de Schr. zich beijverd, zooveel mogelijk de spraakkunstige
1

) Spatieering van mij.

v. D. M.
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termen te verklaren, wat niet zoo heel gemakkelijk is tegenover jonge
leerlingen en licht aanleiding geeft tot gekunsteldheid. Als voorbeelden
haal ik aan : Menschen, dieren, planten en dingen staan op zich zelf. Ze
heeten met één woord zelfstandigheden en de namen van die zelfstandigheden heeten zelfstandige naamwoorden. -- Omdat nu de woorden vlijtig
sterk, hoog en hard bij de zelfst. naamwoorden gevoegd worden, heeten ze
bijvoeglijke naamwoorden. — Al deze woordjes heeten voorzetsels. Ze heeten
z66, omdat ze voor de zelfst. naamwoorden worden gozet. - De persoon,
die wascht, is dezelfde als de persoon, die gewasschen wordt. De werking
gaat van hem uit en keert tot hem weder. Zulke werkwoorden als wasschen, zulke wederkeerende werkw., zijn er veel meer.
Over het algemeen gaat de schr. van te weinig voorbeelden uit, zoodat
de leerling er niet toe komt, aan een' algemeen geldenden regel te denken.
De bespreking kan wel iets van dit bezwaar wegnemen, maar geheel opheffen
doet die het niet of ...., maar dan hadden de boekjes even goed er anders kunnen uitzien. Als natuurlijk gevolg hiervan moet de onderwijzer
meer vertellen, dan dat de leerling zelf het verschijnsel opmerkt.
In de oefeningen ter toepassing, meest verhaaltjes of beschrijvingen, heeft
de schr. den juisten kindertoon weten te treffen.
In zijne opmerkingen over de afd. Stijl zegt de schr., dat hij het stelonderwijs met zaakonderwijs (niet met het zaakonderwijs) wenscht te verbinden, en al ga ik niet met hem mee in zijne beschouwing over taal-, stelen zaakonderwijs, toch ben ik het met hem eens, dat opstellen over de
prov. Zeeland, de inneming van Breda, de huispomp e. d. thuis behooren
bij aardrk. gesch. en natuurk. Maar .... behooren dan opstellen over den
ooievaar, de bij, den haas (graaft die wel een hol in den grond? ), de koe,
de zwaluw , den olifant , den ezel, de visch enz. enz. niet thuis bij de natuurk hist. (dus ook bij Z a a k. o n d e r w ij s) ? Dergelijke opstellen, soms
naar aanleiding van vragen of van punten, soms ook ter invulling van weggelaten karakteristieke woorden geef ik ook op in een uur voor T a a 1
bestemd, maar in aansluiting . met de lessen in n a t u u. r 1. h i s t o r i e.
Op pag 5 zegt de schrijver : «Bij de samenstelling der stijloefeningen
heb ik daarom zoovéel mogelijk vermeden, op liet gebied van geschiedenis,
aardrijkskunde, enz. te komen, en de stof voornamelijk aan de fraaie letteren ontleend. 't Is hierbij niet om kennis, maar om taalkennis en ontwikkeling te doen Tevens heb ik gestreefd naar verscheidenheid van
onderwerpen en oefeningen, ten einde de woorden, uitdrukkingen en vormen, waarover de leerlingen kunnen beschikken, zoo groot mogelijk te
doen zijn."
Als opgaven komen voor : hoantwoorden vaan vragen, zoeken van 't juiste
woord, zoeken van tegenstellingen, weergeven van een verhaal of versje,
schrijven van briefjes, verklaren van raadsels, uitwerken van navolgingen
en vergelijkingen, maken van een opstel naar aanleiding van punten, zoeken van synoniemen (is het woord zelf niet te geleerd voor tienjarigen?)
verklaren van fraaie uitdrukkingen. Voorts zijn er oefeningen met opschrif,
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ten als : Overdrachtelijke beteekenis, woordverklaring, zeemanstaal, ruwe
en platte uitdrukkingen , alliteraties pleonasmen , persoonsverbeelding
en verwisseling van woorden (de namen metaphora en synecdoche
ontbreken er nog maar aan). Vooral ten aanzien van vele oefeningen
uit het 3e en 4e stukje zou voor den onderwijzer een «partie du manre
niet overbodig zijn. Ook van vele steloefeningen meen ik te moeten
verklaren, dat zij voor (h o o g s t e n s) t2 -jarige leerlingen te moeilijk zijn.
De oefeningen op zich zelf zijn mooi en verdienstelijk samengebracht, maar
ze zijn niet geschikt voor leerlingen van dien leeftijd. 0. in. heb ik hier
het oog op : 1e de synoniemen van graad (schrijf de volgende synoniemen
in goede volgorde : rillen, sidderen, huiveren, beven, trillen ; -- haastig,
snel, vlug, schielijk, gauw ; — treurig, weemoedig, bedroefd, neerslachtig,
droevig ; — enz.), 2e de juiste keus uit 114 synoniemen va.n loopen, uit 10
van zien, uit 9 van hopen, 3e vervanging ren vreemde woorden door goed
Nederlandsche (aan oef. 56 van 't 4e st. ontleen ik de volgende : respect,
opinie, advies, dokter, conclusie, premissie, variatie, abuis, in bonis, securiteit, courage), 4e woordverklaringen (oef 158 van 't 4e st. geeft : extra, excellent, compleet, secuur, antiek, circa, kolossaal, amusant, prompt, probaat, brutaal, gratis, origineel, ordinair, florissant. accuraat en parallel),
altemaal oefeningen, die wellicht met vrucht gebruikt kunnen worden in
de eerste klasse van eene kweek- of normaalschool.
Slechts hier en daar heb ik een greep gedaan uit de verschillende aanteekeningen, die ik bij het doorwerken van den Taalcursus voor mij zelven
maakte ; de lezer overtuige verder zich zelf ervan, in hoever hij met deze
eindconclusie kan meegaan, dat èn de keuze èn de behandeling der onderwerpen nog al iets te wenschen overlaat.
v. D. MATE.
Amsterdam.

Verklarend Handwoordenboek der Nederlandsche Taal,
door M. J. KOENEN.
Thans gaat het schrijven
Afgedrieduivekaters snel,
Een leerboek saam te flansen
Is maar kinderspel.
Nauw zijn de persen
Van 't eene boek koud,
Of er worden weer verschen
Ter drukkerij gesjouwd.
Geen leeraar , geen onderwijzer schijnt zich tegenwoordig gelukkig te
achten , wanneer hij niet een of ander schoolboek in de wereld heeft geschopt , wanneer hij zijn naam niet ziet prijken op 't ee ,! of ander werk.
En toch -- velen achten zich geroepen , maar bitter weinigen zijn uitverkoren.
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Die boekenschrijverij is een besmettelijke ziekte , die ieder jaar met den
winter terugkeert , gedurende de lange avonden en donkere dagen in stilte
voortwoekert , tegen de lente uitbreekt , met de warmte in hevigheid toeneemt en half Juli p'otseling tot staan komt.
Arme schijvers , hoeveel tijd en moeite en inkt en papier verknoeid en
hoe weinig lauwerbla deren aan uw kroon toegevoegd -- misw chien is een
kort zomerreisje uwe eenige belooning.
In het voorbericht vragen ze gewoonlijk met gehuichelde nederigheid
een bescheiden plaatsje voor hun boek op de studietafel van leerlingen,
onderwijzers enz., terwijl ze in hun hart hopen, dat hun boek alle andere
soortgelijke boeken zal verdringen.
Gelijk de vroegere prulpoëten zich excuseerden over de uitgave hunner
poëzie door de bewering, dat zij niet langer weerstand konden bieden
aan den onweerstaanbaren aandrang van vele lieve vrienden en vriendinnen , zoo verschuilen de hedendaagsche schoolboeksamenfiansers zich
achter hunne uitgevers , bewerende , dat dezen hen verleid hebben dit of
dat boek te schrijven , om in een dringende behoefte te voorzien — een
behoefte , die gewoonlijk alleen gevoeld wordt door de schrijvers zelf en
op een geheel andere plaats , dan zij opgeven.
Geen wonder dan ook , dat er onder den grooten stapel presentexemplaren , dien wij in den loop van de laatste maanden ontvingen , al heel
weinig schuilt , dat bruikbaar — nog veel minder dat noodzakelijk is:
spraakkunsten , woordenboeken , stijloefeningen , bloemlezingen , letterkunden , taalopgaven , uitgaven van oude schrijvers, uitgaven van nieuwe
schrijvers enz. enz. enz. embarras de choix ! En dan spreken we nog niet
eens van de aardrijkskundige boeken , die we mochten ontvangen.
Hoe goed zou het wezen ieder schoolboek , dat verschijnt , aan een
strenge critiek te onderwerpen , vooral uit het oogpunt van utiliteit —
in plaats van het aan te kondigen met een lauwe , zoetsappige , water-enmelkachtige beoordeeling in een of ander tijdschrijft of schoolblad , die
maar al te vaak bewijst , dat de criticus even hoog staat als de schrijver,
of den moed mist om voor de waarheid uit te komen.
Dan zouden de uitgevers voorzichtiger zijn en er in 't algemeen minder
knollen voor citroenen verkocht worden.
Is het bovengenoemde handwoordenboek ook zulk een knol ? Niet gaarne
zouden we zoo iets beweren : we kunnen iets beters verwachten van den
heer Koenen. Al valt er hier en daar op zijn werkje iets aan to merken,
toch bezit het vele goede eigenschappen. Het onderscheidt zich in de
eerste plaats van tal van andere , in den laatsten tijd verschenen boeken
hierdoor , dat het werkelijk in eene behoefte voorziet. Het is een Van
Dale (Manhave) in 't klein , bijzonder geschikt voor Hoogere Burgerscholen
en Gymnasia en ook op den kantoorlessenaar kan het van dienst zijn,
ter vervanging van de woordenboeken van Kramer en I)e Vries en Te
Winkel.
Bovendien is het een handig boek, in stemmig, net gewaad met een duidelijke letter gedrukt. De schrijver heeft er klaarblijkelijk naar gestreefd
er een practisch boek van te maken. Dit blijkt uit het weglaten van tal
van afleidingen en samenstellingen bij werkwoorden enz. , alsmede van
die uitdrukkingen en woorden , die in de beschaafde spreek- of schrijftaal
zelden worden gebezigd.
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Te vergeefs zal men dus zoeken naar onfatsoenlijke woorden : zoogenaamde „schuttingwoorden" ontbreken. Velen zullen dit toejuichen en
aangezien het boek voor de school bestemd is , valt daar wel iets voor te
zeggen , maar dan hadden wij ook maar achterwege gelaten het woord
gemacht", dat wel een heel oud en beteekenisvol woord is , maar dat in
fatsoenlijke kringen toch zelden meer gebruikt wordt (het woord bedoelen
we) , tenzij op de societeit en dan verbasterd tot „vermaak".
Daarom verwonderde het mij het woord castreeren te vinden ; lubben en
lubber , echt Hollandsche woorden , ontbreken gelukkig.
Om dezelfde reden heeft de heer Koenen waarschijnlijk ook geen gewag
gemaakt van klophengst en noemt hij den os eenvoudig rund, waagt het
echter den ruin een gesneden hengst te noemen , doch laat , om dit te
nihileeren , deze beteekenis achter gesneden weg.
In 't algemeen is er wel een beetje willekeurig te werk gegaan met het
opnemen en weglaten van woorden , en hier en daar missen we er zelfs,
die zeer stellig niet mochten ontbreken , b.v. : baar (een nieuweling aan
boord ; een Europeaan , die voor 't eerst in Indië komt) , oudgast wordt
wel vermeld. Achter baar bijv. nmw. staat bar , barrevoets. Is dat de beteekenis van baar?
Verder missen we : boezem. (bergplaats voor 't polderwater) , holvormig ,
brandspuit , brandweer , briket , botter , dorst , dierenrijk , plantenrijk (wel
daarentegen delfstoffenrijk) ; ook flora (wel weer fauna) , droogmakerij,
drukpers , drijfriem, gemaal (stoomgemaal). gloeilicht (gasgloeilicht), gloeilamp , gorilla (wel chimpanse en orang oetan) . guttapercha.
Zoo worden wel genoemd Sirocco en Samoem , maar Harmattan ,
Chamsin en Bora Iliet , evenmin als Föhn. Vergeefs zochten we ook:
heilsoldaat en heilsleger. hulpbank en volksbank . horendrager, keizerssnede ,
klopgeest. Ook klopje missen we , niettegenstaande achter begijn dit woord

ter verklaring is gevoegd. Zoo vinden we achter barensteel als verklaring
lambel , maar zoeken de beteekenis van dit woord vergeefs.
Verder ontbreken : kluiverboom (wel vinden we dirk genoemd) , kogelfleseh , kookschool , krijgsdans , kruiselings , kwartiermeester, kwast (Lemon
Squash} , landmeter, landweer, lens, lijfdeun, chipaas-appel en mandarijntje
meerval , misthoorn , mop = aardigheid , naaldgeweer en naaldparaplu , oermenseh , oerwoud, omhullen , onderlosser , potspel , sehaftmok , scheep.^meter
(wel roeier) , schotwilg (wel knotwilg) , slof en knus als bijv. naamwoorden , sneeuwig in fig. en eig. bet. snelpers , sond , stapel ( in een viool) ,
stapelplaats , stroomversnelling , tapir , tikker (arreslede , tjotter , typhoon
en cycloon , verlengbaar (erediet ^, versnijden : van wijnen) en onversneden ,
verval (eener rivier , wel verhang) , vischtorpedo , spartorpedo (boot), vlietland , vluchtheuvel , voetangel , vulkachel , zangbalk , zolderschuit, zwaard (in
alle beteekenissen).
Al deze woorden misten we in 't Handwoordenboek , niettegenstaande
het woorden zijn , die men dagelijks hoort gebruiken in beschaafde kringen.
En toch hebben we niet stelselmatig nagegaan , welke woorden ontbraken, slechts hier en daar sloegen we het boek op en zochten de woorden , die ons invielen.
Zoo moeten we vreezen , dat bij een nauwgezet onderzoek het ontbrekende aantal veel grooter zal blijken.
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„Verder zijn de gangbare vreemde of uitheemsche woorden in ruime
mate opgenomen en verklaard" -- verzekert de heer Koenen in zijn voorbericht. En inderdaad , men vindt daarvan een groot aantal , wel een
bewijs , hoezeer wij Nederlanders n gewoon syn zo ghantschelyck zonder
alle nood te lenen ende te lortsen van vreemde talen , t'geen wij zelve
meer ende beter t'huys hebben" -- zoodat het opnieuw meer dan tijd
wordt het kleed onser moederstale , dat van zelfs rijkelijck is ende cierlijck van de onnutte lappen ende vuyle brodderijen te zuyveren." Maar
zoolang ,,dese noodeloose pracherye" niet is afgeschaft , en „de troggelsack met al de bedelbrocken niet nae Frankeryck ofte elders daer sij
armer van schoone woorden als wy syn", is teruggezonden , is het noodzakelijk ook deze in de woordenboeken op te nemen. Doch ook bij de
opname hiervan is de he 2r Koenen niet van willekeur vrij te pleiten.
Waarom ontbreken : anthraciet, architecturaal, attavisme, azytileen, bacile
bacterie, bacteriologie, beaumont geweer), Boedha en Boedhisme (wel Brahma
en Brahmisme) , cape (spreek uit keep), cataract , catarrhe, centreboard ,
demi-saison, depressie (barometer-), minimum en maximum, dogcar, graphisch
(bijv. graphische kunsten`, havelock , hypnose , kahn en kahnaat, Kedive en
Negus (wel Schach en Sultan), kennel, kinematograaf, lawntennis en football,
Mandi, massage en masseeren, maxim, meteorologisch, mise-en-scène, monitor,
narcose , oliographie, panier, pedaal aan een fiets), pendoppo, phonograaf,
remmington, retrospectief, rodoclendron, sawahn, skaat, sjamanisme (vgl. fe tisjisme), sulky, buagy, textiel, tondeuse en Tuilerieën.
Worden eenige muziekinstrumenten genoemd : bugle, saxophoon, contrabas, viola, tuba en alt zijn vergeten.
Vermeldt het Woordenboek anisette en curaçao -- chartreuse , triple-sec
en kirsch worden versmaad , hoewel oneindig lekkerder. Vinden we wel
sapanhout — tiekhout, djattihout en het tegenwoordig zoo veel genoemde
pitch-pine worden genegeerd.
Kent de heer Koenen wel 0-beenen -- van X stralen en D-treinen , evenmin als van Harmonica-treinen wordt melding gemaakt.
Serre, erker, chrysantimum ontbreken , eveneens smoking, colbert en bottine.
Evenals in 't Woordenboek van v. Dale vinden we ook hier vermeld
het woord torbok (insekt). Hoe men aan dien naam komt , begrijpen we
niet, geen zoöloog noemt dezen kever ooit anders dan boktor, zijnde een
tor met hoorns als een bok en wij , als jongens , kenden het beest ook
slechts onder dezen naam.
Dan schrijft de heer Koenen nog steeds grint, hoewel 't nu toch uitgemaakt is , dat grind de rechte spelling is ('t grindig strand , een weg
grindeeren , Eng. to grind , grinder).
Krap = varkensrib doet men ook beter te schrijven krab , daar men
steeds spreekt van varkenskrabbetjes.
Achter chronische ziekte staat sleepende ziekte. De heer Koenen zal
toegeven , dat men hier schrijft slepende , met zacht volkomen e.
,

Wij hopen , dat deze opmerkingen den heer Koenen zullen bewegen zijn
boek als er een tweede druk van zal verschijnen nog eens aan een ernstig
onderzoek te onderwerpen , want ons onderzoek , dat , wij herhalen het,
slechts zeer oppervlakkig was, bracht reeds verscheidene leemten aan het licht,

2'alt-Bommel,
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UIT DE VERZAMELING VAN TACO H. DE BEER.

VAN EEN OUDT LIEDEKEN.

Het da - ghet in den Oos - ten

o - ver - al — — —

Het lich - tet

Hoe wei - nich weet de

lief — — --- --- ste, waer dat ick he --- -- --- nen sal.
1. `Het daghet in den oosten,
het lichtet overal;
Hoe luttel weet mijn liefken,
och waer ie henen sal.

8. Tmeisken nam haren mantal
ende si ghinc enen ganc
Al voor haers vaders poorte,
die si ontsloten vant:

2. Och warent al mijn vrienden
dat mijn vianden sijn,
Ik voerdu uuten lande,
mijn lief, mijn minnekijn.'

9. »Och is hier enich here
oft enich edel man,
Die mi nu minen doden
begraven helpen can ?"

3. »bats waer soudi mi voeren,
10.Die heren sweghen stille,
si en maecten gheen gheluut;
stout ridder wel ghemeit 1
Ie ligghe in mijns liefs armkens
Dat meisken keerde haar omme,
si gine al wenende uut.
met groter waerdicheit."
?

)

4. 'Lichdi in uws liefs armen
bilo ! ghi en secht niet waer:
Gaet henen ter linden groene,
versleghen so leit hi daer!'

11.Si nam hem in haren armen,
si custe hem voor den mont,
In eender corter wilen
tot also menigher stont.

5. Tmeisken nam haren mantel
ende si ghine enen gan c
Al tot ter linde groene,
daer si den doden vant.

12.Met sinen blanken swaerde
dat si die aerde op groef,
Met haer sneeuwitten armen
ten grave dat si hem droech.

6. »Och lichdi hier verslaghen,
versmoort al in uw bloet!
Dat heeft ghedaen uw roemen
ende uwen hoghen moet.

13.»Nu wil ie mi gaen begheven
in een clein cloosterkijn
Ende draghen swarte wilen
ende worden een nonnekijn."
n."

7. Och lichdi hier verslaghen,
die mij te troosten plach!
Wat hebdi mi ghelaten?
so menighen droeven dach,"

l4. Met hare claerder stemme
die misse dat si sanc,
Met haer sneeuwitten handen

1

) welgemoed, lustig.
Noord eau Zuid, 21e Jaargang,

dat si dat belleken clane,
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Ik geloof niet te veel te wagen met de onderstelling , dat
bovenstaande oude , middeleeuwsche romance nog vrij algemeen bekend is. Nog altijd maakt zij indruk door den eenvoudigen gevoelvollen toon en het schilderachtige der tafreelen. In den vroegen morgen maakt een ridder zich op om het oord te ontvluchten,
waar hij zooeven zijn medeminnaar heeft gedood. Vooraf wil hij
nog eene poging wagen om de gunst en de hand der geliefde te
verwerven. » Ic voerdu uiten lande, indien mijne vijanden slechts
mijne vrienden waren." „waarheen soudi mi voeren ?" vraagt
de jonkvrouw schertsend, „hier lig ik gelukkig in mijn liefs armkens."
En daarop het wreede antwoord van den ridder : „Wilt ge uwen
liefste zien , ga dan naar de groene linde , daar ligt hij verslagen." De jonkvrouw spoedt zich naar de aangeduide plaats en
knielt jammerend bij den beminden doode neer. Dan wendt zij
zich om hulp en troost tot vader en vrienden , maar als zij nergens
deelneming vindt , begraaft zij alleen den doode en neemt den sluier
aan. — Geheel in overeenstemming met den toon van het lied
is de naïeve , gemoedelijke melodie : harmonische samensmelting
van woord en toon. Voor onze ooren mogen de zangwijzen iets
eentonigs hebben door den beperkten omvang van één octaaf, en
de vrijheid in de maat ei iets verwards aan geven , vroeger dacht
men daarover anders en in de 16e en 17e eeuw wordt deze melodie vaak als wijze bij andere liederen gegeven.
Dat een lied, gedicht op het einde der 13e eeuw, zich heeft gehandhaafd tot op onzen tijd , en zooals blijkt uit velerlei bewer
kingen , groote aantrekkelijkheid heeft bezeten is een feit , merkwaardig genoeg , om tot eenige belangstelling in de geschiedenis
van dat lied te leiden.
Door zijn eenvoudigen vorm , zijn verhalenden , gemakkelijk te
begrijpen inhoud en zijne voor ieder bekoorlijke stof werd het van
zijne geboorte af veel en gaarne gezongen en door den volksmond
verbreid. Het is een waarachtig volkslied geworden. Immers een
volkslied is het eigendom eener natie , eener menschengroep van
dezelfde afstamming , taal en zeden , waarbij nog geen merkbaar
onderscheid in beschaving der verschillende standen op den voorgrond treedt. Vandaar , dat zoowel poorters als edelen , vorsten
als boeren , geestelijken , handwerksgezellen en roofridders die
liederen zongen. Een enkele uit zulk eene menschengroep , boven
zijne omgeving in aanleg uitblinkend , zingt van wat indruk maakt
-

227
op zijn kinderljk ontvankelijk gemoed en stort daarmee uit, wat
zijne medemensehen eveneens vervult. Wat allen meevoelen, vertolkt hij. In ontelbare harten weerklinkt zijn lied en ontelbare
monden zingen 't hem na. Zoo wordt het ware volkslied geboren.
Naar goedvinden verandert men dan eene uitdrukking of een beeld,
en zoo werkt ten slotte 't algemeen mee om het lied te vervormen. 1)
Daardoor wint het veelal aan levendigheid, het wordt eene reeks
van treffende tooneeltjes , waarvan de samenhang echter voor een
groot deel aan de verbeelding wordt overgelaten. Ook onze romance: ,,Het daghet in den Oosten" kan dat bewijzen. De melodie volgt denzelfden weg.
Naar den dichter vroeg niemand. Wat deed het er toe, wie
dit of dat lied het eerst had gezongen , nu zoo velen hadden bijgedragen tot het omwerkings-proces ? Soms vermelden de laatste
regels iets van hem of haar , die een liedeken ,,eerstwerf sanck",
en daaruit weten we, dat huisknechten , studenten , monniken en
nonnen , boeren en boerinnen de makers geweest kunnen zijn.
Hoogst zelden wordt dan nog een naam genoemd, gewoonlijk be
helst de slotstrofe alleen eene aanwijzing omtrent de omstandigheden,
waaronder het lied 't eerst werd gezongen. 2) De Middeleeuwen
vormden het rechte tijdvak, voor den bloei dezer poëzie. In jonger
tijden verbreedde de voortschrijdende beschaving de klove tusschen
de verschilende standen en bracht een noodzakelijk individualisme
met zich; het algemeen bevattelijke blijft in de lagere, weinig
ontwikkelde kringen achter. Vandaar dat ook de klasse der volksdichters daalt. Immers, terwijl zij eertijds deel uitmaakten van
den derden stand, die één geheel vormde en nog niet de schakeeringen kende van later tijd, stonden zij nu slechts uit de onderste lagen der maatschappij op. In de Middeleeuwen waren zij
bovendien welkome gasten in de huizen der aanzienljken , zooals
blijkt uit oude grafeljkheidsrekeningen en die omgang zal niet
zonder beteekenis zijn gebleven voor hunne maatschappelijke vorming. 3) Tevens blijkt uit de posten dier oude rekeningen, dat de
liedjeszangers, die hunne liederen komen voordragen, evenals de
1
) Zie hierover en vooral over de onderscheiding van volks- en kunst
lied: F. M. Böhme, Altdeutsches Liederbuch, Leipzig, 1877, S. XXII.
2) Zie vele voorbeelden hiervan bij Dr. G. Kalff: Lied in de Middel-.
eeuwen, bl. 625 vlg.
3) Kalff i.a.w. bi. 604 vo,
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eerste meistreels zich zelf begeleidden 1 ), in tegenstelling met de sprekers. Soms reisden ze met hunne vrouwen , waarbij de vrouw zong
en de man speelde, gelijk men nu nog ten platten lande kan hooren.
Van den dichter onzer romance is even weinig te zeggen als
van die tallooze anderen , wier namen verloren zijn gegaan. Hij
zal iemand geweest zijn , die ook bij aanzienlijken verkeerde, want
zijn verhaal speelt in dien kring. Dddr zal het dan ook het meest
op zijn plaats geweest zijn volgens de meening van Hofdijk , die
oordeelt : Het daghet uyt den Oosten" kan slechts op het adellijke burchtslot in zijn vollen en eigenaardigen weemoed hebben
geklonken door de ruim gewelfde , gotische zalen , zooals het
vloeide van de jonkvrouwelijke lippen en begeleid door de melancholische snaartonen der gebeeldhouwde en vergulde harpe , dan
licht getokkeld , dan zwellend aangeslagen , al naarmate het meegaande harten trilde bij de aanschouwelijke toestanden van het
aandoenlijke lied." Toch heeft ook daarbuiten die geschiedenis
eener trouwe zelfopofferende liefde veel indruk gemaakt en de voorstelling was blijkbaar plastisch genoeg om de samenwerking van
omgeving en inkleeding te kunnen missen.
Bestemd om gezongen te worden , onderscheidt ons lied zich
niet door kunstigen vorm. De bouw der oorspronkelijk tweerege-

lige strofen is eenvoudig ; eerst later werd , ter wille der caesuur ,
iedere regel gesplitst. 2 ) De hier en daar voorkomende assonance
schaadde natuurlijk bij het zingen niet.
Onder den liederschat van ons zanglievend volk genoten de verhalende liederen altijd groote gunst. Men noemde ze kortweg „liedekens" ; de namen ballade en romance zijn van latere vinding.
Het onderscheid tusschen ballade en romance is niet nauwkeurig
vast te stellen. 't Woord ballade wordt vaak afgeleid van het Italiaansche ballar = danser. Ballata of balada zou dan oorspronkelijk een bij den dans gezongen lied beteekenen , maar eerst in de
i) Men wachte zich echter in aankondigingen als : »Wildy hooren een
goot nieu liet ?" steeds eene nieuwe melodie tevens te zien. Vaak is de
tekst alleen nieuw en dankte men de wijs aan een ouder lied of aan den
Duitschen liederschat. In onze romance zijn tekst en melodie waarschijnlijk even oud : de hooge ouderdom van het lied en de omstandigheid, dat
het oorspronkelijk Nederlandsch is en eerst later in 't Duitsch werd overgebracht met de daar nog niet bekende melodie, geven aan die zienswijze
groote aannemelijkheid.
3)

Over de zgn, romancenstrofe vgl. Kalff, t.a.p, bl, 544,
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afgeleide beteekenis bij ons ingevoerd zijn. Anderen komen, door
het in verband te brengen met een Keltisch woord tot de beteekenis : verhalend volkslied en dit is wellicht de meest aannemelijke
gissing. 1 ) Bij de Keltische volkeren toch worden de meeste oude
balladen gevonden. Bij ons was het woord in den bloeitijd onzer
liederpoëzie niet bekend , in de periode der rederijkers komt het
op, maar wordt dan voor allerlei strofische gedichten gebruikt.
Ronzanc is oorspronkelijk een verhalend gedicht in de romaansche taal,
d.i. de taal, die zich in de Middeleeuwen uit het Latijn ontwikkelde.
Volgens sommigen is de voorstellingswijze in de ballade afgebroken
en springend, terwijl de romance daarentegen eene gelijkmatig
voortgaande schildering heeft of wordt de eerste gekenmerkt door
een tragischen inhoud, waarin het wonderbare en demonische eene
groote rol spelen en behandelt de romance een voorval aan het
leven of de geschiedenis ontleend. Wat hiervan zij , zeker is het
dat onze groote dichters zich niet aan eene onderscheiding hebben
gestoord, evenmin als de Duitsche op wier voorbeeld zij op het
einde der vorige eeuw deze dichtsoort gingen beoefenen. Bij Bilderdijk en zijne vrouw is de naam romance voor allerlei epische gedichten
gebruikt: Olinde en Theodoor, Elius, lirzijn en Valentijn, De Vloek,
Robert de Vries , Leonore (naar Burger). Daarentegen is 't woord
ballade meer in gebruik bij Tollens, Bogaers en Lulofs op het
voetspoor van Schiller. In 't algemeen valt op te merken: ,,Balladen en romancen zijn lyrisch-epische gedichten, bestemd om gezongen te worden , in sommige is het lyrische, in andere het
epische element duidelijker waarneembaar. Hunne stof is soms
ontleend aan sagen of sprookjes , meestal aan de ridderwereld. De
gang van het verhaal is snel , niet zelden springend en men moet
zelf veel aanvullen wat verzwegen wordt. Dikwijls wordt de dialoog aangewend en het ligt ook in den aard dezer dichtsoort, dat
zoovele balladen en romancen gedramatiseerd zijn. De stof van
vele Engelsche en Spaansche tooneelstukken is aan verhalende liederen ontleend" 2) en bij ons werden o.a. de liederen van Geraert
van Velsen , Tiisken van de Schilden , van den Böerman (Een boer-

t ) Over de ballade vergelijke men de hoogst belangrijke studie van
Echtemeyer in de 1-lallische Jahrbüclier,, d. Theodor Echtemeyer en Arn.
Ruge. Leipzig 1838.
2) Kalf, a.w. bi. 40.
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man had een dommen sin) en de romance , waarover thans wordt
gesproken , voor het tooneel bewerkt.
Een bewijs voor de populariteit van een lied is zijne vergeesteljjking. Vaak gebeurde het, dat vrome mannen en vrouwen , die
zich in stille afzondering hadden teruggetrokken , nog eene herinnering aan de liederen eener vrooljke jeugd met hunne liefelijke
wijzen bewaarden. Maar de wereldsche strekking wekte nu hunnen
afkeer en zij trachtten er een hoogeren zin in te leggen. Zoo
leefde er in de eerste helft der XIVe eeuw te Delft een vroom
bagijntje : Geertruid en ,,Van den Oosten" bijgenaamd, omdat zij
gewoon was de romance: Het daghet in den Oosten te zingen.
Zij werd te Voorburg van arme ouders geboren en zeer eenvou
dig opgevoed. Toen zij volwassen was, kwam zij te Delft bij
een gezin als dienstmaagd. Daar onderscheidde zij zich reeds
door innige vroomheid, ,,waerom sij met een gherust ghemoedt
ende blijde aensicht oodtmoedigh van herten, een ieghelick aenghenaem ende liefghetal is gheweest." 1) In het avonduur weerklonk
hare frissche, klare stem vaak op de stadsbruggen, als zij met hare
vriendinnen het lied zong , dat toen reeds haar lievelingslied
was. Eene bittere ontgoocheling , de ontrouw van haren verloofde,
bewerkte een omkeer in haar bestaan. Zij leerde het onbestendige der wereldsche liefde inzien en zocht in den hemel vergoeding
voor hetgeen haar op aarde was ontvallen. Zij verliet hare betrekking en werd Beghjjn , ,,opdat sij sonder eenig beletsel den
hemelschen bruydegom soude mogen dienen." Sedert was haar
leven eene voortdurende oefening in het leven en de passie van
Jezus, gedurig hernieuwde biecht en kerkgang en vrome gesprekken met stichtelijke lieden. In de eerste jaren vond zij zelfs geen
tijd voor den handenarbeid, waarmee de bagijnen gewoonlijk haar
brood verdienden , maar leefde zij van liefdegaven. Zij stierf op
Driekoningen 1358 onder vrome redenen en gebeden. In haar
stille cel bezochten haar vaak twee jonge meisjes , die zich weldra
eveneens uit het drukke leven terugtrokken en waarvan éé n : Dieuwertje , met Geertruid ging samenwonen. Met deze zong zij vaak het
beminde lied, ,,stierende het selve altijd tot haren beminden Jesum
Christum." In dit tweede tijdperk van haar leven heeft zij ook
1 ) Het Leven van de H. Gertrudis van Oosten, Maghet , beschreven
door Herbert Rosweyde, te vinden achter de novelle van J. A. Alberdingk
Thijm : Geertruide van Oosten, Amsterdam 1853.
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eene devote romance gedicht in denzeifden metrisehen vorm als
„het daghet" , daarin hebben we wellicht eene geestelijke omwerking te zie'n van het lied, dat in hare jonge jaren zulken indruk op haar maakte.
Twee vergeesteljjkingen zijn ons bewaard gebleven, waarvan de
eerste volgens d3 overlevering aan Geertruida van Oosten moet
worden toegeschreven.
Deze komt voor in het Devoot en Profitelyk Boeexen 1539 1
en luidt als volgt:

)

1. Het daget in den Oosten
Die sonne scijnt overal
Wie heer Jesum wil minnen
Hi en slape nu niet so langhe.
2. Och slaepty nu so langhe
Dat en is u nimmermeer goet,
Het sal II namaels rouwen
Als gui loon ontfangen moet.
3. Het lach een arm jonefrouken
Op haerder camer en sliep
Si heeft so groten verlangen
Dat haer Gods engel opriep.
4. Och en laet u nyet verlangen
Wel edel joncfrou soet.
Hi wil u boden seynden
Alst hem duurt wesen goet.
5. Ie en weet van gheenen bode
Van gheenen bode so goet
Mi en mach niemant troosten
Dan Jesus mijn minneken soet.
6. Och stelt u herte te vreden
Wel edel ioncfrou fijn
TH wil u tavont schineken
Van sinen besten wijn.
7. Och mochten wi eens drincken
Van sinen soeten dranck,
So mocht ons wel verlangen
Al na sijns vaders lant.
8. Och als wi nu daer comen,
Al in dat salighe huis;
Bij mijn liefken te rusten,
So en jaecht ons niemant uit.

9. lek heb so langhe ghejaghet
Dat ick gevangen heb.
Na een dat mi behaghet
Een gheselleken welghedaen.
10.Sijn trou heeft hi mi toegesacht
Dat edel beelde schoon
Die mijn heb ick weder ghebracht
Hi es mi onderdaen.
11.1e, en cans niet te volle gheprien
Hi is mi veel eeren weert,
Boven al die gheen die leven
Mijn hert gheen ander en begeert.
12.Och, root is hi ghecleedet,
Die alderliefste mijn;
Wat draeght hi aen sijn handen
Van goude een vingerlijn.
13.Een vingerlijn root van goude
Bedwingt dat herte mijn
Ik meyne dat op mijn henevaert
Dat hi die liefste sal sijn.
14.Dat cranselijn dat hi draghet
Dat is van bloede so root,
Sijn lichaem heeft hi ghegeven
Voor mi in die bitter doot.
15.Sijn hooft heeft hi ghenegen
Al om te cussen mij
Dat neem ick op mijn henevaert
Dat hi die liefste sal sijn.
16. Sijn handen sijn hem doerslagen
Met plompe nagelen drie
Sijn herte is op gheloken
Met een spere seer wye.

1 ) Uitgegeven door Scheurleer, bi. 196 en overgenomen door Prof. Acquoy
in het Archief voor Nederl. Kerkgeschiedenis, II : 43.
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17.Daer in so moet ick rusten
Met alder herten gront,
Na hem staet mijn verlanghen
Nae sinen rooden mont.

19. Die helle heeft hi ghebroken
Al om te soecken mi
Dat neem ick op mijn henevaert
Dat hi die liefste sal sijn.

18.Nu is hi af ghenomen
Verresen vander doot
Den joden is hi ontganghen
Verwonnen is alle sijn noot.

20. Nu is hi op glieclommen
Al in des hemels throon
Daet hi eeuwelic sal regueren
Al boven die enghelen schoon.

21. Sinen heylighen gheest wilt hi ons seynden
In onsen herten gront,
Na hem staet mijn verlanghen
Na sinen rooden mont.

Wat dunkt U , zou dit lied in den stillen schemeravond weerklonken hebben over het plein van den St.-Jans-Begijnenhof, , weerklonken uit den mond van haar , die niets liever wenschte , dan
„naer huys te reysen ?" Of stelt ge u Geertruid liever voor in
hare rustige cel het troostvolle lied aanheffend , dat in zijne levendigheid zoozeer herinnert aan dien zang uit vervlogen dagen :
1. Het daget in den oosten,
Die maen schijnt overal.
Hoe geerne soude ick weten,
Waer mijn siel vaeren' sal 1 ).
2. iOch siele, vrij edel siele,

Nu gaghet eenen ganck
Al tot den boom des cruycen,
Aenmerckt wy daeraen hangt."

7. Nu ga.ghet tot minen voeten,
Aenmerckt die wonden soo groot:
Ick vergeve u allen u sonden
Al door mijn bitteren doot.
8. Nu gaghet tot mynder siden,

Aenmerckt die wonden soo diep!
Wilt daer altfijt in bliven,
Mijn alderliefste lief.

3. Die siele die keerden haer omme
In alsoo corter stont,
Daer sach sy haeren gheminden
Debloet, soo seer doorvont.

9. Nu gaghet tot minen hoofden,
Aenmerct die croone soo groot!
Sy is bespreyt met bloede,
Met minen bloede soo root.

4. ,0 Jesus, Boete Heere!
Hoe sydy aldus ontdaen,
Dat ghi dat bitter liden
Om minentwil licht ontfaen?'

10.Die croone die suldy draeglien
In uwer herten diep,
Daeiaen so sal men mercken
Ghi syt m yn liefste lief."

»Och siele, vry edel siele,
Tis al om u geschiet.
Dus moochdy allen u liden
Om my achten voor niet.

11.Al aen den boom des cruycen
Soo hinc die iongelinck,
Hij riep soo luy van binnen
»Vervult is alle dinck."

6. Nu gaghet tot minen handen,
Ontfangt myn gracie daer

12. So wy met swaeren sonden,
Met sonden es bevaen

En steltse bat te wereke

En willet u niet versaghen

Ende leeftor beter naer.

Maer willet tot hem ghaen.

1 Medegedeeld door Prof. Moll in zin Johannes Brugman II : 168.

233
Het Oudnederlandsche volkslied laat zich van het Duits che niet
scheiden. ) Vele Duitsche liederen drongen door tot de lage landen bi der see", vele Nederlandsche baanden zich eenen weg
naar het Duitsche hart. De levendige handelsbetrekkingen , die in
de 15e en 16e eeuw tusschen Duitschland en Holland bestonden ,
droegen het hare bij om van den liederschat gemeengoed te maken. Dikwijls b.v. overwinterde een Duitsch schip met zijne zingende matrozen in de haven van Antwerpen. Langs den Rijn
werd een levendig verkeer met Zuid-Duitschland onderhouden;
met de reizigers kwamen en gingen de liederen. Vandaar dat
we onze fraaie romance ook in Duitschland hooren zingen. Vrij
algemeen houdt men het lied voor oorspronkelijk Nederlandsch 2 )
de Nederlandsche bewerking toch is blijkbaar de oudste. We treffen eene Nederduitsche en een Hoogduitsche redactie aan , wellicht
is het Nederduitsche lied in Opper-Duitschland bekend geworden
en daarna omgewerkt. Er bestaat eene Hoogduitsche vergeestelijking , • die tot opschrift voert den aanvangsregel van het Nederduitsche lied : Id daget in dat Osten. 3 ) Het laatste moet dus' omstreeks dien tijd (1421) in Opper-]Duitschland bekend zijn geweest.
Hier volgt het Nederduitsche lied , dat tamelijk wel met het Nederlandsche overeenstemt :
1. ,Id daget in dat osten,
de maen schint averall ;
wor ick benachten schal.

4. ,_Ligge gi in juwes leves armen?
bilo ! gi segget nicht waer;
Gat leen to der linden gröne,
vorschlagen licht he dar !'

2. Weren dat alle mmne frunde
dat nu mine viende sin,
Iek förde se ut dein lande,
min lef und minnekin.'

5. Dat magdeken nam ere mantel
unde se Bink einen gank
All to der linden grone,
dar se den doden vant.

Wo weinich wet min leveken,

3. »All wor hen scholde gi mi voren, 6. Wo ligge gi hir vorschlagen,
stolt ruterr wolgemeit ?
vorschmort in juwen blot!
lek ligge in leves armen
Dat hefft gedan juw roinent,
in so groter werdicheit."
darto juwe hoge mot.
1) Aangetoond bij Böhme : Altd. Ldb. S, X.
2) Hoffmann : Horae Belgicae II. Bohme : Altd. Ldb. no. 17, bl. 71.
Kalft : Het Lied in de Middeleeuwen : 154 vlgg.
e) Te vinden bij L. Uhland : Alte hoek- und niederd. Volkslicder : no.
95x en bij I3uhme : Altd. Ldb. no. 11.
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7. Wo ligge gi hir vorschla.gen
de mi to trosten plach!
Wat hebbe gi mi nagelaten ?
so mengen bedröveden dach."

I0. De heren schwegen stille
se raakeden nen gelut;
Dat megdeken kende sick umme
unde se gink wenent ut.

8. Dat wegdeken nam ere mantel
und se gink einen gank
All na eres vaders porten,
de se togeschlaten vant.

11.Met eren schnewitten henden
se de erde upgroef,
Met eren schnewitten armen
se en to grave droech.

9. » Got grote juw heren alle,
12.Nu wil ick mi begeven
(minen vader mit im talle!)
in ein klein klösterlin,
unde is hir ein here effte ein
Und dragen schwarte kleder
edel man,
Und werden ein nünnekin."
De mi dissen doden
begraven helpen kan ?"
13. Met erera hellen stemmen
se em de misse sank,
Met eren schnewitten henden
se em de schellen klank.
Met den aanvangsregel der Nederduitsche romance tot opschrift
gaf Heinrich von Loufenberg te Straatsburg in 1421 het volgende
geestelijke lied :
ID DAGET IN DAT OSTEN.

1. Es taget minnencliche
die sünn der gnaden vol,
Jhesus von himelriche
muss uns behüten wol. 1)

5 Jhesu, min trut geselle,
nun send din gnad zu mir,
Hut min vor grymer helle,
min sünd die elag ich dir.

2. War wiltu mich nun wisen
Jhesus, min lieb gemeit,
Dass ich din lob mag prijsen
tuit ganzer státikeit.

6. Hastu dich selb gegeben
für mich in lidens not,
So gib mir dinen segen
durch dinen helgen tot.

3. — dich an minen arme
in rüwes bitterkeit
Und lass mich dich erbarmen,
rein sünd sind mir gar leit.

7. Ach Jesu, herre gute,
sich mich in gnaden an,
Dass ich in hertz und mute
dich allzit moge han.

4. Das jar hab nieroer ende,
bis ich din gnad erwerb,
Jhesus, von mir nit wende,
dass ich nieroer verderb.

8. Nach diner süsser gifti
hilf mir, herr, werden gah,
Dass ich in hertz gemüti
dir allzit fráge nah.

1) Te vinden bij Dr. K. E. Ph. Wackerna.gel : Das Deutsche Kirchenlied, Stuttgart 1841, bl. 66 en in : Des Knaben Wunderhorn II, no. 709.
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9. Ker min hertz umb und umbe 10. Pass ich dich minneneliche
küss, herr, an dinem munt,
reht nah dem willen din,
Ach, Jhesu gnadenriche,
Pass ich, herr, dahin k.umme,
da ich bi dir sol sin.
ich lob dich tusentstund.
Dit gedicht is m. i. de geestelijke omwerking van een wereldlijk lied , dat in de 15e eeuw in Opper-Duitschland werd gezongen
en welks overeenkomst met het oorspronkelijke , Nederlandsche te
merkwaardig is om het hier achterwege te laten:

1. Es tagt in Osterriche,
6. »Hast du din lieb verloren
die sun schf nt überal,
und klagest mir din not:
So waist min wunderschön lieb,
Ich sach in ni chte spate
wa es mich füren sal. 1)
zerhowen Uf den tot."
1. War sol ich dich foren
gut ritter hochgemeit ?
Ich lig an liebes arme
und bins beslossen in.'

7. `Wachter, du must logen,
darzu seist du nit war :
Ich sach in n chte spate
vor mineur betlin stan!'

3. »End ligst an liebes arme
und bist beslossen in,
Es mocht dich wol gruwen ,
das jar ein ende hat."

8. »Sachts du in n,chte spate
vor dinem betlin ston:
So muls es got erbarmen,
dass ichs erlogen hon."

4. Das jar das hat ein ende,
die jungfraw tet einen gang
Für ires vaters burge
da si den wachter fand.

9. Er nam si bi der hende,
bi ir snewissen hand,
Er furt si uf die strIsse
do si in zerhowen fand.

5. `Wachter, trut geselle,
trit her, ein wort za mir !
Ich hon min lieb verloren,
das leid das klag ich dir !'

10. Mit ir snewissen hende
macht si im ein tiefes grab;
Mit iren heissen trahen
Si im den segen gab.

De wijziging , die het Hoogduitsche lied in het midden heeft ondergaan , is zelve weer een bewijs van de groote bekendheid der
romance : de volksverbeelding begint in te werken.
Ik meen in het hierboven gemelde geestelijke gedicht van Heinrich von Loufenberg eene omwerking van het Hoogduitsche en
niet van het Nederduitsche lied te moeten zien , al bewijst ook de
auteur door het opschrift het Nederduitsche te hebben gekend, en
wel omdat de overeenstemming met het eerstgenoemde grooter is.
Het aantal strofen is gelijk en sommige daarvan vertoonen groote
overeenkomst ; zoo luiden b.v. strophen 5 en 6
1) Böhme : A ltd. Ldb. no. 18. Mone : Anzeiger zur Kunde der teutschen
Vorzeit, 4ter Jahrg.: 455.
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bij Heinrich von Loufenberg:

in het Hoogduitsche volkslied:

— Jhesu, min trut geselle,
nun send din gnad zu mir,
H t inin vor grymer helle,
min sind die elag ich dir.

Wachter, trut geselle,
trit her eln wort za mir.
Ich hon min heb verloren,
das leid das clag ich dir.

IIastu dich selb gegeben
fiir mich in lidens not,
So gib mir dinen segen
durch dinen belgen tot.

»Hast du din lieb verloren
und klagest nlir din not:
Ich sach in niichte spate
zerhowen uf den tot."

Men vergelijke verder in beide bewerkingen str. 4 vs. 1
das jar heb nienler ende Das jar das hat ein ende

str. 1 vs. 1 en 2
Es taget minneneliche
die sunn der gnaden voll

Es tagt in Osterriche.
die sun schint überal.

waar het Nederduitsch heeft:
Id daget in dat osten,
de maen schint averall.

Uit het midden der 16e eeuw dagteekenen 2 liederen , die eveneens aan de oude romance herinneren. Het eerste , een zoogenaamd
wachterlied heeft denzelfden metrischen vorm en dus waarschijnlijk
ook dezelfde melodie, de inhoud echter vertoont geen overeenkomst. 1 )
Het vangt aan : „Es taget an dem höchsten." 1 ) Het andere is
een reformatielied : „Es taget in der Welte , das hecht scheindt
Uberall." 2) In later tijdperk schijnt het lied zich in Duitschland
niet te hebben gehandhaafd.
Anders is het in Nederland gegaan. Langen tijd bleef het lied
in liedboeken bewaard. De oudste dier liedboeken zijn natuurlijk
geschreven. Het zijn verzamelingen door iemand voor eigen genoegen aangelegd of verzen eigenhandig door den dichter of de dichteres opgeteekend. In den aanvang der 16e eeuw bestonden reeds
gedrukte liedboeken , geestelijke en wereldlijke. In 1540 verschenen de bekende Souterliedekens van Jhr. Willem van Zuylen van
Nijevelt , waarin de IVe Psalm gezet is op de wijze van Het daghet in den Oosten. De melodie is daarbij afgedrukt. Vier jaar
later zag het groote Antwerpsche Liedboek het licht , eene rijke
liederverzameling , waarin onze romance ook voorkomt. De verzamelaar zocht die liederen op uit oudere drukken of geschrei) T3öhnme : Altd. Ldb. no. '104.
) Des Knaben Wunclerhorn JIJ : 457.
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ven collecties ; de door volksdichters vervaardigde gedichten zal dij
op losse blaadjes hebben gezocht , want reeds in het begin der 16e
eeuw drukte men liederen op losse vellen , gelijk men ze nu nog
in de boekenstalletjes kan vinden. In het Devoot en Profitelyck
Boexken ) 1539 komt eene geestelijke omwerking van het lied
voor , die hierboven reeds is vermeld.
Langzamerhand neemt de bekendheid met de oude liederen af.
Toen Reformatie en Revolutie het land teisterden , stortte het overvol gemoed zich uit in een stroom van liederen , die een . half politiek , een half religieus karakter droegen en zelve een rijke volkspoëzie gingen vormen. De ridderromancen en schertsende minneliedjes komen op den achtergrond en worden vervangen door strijden klaagliederen. Wel vinden we in de Geuzenliedboeken vele
oude wijzen bewaard. Wanneer de donkere dagen voorbij zijn,
komt in verband met de toenemende welvaart de goede luim weer
boven en in 1591 verschijnt het „Nieu Amstelredams Liedboeck ,"
met „amoreuse en vrolycke ghesangen«' en ook „Het daghet in den
Oosten" ontbreekt daarin niet. Toch blijkt uit deze verzameling,
duidelijk, dat de liederpoëzie eene andere richting gaat volgen. De
vrije burgers der machtige republiek werden niet meer bekoord
door verhalen uit de ridderwereld. Men wil iets nieuws en vindt
dat ruimschoots in wat de Renaissance heeft gebracht. Ook in de
liederpoëzie wint 't classieke element terrein op het romantische.
De liederen , die den grootsten indruk hadden gemaakt , bleven
ook het langst bekend. Vandaar , dat onze romance vaak als wijze
wordt opgegeven boven de nieuwe liederen. Brederoo doet dit veel-

vuldig in zijn Liedboek. Hooft's fraaie Sangh : Sal nimmermeer gebeuren enz. staat vermeld op de stemme : Och ligdy hier verslaghen.
Opmerkelijk is het , dat niet altijd de aanvangsregels worden gekozen om het lied te vermelden , b.v. vinden we in de Amsterdamsche Pegasus , een liedboek van 1627 een lied , vermeld op de
wijs : Waren 't al mijne vrienden. Vaak zweefde 't lied aan 17e
eeuwsche dichters voor den geest ; zoo noemt een minnaar uit een
liedboek zijn liefste : mijn daget uit don Oost. Een ander liedboek bevat een' gedicht , vermoedelijk van Brosterhuysen , waarvan de laatste regel luidt : En weynigh weet de liefste , waer ick
vervaren sal. ti )
1) z.b. bi, t3^, 2) Zie Dr, Kalf : Het Lied in de Middeleeuwen, bl, 697,
aan welk werk deze bijzonderheden zijn ontleend,
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Brederoo was zeer goed met de oude liederen vertrouwd. Behalve dat hij ze vaak als melodie aangaf , vermeldde hij ze ook
in zijne kluchten. Geen wonder , Brederoo , die ons volk zoo overal
waarnam , kan ze uit den mond der straatjeugd hebben opgevangen. Hem zullen de schertsende liederen en de minneliederen wel
het meest hebben getroffen, toch liet hij de oude ridderverhalen niet
onopgemerkt en bewerkte hij Het daghei uit den Oosten , waarin
het dramatisch element hem stellig heeft aangetrokken , tot een
treurspel van dien naam. Hij heeft het echter niet voltooid , waarschijnlijk omdat hij gevoelde , dat zijne krachten te kort schoten.
Brederoo miste de eigenschappen , die noodig zijn om in zulk eene
bewerking niet beneden het onderwerp te blijven. Hij miste bovenal fijn gevoel , hij was een zoon „uit dat volk, ') welks levensopvatting laag bij den grond bleef , dat de wereld weinig , maar
zijn eigen omgeving des te beter kende ," uit een volk , „dat weinig zelf beheersching bezat , maar daardoor de eenvoud en natunr1 jkheid van zijn gedrag verhoogde. Dat volk , dat zijne aandoeningen en gedachten uitte in eene beeldrijke , kleurige taal , kon
een opmerkend kunstenaar als Brederoo alles bieden , wat hij elders tevergeefs zou hebben gezocht , maar figuren uit een denkbeeldige wereld te hullen in een waas van poëzie, dat leerde hij van
zijne omgeving niet." De trouw lief hebbende jonkvrouw uit het lied
is bij Brederoo eene coquette , die de bewerkster van haar eigen
ongeluk wordt. Geheel te onpas houdt zij eene toespraak tot de
hoogh-mogende Min (een staaltje van de mode-poëzie dier dagen)
en het in den grond zoo schilderachtige tafreel bij het graf wordt
bedorven door een gesprek van Margriet met een Heremijt over het
begraven in gewijde of in ongewijde aarde. De taal is hoogdravend of plat , „te midden zijner hoofsche ridders en teere jonkvrouwen hoort men hem vaak uitbarsten in plat Amsterdamsch."
Het blijft echter in 't midden , hoeveel van deze mistastingen op
rekening zijn te stellen van den onhandigen lief hebber der Poesije ,"
die de voltooier is geweest van Brederoo's onafgewerkt treurspel.
Of de uitgever Van de Plasse en de dichter Van Velden tot den
roem van Brederoo's naam hebben bijgedragen met het in 't licht
zenden van eene , door hem zelven reeds lang vergeten studie ,
1) Dr. G. Kalff in de voorrede op zijne uitgave van l3rederoo's »Groot
Lied-boeck" (Bredero's Werken III: 1887).

239

valt te betwijfelen. Maar warmer wordt onze bewondering voor
den grootera geest , die te vroeg is
....... heengereisd,
Daar de boot geen veergeld eischt
Van den geest, die, met zijn kluchten,
Holp aan 't lachen al die zuchtten 1 )
wanneer wij bedenken hoe hij door zijne poging om een oud volksgezang te doen herleven bewees het nationale element te willen
handhaven tegenover het voortwoekeren van een uitheemsch classicisme , dat nimmer kon opbloeien in het hart der natie.
Niet alleen Hooft en Brederoo kenden het lied , ook Vondel gaf
er blijk van , toen hij in 1658 zijn „Lofzang der Geestelijke Maagden" dichtte op de wijze : Het daget uit den Oosten. Bij Vondel
telt iedere strophe 6 versregels , Brederoo en Hooft geven hunne
liederen met refreinen aan , het lied werd dus met refrein gezongen. In het „Antwerpsche" en in het „Amsterdamsche liederboek ,"
beide liedboeken zonder muziek , staat het refrein eveneens afgedrukt en het „Niederdeutsches Liederbuch") geeft het ook aan bij
den Nederduitschen tekst.
Het Amsterdamsche liedboek , waaruit onze dichters de romance
kenden , vermeldt de eerste strophe als volgt:
Het daghet uyt den Oosten,
Het licht schijnt overal,
Hoe weinigh weet de liefste
Waer dat ick heenen sal.
Hoe weinigh weet de liefste, ja de liefste.
Naar onze meening maakt dat refrein in den tekst een zonderlingen indruk en zou dus uit de melodie verklaard moeten worden , die
wel eens den vorm van een lied geheel kan beheerschen. De melodie
echter (Souterliedekens , Psalm IV) geeft geen refrein aan. Niet
geheel onaannemelijk is de gissing , die dit toevoegsel verklaren
wil uit eene onjuiste opvatting van den oudsten druk , waarin
door die schrijfwijze werd aangeduid , dat vers 3 en 4 herhaald
moesten worden. Deze herhaling kan zeer oud zijn , zoo oud als
't lied zelf , wat verklaarbaar is uit het groote aandeel , dat het
volk zelf aan het volkslied nam.
1) Grafschrift op Bredero door Vondel. Zie uitg. Van Vloten 1 :146.
2) Uit den aanvang der 17e eeuw.
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In de 17e eeuw echter moet het volgens den tekst der liedboeken zijn gezongen , Vondel's gedicht toont dit aan :
Laat ons de wereld haten,
En 's werelds slavernij,
En kiezen van drie staten
Den besten staat van dry,
Den staat van maagdeleven,
Hoog verheven.

Intusschen geraakt de romance met vele andere liederen meer en
meer op den achtergrond. De achttiende eeuw naderde en met
haar onverschilligheid voor den ouden nationalen liederschat. Nog
zong men veel , maar geen oude ridderromancen weerklonken op
het 18e eeuwsche salet. Men vond de oude verhalende liederen
reeds lang vervelend. Andere geestelijke behoeften waren ontstaan
en de toestanden werden voor de populariteit der oude liederen
steeds ongunstiger. Wel verschijnt nog in 1788 te Amsterdam
eene bloemlezing : Geest der Nederlandsche Dichters , die vele
oude gedichten en daaronder „Het daghet" vermeldt , maar ook
deze uitgave mocht het niet gelukken eene uitgedoofde belangstelling aan te wakkeren. Bleef een enkel lied bij het volk bekend ,
dan was dit te danken aan de melodie , die eenige aantrekkelijkheid behield. Het oude : „Ic stoet op hooghe bergen" wordt nog
in onze dagen gezongen.
IJverige nasporing zou misschien ook van de hier besproken
romance nog 't een en ander aan den dag brengen , maar de klove,
die ons van die oude liederen scheidt , wordt intusschen steeds wijder. Te merkwaardiger dus , wanneer zulk een oud lied in onze
eeuw nog' diepen indruk kan maken door het algemeen menschelijke zijner aandoeningen en zijn eenvoudigen , roerenden toon.
Die indruk is gevoeld door een man als Beets , toen hij in „De
Gids" van 1837 onder den titel: Reeds daagt het in het Oosten
(Eene oude romance vernieuwd) het oude lied in nieuw gewaad
stak 1 ) ; door J. J. Viotta , die in datzelfde Gids-nummer der melodie eene moderniseering waardig keurde , die ik hier volgen laat:

1 ) Later opgenomen in de uitgave van Beets' Dichtwerken van A. W.
Sijthoff, II: 56.
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Even merkwaardig is het feit dat onze romance in deze eeuw
tweemaal in het Fransch is vertaald.. In de Revue do Paris"
van Maart 1835 verscheen een artikel van Roger de Beauvoir:
De PArt et des artistes en Belgique waarin als proeve van het
Oud-Vlaamsche volkslied een proza-overzetting van Het daghet in
den Oosten wordt gegeven. De andere vertaling (in poëzie) is
tO
Noord en Zuid 21e Jcorgang.
,

,

,
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van den man , die zooveel heeft bijgedragen tot de herleving der
Zuid-Nederlandsche letterkunde , van J. F. Willems. Zij komt voor
in de Messager des sciences et des arts en Belgique , 1833. Hóffmann von Fallersleben had reeds vroeger eene uitstekende Hoogduitsche omwerking in 't licht gezonden , 1 ) weder een bewijs van
de groote bekoorlijkheid , die dit lied had in de periode der
romantiek , toen de belangstelling voor de Middeleeuwen zoo levendig was. Toch was het doel dezer mannen niet, nieuw leven
in te blazen aan een gestorven literatuur : wat voorbij is gegaan ,
keert niet weer. Maar zij wenschten de kennis der oude liederen
in ruimer kring te verbreiden , omdat deze alleen een helder licht
kan werpen op het gemoedsleven onzer vaderen.

J.

Utrecht.

ROESELING.

Ter onderzoek.
Ik ben het met den schrijver der zeer lezenswaardige Stylistische
overwegingen niet eens , dat de uitdrukking ter onderzoek die
hij te recht af keurt , door den stadhuisterm ter fine van onderzoek zou zijn ontstaan =). Immers die stadhuisterm luidt niet ter
fine maar ten fine van onderzoek. Bij fine zullen wij wel niet
aan het Fransche fin dat inderdaad vrouwelijk is, maar aan het
Latijnsch Einis een marinelijk woord , te denken hebben. Zou ter
onderzoek niet ontstaan zijn uit ter onderzoeking De juiste vorm
Dergelijke vergrijpen
ten onderzoek wordt ook vaak gebezigd.
tegen het geslacht der woorden komen meer voor. Soms zijn zij
z66 algemeen , dat het gebruik ze als het ware gewettigd heeft
en niemand er zich meer aan ergeren zal ; van dien aard zijn:
ten bate , ten gunste. Ook vinden zij weleens hunne verklaring
(en hunne rechtvaardiging tevens) hierin , dat het woord vroeger
een ander geslacht had dan tegenwoordig ; men denke aan : ter
dood veroordeelen enz.
Mn. C. B.
,

,

,

,

?

,

1) Lieder und Romanzen, Köln 1821.
2) Zie Noord en Zuid, XXI, 57.

IEMAND EENE LOER DRAAIEN.
De beteekenis dezer uitdrukking zal wel niemand onbekend zijn:
iemand beetnemen, eene poets bakken, foppen. Moeilijker is het evenwel te zeggen, wat men eigenlijk onder eene loer moet verstaan,
en hoe dit woord de tegenwoordige beteekenis van poets, grap heeft
gekregen. De bedoeling van dit artikel is te pogen dit vraagstuk
op te lossen. Laten we evenwel vooraf nagaan, wat er reeds vroeger over den oorsprong der uitdrukking medegedeeld is. In de
Proeve. van Bredaasch Taal-eigen door Mr. S. H. Hoeufft vinden we
haar aldus verklaard : „Iemancd een loer draaij en. Iemand eenen trek
spelen. Ik denk het eigenlijk te zijn een loei] er draai] en ; want
loeijer is hetzelfde als lui] er ; zie Kiliaan. Een loer draaijen zal
dus zoo veel zijn als in de luijers leggen, 't welk hetzelfde beteekent." Eene andere verklaring lezen we in het Taalk. Magazijn II,
bl. 338: „De spreekwijs een loer draaijen schijnt eene verbastering
van het werkwoord lorrendraaij en."
Vergis ik mij niet, dan heeft Prof. De Vries in zijne aanteekeningen op den Warenar naar aanleiding van het werkwoord loeren,
foppen, bedriegen, het eerst de thans algemeen aangenomen verklaring gegeven. Zij luidt aldaar blz. 150: De spreekwijze
iemand een loer of lorren draazjen, thans in gebruik, is uit het oude
loeren spottende gevormd," eene verklaring welke sedert dien tijd
stilzwijgend is aangenomen : men legde zich bij het gezag van De
Vries neer 1 ). Thans, nu ik bij mijne studie der spreekwoorden
ook deze uitdrukking moest behandelen, heb ik een opzettelijk onderzoek naar haren oorsprong ingesteld en ben tot eene eenigszins
andere verklaring gekomen dan mijn hooggeschatte leermeester.
Uitvoeriger dan dit in een spreekwoordenboek kan geschieden, zal
ik hier dit onderzoek mededeelen , waartoe ik mij verplicht zie
tegenover een man als Prof. De Vries, wiens woord dikwijls wet
was, en wiens verklaring men niet, zonder hiervan uitvoerig rekenschap te geven en zonder deugdelijke bewijzen, mag verwerpen.
Wil men eene spreekwijze verklaren, dan moet men beginnen
met haren ouderdom en de oudste gedaante op te sporen. Doet
men dit niet, dan loopt men gevaar vergeefsche moeite te verrichten en zich bovendien schromelijk te vergissen. Niet lang geleden
1

) Zie o. a. Te Winkel's Gramm. Figuren, blz. 201 noot.
16*
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gaf de heer Groothuis hiervan een leerzaam voorbeeld. Het is te
vinden in de voorgaanden jaargang van dit Tijdschrift , bl. 33,
waar wordt medegedeeld, dat de uitdr. onder (le roos waarschijnlijk
is ontleend aan de stukadoorsversiering, meestal in den vorm van
een bloemstuk, midden in de zoldering of aan het plafond der
kamer. Indien de schrijver er bijtijds aan gedacht had, dat de Romeinen reeds in denzelfden zin sub rosa gebruikten, zooals hij had
kunnen lezen in Noord en Zuid XIV, bl. 216, dan had hij menig
lezer niet op een dwaalspoor geleid. Langen tijd heeft men gemeend, dat boeha, poeha (maken) een Maleisch woord was, door
onze matrozen overgenomen van de Javanen, die als zij een kaaiman zien, herhaaldelijk en luide den Maleischen naam van dit
dier bohéa, bohaya, boewaja als waarschuwingskreet uitroepen. Het
voorkomen van de uitdr. de bohcay maken bij Plantijn, dus anno
1573, en derhalve voor de reizen der Nederlanders naar Oost-Indie,
maakt deze gissing onmogelijk (Ndl. Wdb. III, 78). Een ander waarschuwend voorbeeld is de uitdr. de mijl op zeven gaan, dat gewoonlijk
wordt verklaard als den weg gaan van Meyel op Sevenum, doch dat,
zooals door mij in Noord en Zuid XIX, bl. 33 is aangetoond, reeds
in Hooft's Historiën voorkomt, toen die quasi beroemde weg nog
niet bestond ). Zoo verklaart men de uitdr. een kerel as Kas, gewoonlijk als een Kerel als Cals, hoewel ze in dien vorm nooit is
aangetroffen ; maar wel vindt men in andere geschriften voor kas
Kars of Kasjen, en hoort men nog : Karten 2), welke namen niets
met onzen dichter te maken hebben. Om nog een vierde voorbeeld
aan te halen, wijs ik op de uitdr. kap en kogel verloren hebben,
waarvan M. J. Koenen in zijn Woordverklaring, bl. 163 zegt, dat
ze diende te zijn kap en kovel. Alleen onbekendheid met de oudere
taal was oorzaak van deze vergissing. Het znw. kogel toch kwam
in de middeleeuwen reeds voor in den zin van keuvel ; zie Verdam's
Mnl. Wdb. III, 1676. Wanneer ik eindelijk nog wijs op de uitdr.
van den os op den ezel springen, dat men zoo lang heeft gehouden
voor eene verbastering van het verzonnen „van den orse op den
ezel springen," dat nergens voorkomt, terwijl de oudste plaatsen
uit de 16e eeuw aantoonen, dat deze uitdr. geheel onveranderd
1) Zie nu ook Dr. A. Beets in Tijdschrift XVI, bi. 251 en vgl. 11Tolema ,
bi. 459.
2) Dr. Boekenoogen , De Zaansche Volkstaal , 403 en A. A. Ganderheyden, Groningana , bi. 83a.
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is overgeleverd, zooals door mij is aangetoond in Taal en Letteren
IV, 29-33, dan heb lik zeker genoeg voorbeelden gegeven, om te
bewijzen, dat onbekendheid met den ouderdom en met den oudsten
vorm eener spreekwijze aanleiding kan geven tot onjuistheden. Bij
de hier gegeven voorbeelden was van eene werkelijke verandering
in den vorm geen sprake — men onderstelde deze slechts. Dat
dit evenwel geene onmogelijkheid is, hetzij door verandering van
een enkel woord, hetzij door weglating of ook door toevoeging, mogen de volgende spreekwijzen, die ik uit tal van andere neem,
bewijzen. Een ieder is tegenwoordig nu wel bekend, dat de uitdr.
„iemand van haver tot gort kennen", in haren oorspronkelijken vorm
luidde : iemand van aver tot aver kennen, waarin aver de beteekenis
had van voorouder. De Westvlamingen, die door hun voorgevoegde
h dit woord in haver veranderden, gaven den stoot tot deze verbastering, die nog verder ging tot : iemand kennen van haver tot klaver.
Zeggen wij thans van twee zaken, die in het geheel niet bij
elkaar passen, dat het slaat als een tang op een varken, dan hebben
we hierin eene verbastering te zien van het oudere „dat sluit als
een tang op een varken", dat we lezen in Marnix' Byenc. bl. 60
(ed. 1644). Van een niet al te stevig gebouwd huis, hooren we
zeggen, dat het licht en dicht is, hoewel juist op die dichtheid,
d. w. z. soliditeit, zeer veel valt af te dingen. Weten we echter,
dat in de 17e eeuw deze uitdr. luidde „licht en ondicht", zooals
we lezen in Simon van Beaumonts Gedichten (editie Tideman) bl. 38 :
0 ver-beroemde Scriver 1 )
Ontvangt met een goet oogh, ende onverdiende gunst
Dit licht en .ondicht werk.

dan is ze duidelijk. In het Middelnederlandsch bestond de uitdr.
met valen mennen, met vaellewen riden, in den zin van op slinksclie
Zwegen gaan , van den goeden weg afdwalen ; toen de oorsprong niet
meer werd begrepen , veranderde men valen ( . vale paarden) in
veulen, en sprak men van met veulens voeren , of , zooals Harrebomée citeert : men moet met veulens somtijds mennen. R) Zooals ik
—

reeds opmerkte, wordt van een spreekwijze ook wel eens een gedeelte weggelaten, waardoor hare verklaring moeilijk is geworden.
Zoo hoort men wel eens : hij gaf hem een appel van wat ben je
me , dat eigenlijk moest luiden : wat ben je me groot !
1) D. i. Petrus Scriverius.
2) Taalgids, IV. bl. I21--131.
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Zegt iemand : Klaar is Kees , dan zou men allicht denken ,
dat met het laatste woord een zekere Kees of Cornelis bedoeld
wordt , doch weet men , dat de uitdrukking eigenlijk moet luiden
„Klaar is de Kees" 1 ) en herinnert men zich , dat onder kees in
sommige deden van ons land kaas wordt verstaan , dan kan men
hierin eene waarschuwing zien , om niet al te lichtvaardig bij de
verklaring onzer spreekwoorden te werk te gaan. Een ander voorbeeld van dit verschijnsel is de uitdrukking ergens een slag naar
slaan, waaraan nog ontbreekt als de blinde naar het ei , zooals ze
luidt bij Servilius, bl. 40: IIi slagit daer nae gelije die blinde na dat
ege. 2 ) Zoo wordt het 17e-eeuwsche scheldwoord pand! duidelijk door
eene plaats uit Sam. Coster, bl. 507, vs. 312: pant, * daar de Lombert
geen geit op doet ! , en begrijpen we het Amsterdamsche scheldwoord emmer ! dat tegen eene vieze, vuile vrouw gezegd wordt,
wanneer we weten , dat de lieve straatjeugd daarmede bedoelt
strontemmer.
Van een ingebeeld, trotsch mensch zegt men : hij is van het
hondje gebeten. Welk hondje hem nu eigenlijk gebeten heeft, wordt
in het midden gelaten , doch blijkt uit den ouderen vorm der spreekwijze , die luidde : „hij is van het hondje van laatdonken gebeten";
zie Tuinman I , blz. 348. Iemand , die eene uitstekende gezondheid geniet , is zoo gezond als een viseb , n.l. in het water , zooals
blijkt uit het hd. gescand wie ein .Pistb im Wasser , dat men reeds
leest in Konrad von Würzburg's (— 1287) Trojanerkrieg vs. 10808:
-

er wart gesunt reht als ein visch
der vert in einem wage.
Dit zelfde verschijnsel nemen we in andere talen waar , zooals
in het Fransch, waar men zegt : il raisonne comme un tamboer (nl.
mouillé) ; il est sot comme un panier (nl. pereé) ; triste comme un
bonnet de nuit (nl. sans coi fe) ; vendre d gncelqu'un un canard (nl.
a moitié) ; étonné comme un fondeur de cloches (nl. lont la fonte ne
réussit pas) , enz. 3 ).
Het tegenovergestelde geval komt even dikwijls voor nl. dat eene
zegswijze wordt verlengd. Men denke slechts aan de vrij bekende
t) Taalgids, IV, bl. 286 en zie voor den vorm kees Dr. J. Heinsius
Klank- en Buigingsleer van de Taal des Statenbijbels, bl. 15 en Dr. Boekenoogen, De Zaansche Vollkstaal, bl. XIX.
) Dr. Kalff in den Gids, 1890 en Harrebomée III, 131 b.
3) Darmesteter, La vie des mots, 2e cd. bl. 59.
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uitdr. hij is in de bonen, waaraan men toevoegde : en wil erwten
plukken ' ) ; zoo werd door Hooft en Brederoo aan de uitdr. bekend
als de bonte hond toegevoegd met den blauwen staart i*) ; de thans
nog gewone verwensching loop naar de pomp, werd in de 17de eeuw
reeds verlengd met en haal de klap naar je toe 3 ), waarvoor Staring
in zijn Jaromir te Praag zegt : en drink u nachtren kwast, en waarvoor men nu ook wel hoort : en laat je wasschen. Hoe dikwijls
hooren we niet : loop naar de maan , met de bijvoeging : en pluk
sterren ! Zoo zegt men van een' rijke, dat hij Mozes en de profeten
(geld) bezit, in welke uitdr. de profeten zijn toegevoegd aan Mozes
eig. moos (= geld).
Al voorbeelden genoeg, om te doen zien, dat men op zijne hoede
moet zijn , en steeds moet trachten zooveel mogelijk den oudsten•
vorm eener spreekwijze op te sporen. Wat evenwel te doen als
men geen enkel citaat eener spreekwijze bezitten ? Van een ouderen
vorm kunnen we dan niet spreken en over veranderingen niet oordeden. Ja zelfs kunnen we den ouderdom moeilijk bepalen. In
dit geval verkeer ik bij de uitdrukking iemand een loer draaien
die ik nergens heb aangetroffen. Geen enkel onzer woordenboeken
geeft haar op ; ook de spreekwoordenverzamelingen laten ons in
den steek , behalve Harrebomée , die haar dl. I , bl. 34 citeert:
Iemand een' loer draai] en. Verder wordt ze opgegeven in verschillende idiotica , zooals bij Hoeufft Proeve v. Bredaasch Taal-eigen,
bl. 363 ; bij Gallée , bl. 27a : liur , m. loer , en lur drèjen ; bij Molema , bl. 246b : loer , in : iemand 'n loer draien = een' slechten,
valschen trek spelen, hem iets betaald zetten ; bij Schuermans bl.
345 a : loer v. kwade pert, trek : iemand eene loer draaien bet. in
Groning., N.-Br., N. Limb. Kemp. en Antw. zooveel als : iemand eene
pert bakken. Bij De Bo, Tuerlinckx en Rutten heb ik haar te
te vergeefs gezocht. Hieruit op te maken, dat ze van jongen datum is, zou onvoorzichtig zijn. Ook al vindt men eene spreekwijze opgeteekend in eene bepaalde eeuw, dan is dat nog volstrekt
geen bewijs, dat ze toen ook voor het eerst werd gebezigd ; ze is
misschien wel eene eeuw ouder of nog meer. Te recht zegt Dr.
Kalff in zijn artikel in den Gids van 1890: „Waar begint nu de geschiedenis van zulk een spreekwoord ? Wanneer heeft men die uit1) Noord en Zuid XIII, bl. 217-220 en Tijdschrift IX, 263 vlgg en 324.
2) Zie Noord en Zuid XIX, hl. 23.
3) Winschooten's Seern an (anno '1681), bl. 193.

248
drukking voor het eerst gebezigd ? Dat is nooit te bewijzen ; zij,
die zulk eene zegswijze voor het eerst bezigden, hebben er nooit
aan gedacht die onmiddellijk op te teekenen, evenmin als degenen,
die haar voor het eerst vernamen. Spreekwoorden immers worden
vooral geboren onder de lagere standen des volks. Daar bestaat
nog die vatbaarheid voor indrukken, die onbevangenheid van uitdrukking, die zin voor waarheid en eenvoud, vereischt voor het
onbewust scheppen van beelden, vergelijkingen, kleurige zegswijzen, spreekwoorden. De hoogere be- of verschaafde standen brengen geene spreekwoorden voort." Juist, het volk vooral maakt
onze spreekwoorden ; daarom zijn ze ook zoo eenvoudig, en kan
men met geleerdheid in de meeste gevallen niet veel verder komen,
wil men hun oorsprong opzoeken en verklaren. Te-vergeefs heeft
men de zoo eenvoudige uitdrukking om zeep gaan met de kruistochten in verband gebracht, ja zelfs willen afleiden van het Oudhoogduitsch. 1 ) Wat heeft men niet bedacht om de uitdrukking
het onderspit delven, dat reeds in de middeleeuwen voorkomt, te
verklaren ? De een denkt aan een graver, die in een diepte aan
het delven is, en gevaar loopt van door eene aardstorting bedolven
te worden ; een ander laat ons Nederlanders in eene mijn graven,
die we niet bezitten, terwijl zeker menig Noordhollandsche boer
ons kan vertellen, wat hij nog altijd onder het onderspit of het
tweede spit verstaat. En heeft men niet ter verklaring van het
zoo eenvoudige koek en ei den haan coppe (= kop = kip = haan!!)
uit den Reynaert er- bij gehaald, terwijl een ander in koek eene verbastering meende te moeten zien van het znw. kloek ? Ik wil hiermede
nu niet beweren, dat men niet met verbastering . rekening heeft te
houden. Korte wetten maken voor het vroegere „korte metten
maken" en een schip zooals het reilt en zeilt voor het vroegere
rijdt en zeilt zijn bekende staaltjes hiervan ; doch dit geschiedt
meestal, wanneer deze uitdrukking niet meer wordt begrepen, of
uit zucht om te rijmen. Maakt het volk zelf eene uitdrukking,
dan is ze eenvoudig en wat Michel Bréal in zijn Essai de Séinantique 2 ) pag. 8 zegt aangaande „les innovations grammaticales"
geldt ook van onze volksuitdrukkingen : „Il ne faut pas s'attendre
L y trouver des faits de nature bien compliquée. Comme partout
1) Zie mijne verklaring in het Tijdschrift, XV, bl. 122-128.
2) Paris, Librairie Hachette et Cie, 1897.
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o'1 l'esprit populaire est en jeu, on est, au contraire, surpris de la

simplicité des moyens, simplicite qui contraste avec l'étendue et
l'importance des efFets obtenus."
Met geleerdheid komen we dus niet verder. Wat dan te doen?
Twee middelen blijven er over, die ons den weg kunnen wijzen:
eene vreemde taal, waar de spreekwijze ook voorkomt, en vergelijking met andere uitdrukkingen, die hetzelfde beteekenen. Eenpaar
voorbeelden mogen dit ophelderen. Nemen we bijvoorbeeld de uitdr.
men moet geen slapende honden wakker maken. Wat wil deze uitdr.
eigenlijk zeggen ? De hond toch is het toonbeeld der waakzaamheid, en men zou derhalve verwachten, dat men zoo'n slapenden
wachter wèl moest wekken, en dus tot de conclusie komen, dat
deze spreekwijze niet deugt. Vergelijken we nu hiermede de
Fransche uitdr.: Ii ne faut pas rveiller le chat qui dort en de Engelsche : One must not rouse the sleeping lion of Don't wake a sleeping wolf, dan worden we, omdat hier sprake is van eene kat, een
leeuw, en een wolf, dus dieren, die niet in den dienst der menschen
gebruikt worden als wachters en bewakers, er voor gewaarschuwd
in den hond het beeld der waakzaamheid te zien, maar integendeel
den nijdigen, gevaarljken bijter, dien men, als hij slaapt, niet moet
wekken. Zoo kunnen we het znw. haar in de uitdr. haar op de
tanden hebben niet houden voor den saamgetrokken vorm van hader
(twist), omdat men ook in het Duitsch zegt: Haar(e) auf den
Ziihnen halen en in die taal de samengetrokken vorm van het znw.
hader onbekend is. Mocht iemand nog meenen, dat ,,muizenesten
in het hoofd hebben" eigenlijk moest luiden muizenissen in het
hoofd hebben, dan kunnen de fr. uitdrukkingen avoir des rats en
tgte ; avoir des papillons noirs en teAte ; avoir des trichines auplafond
en de hd. er kat meusznester im Xopf (anno 1511) hem van die
dwaling genezen.
Het tweede middel om eene onduidelijke spreekwijze te verklaren
is de vergelijking met andere uitdrukkingen, die op dezelfde wijze
gevormd zijn en hetzelfde beteckenen. Als voorbeeld daarvan
moge dienen het znw, lichtelcooi, door Tuinman T, 222 en anderen
verklaard als: iemand, die met een ander licht ter kooi gaat of
kooit. Vergelijken we hiermede andere benamingen als draaiaars,
wappergat, wipkuije, schuddernalcooi en dergelijke, die nu nog voorkomen of vroeger gebruikt werden, dan ligt de gevolgtrekking
voor de hand, dat we in lichtekooi eigenlijk moeten zien, iemand
;

-
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die haar kooi (= aars) onder het loopen voortdurend licht, oplicht,
opwipt. wordt iemand een beschuitje geren, iemands kin en kaak
knijpen , duidelijk door de vergelijking met : iemand een muilpeer, een oorvij q, een bokkinq (bokkinqs) geven; een kool stoven;
mét • iemand een appeltje te schillen hebben ; van de taart geven, en dergelijke ironische uitdrukkingen. De zegswijze bot vangen (eig.: een slag krijgen) wordt opgehelderd door zijn neus stooten ; een blauwe scheen krijgen ; den bons krijgen, enz. Evenzoo wordt hij zit in de rats (groente met aardappelen door
elkaar gekookt I) duidelijk door vergelijking met :. in de pekel, in
de boonen, in de soep, in den draf, in de dras, in de stront, in de
pruimen, in de mat (geronnen melk 2 ) , in den piepzak (koffie met
melk en suiker door elkaar gekookt; Boekenoogen, 747) zitten, enz.
Op eene dergelijke wijze is ons de uitdrukking om zeep gaan ook
opgehelderd, daar men vroeger ook zeide of thans nog zegt : om
mosterd, om kroosjes, om nieuwe noten, om uien gaan, en werd de
eigenlijke beteekenis der uitdr. door dé bank duidelijk door vergelijking met de synoniemen door den band en door den bot 3 ).
Dit laatste middel nu , vergelijking met synonieme uitdrukkingen
of woorden moet ons helpen bij de verklaring van „iemand een
.

loer draaien."

Ieder weet, dat men er onder verstaat : iemand eene poets bakken,
een trek spelen , zoodat het znw. loer de beteekenis moet hebben
van grap , aardigheid , pots. Hoe komt dit zelfstandignaamwoord
aan die beteekenis ? Laten we , om dit op te lossen, beginnen met
na te gaan wat men onder een loer verstond of nog verstaat. Slaan
we daartoe het Middelnederlandsch Woordenboek van Prof. Verdam
op , dan lezen we aldaar , dl. IV , kol. 709 loer , znw. m. Een
scheldwoord. Lom, perd, botterik, domoor, met verwijzing naar Kiliaen
loer , . loerd, homo mureidus , ignavus , stupidus , bardus , soeors ,
obtusus , tepidus , non recte fungens officio , eene beteekenis , die
ook nog door Van Dale aan dit woord wordt toegekend. Vergelijken
we hier nu eens mede de synonieme uitdrukkingen : iemand een foef,
een knol (Harreb. I, 42 1), eene wiek, eene wip draaien ; iemand knotjes
draaien of voordraaier , -o llen draaien en iemand knoopen draaien, in
welke overal sprake is van een ding van weinig waarde. Immers
1) Onze Volkstaal, II, 120.
2) Zie Weiland. Mogelijk is ook te denken aan . de hanemat.
8)

Noord en Zuid XIX, bl. 28.
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onder een foef(je) moet men verstaan een lap, een vod. Het
woord is uit het Waalsch overgenomen , waar het foute luidt ; in
het Westvlaamsch luidt het nog fouf(e) en beteekent het altijd volgens De Bo, 327, lomp, versleten lap, oude vodde. Wat een knol is,
behoeft, als bekend, niet vermeld te worden. Iemand eene wiek draaien
(of bakken) is eene Vlaamsche uitdr., te vinden bij Schuermans,
bl. 861 a, waar tevens wordt opgegeven, dat men onder eene wiek
de lemmet eener lamp verstaat. Ook de uitdr. iemand eerre wip draaien
is Vlaamsch (zie Schuermans , bl. 867). Onder eene wippe verstond
Kiliaen een zweep , geesel, lange roede (Eng. a whip) en de Vlamingen verstaan er thans onder : een staak en de mannelijke roede,
penis , teers , kul (De Bo, 1398). De oorspr. beteekenis kan dus
geweest zijn : iets dat slap neerhangt , lap [vgl. Terp (zweep en
tong), larf (slip van een kleed)]. Opmerkelijk is het , dat in de
17e eeuw in Van Santens klucht van Lichte Wigger (anno 1617)
bl. 16a en bij Sam. Coster , blz. 516 , vs. 623 voorkomt : iemand
een pijp draaien (iemand een loer draaien) , terwijl Kiliaen opgeeft
pijpe, piepe , Holl. mentula (dus Vl. wip), een woord , dat in
de Zaansche volkstaal nog bekend is (Boekenoogen , 746) ; en dat
in het Vlaamsch ook gezegd wordt : een lolle draaien , lollen en
lollendraaien , smokkelen, in 't verdoken jenever drinken, blauwen
(Schuermans , bl. 347). Doch het is zeer goed mogelijk , en het
komt me wèl zoo waarschijnlijk voor , dat we deze uitdrukkingen
moeten vergelijken met het middelnederlandche finten, praatjes maken, iemand iets op de mouw spelden (Mnl. Wdb. II, 827 en De
Jager Rrequ. II , bl. 130) en het 17e eeuwsche ,fluit , bedrog ; zie
Kiliaen : fluyte , fallacia, mendacium blandum fluyten, mentiri,
blande dicere , en vgl. Oudemans II, b1. 313.
Het znw. ol in de uitdr. „iemand ellen draaien" beteekent eig.
een riem of band en luidt nog heden in het Zweedsch ol en in
het Noorweegsch ol, ola. Halma geeft er de beteekenis van prullen, vodden aan.
Gaan we de verdere beteekenissen na, die woorden als foef, wiek,
wip, knol, knotje, ol en knoop kunnen hebben, dan zien we, dat bij
sommige uit de algemeene beteekenis ding van weinig waarde, die van
knul , sukkel, ook een smerige vent en (somtijds óf) die van streek,
list , gril , grap is voortgevloeid , terwijl de afgeleide werkwoorden
beteekenen knoeien of bedriegen. Beginnen we met het znw. foef
(lap , vod) , en stellen we een onderzoek in naar de beteekenis ,
;
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waarin dit woord thans gebruikt wordt , dan zien we , dat het
thans in het Westvlaamsch en in vele streken van ons land gebezigd wordt in den zin van leugen , bedroq, fopperij , list, streek;
zie De Bo , bl. 327 a ; Bouman De Volkstaal in Noord Holland ,
bl. 29 ; Boekenoogen , bl. 215 ; Molenla , bl. 111 : iemand 'n foef
bakken = eene poets spelen, eene kool stoven ; en Doornk. Koolman
I , 567 : f2 fe , loser , listiger Streich , Kniff , Schlich , etc. In de
straattaal van Yperen is een foefje een meisje van een slecht
gedrag. Het afgeleide werkw. luidt in het Waalsch fonjii , zich
met beuzelingen ophouden ; en fou feter , slecht naaldewerk verrichten 1
in het Westvlaamsch is foefelen , knoeien , broddelen,
maar ook bedriegen in het kaartspel (zie De Bo in voce) ; in het
Zaansch is foefen , bedektelijk bedriegen , foppen. Van liet znw.
wiek (pluksel , dotje van uitgeplozen wol ; Zaansch wuuuk) heb ik
geene andere beteekenissen of eene afleiding kunnen vinden. Van
wip is een werkwoord wippen afgeleid , dat Schuermans , bl. 867 b
verklaart als : klooten , foppen , bedriegen.
Hij voegt er aan toe, dat men dit wip uitspreekt als wiep, en
voor wippen ook wiepen gezegd wordt. Slaan we nu De Bo op, dan
lezen we bl. 1398 i. v. wiep, dat dit ook gezegd wordt van iemand,
)

;

die denkt veel verstand te hebben, en er maar weinig of geen

heeft ; het is dus te vergelijken met teers en kul, die beide menula beteekenen, maar ook een kloot van een kerel, een dwaze,
domme vent ; zie De Bo, bl. 1137. Het begrip list, sluwheid vindt
men in het eng. a whipster, een sluw mensch. Het is echter ook
mogelijk, en wegens de uitspraak wiep veel waarschijnlijker, dat we
in dit znw. wip een ander woord moeten zien, dat de beteekenis
heeft van bundel, bos van stroo of rijs. Kiliaen toch geeft op wp,
wijpe, j. wip, vetus, fax (toorts), een woord dat identisch is met
het Oostfr. en Ndd. 2vipe, udp, bundel, bos; het eng. wiproe, wisch;
ohd. mhd. w fa, wi fe, bos stroo, en dat hetzelfde is als het Zaansche wiep, rijswiep, rijshout met teenen banden tot een langen
bundel samengebonden (Boekenoogen, 1215).
Het znw. knul, knolle, bij Kiliaen vertaald door glonnus, cglobits,
heeft in het Westvlaamsch de beteekenis van : beuzelarij, onnoozele
_praat, dwaasheid, en wordt dan uitsluitend in het meervoud gebruikt ; zie De Bo 545, waar knullen vertaald wordt door niaiseries,
1)

De Jager, Frequentatieven I, bl. 118.
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nigauderies. Opmerking verdient ook het wkw. verknollen, dat in het

Groningsch beteekent : op de mouw spelden, iemand iets wijsmaken,
welke beteekenis het Oostfr. f erknullen, ferknit*llen ook heeft (Molema 446b.). De uitdrukking knotjes draaien of voordraaier (door
Boekenoogen, 472 opgegeven) beteekent eveneens : iemand wat wijs
maken ; ook komt voor : iemand een. knot op de mouw spelden. Het
zelfst. naamw. knot beteekent eigenlijk een bosje, een kluwentje, en
vertoont dus denzelfden overgang van beteekenis als foef, wip en
wiep, daar het ook voorkomt in den zin van grapje, verzinsel. Het
afgeleide werkwoord knollen beteekent in het Zaansch verzinsels,
grapjes vertellen ; guitige streken uithalen.

wrat eindelijk het znw. ol betreft, dat, zooals we gezien hebben
oorspronkelijk band of riem beteekent, dat komt in de 1 7d en
18de eeuw ook voor in den zin van aardigheid, loopje, grol, zooals
blijkt uit de klucht van het Wijnvaatje (anno 1675) bl. 4:
Dat zijn die bazen , die 'er op slimme practyken verstaen,
En komen 'er Waert met een Lombertbriefje van een muizeval pajen,
En krijgen nog tien gulden toe, om noch andere ollen te dragen 1).

Sewel vertaalt „Hy zoekt u ollen wys te maakera" door He
will tell you cock-and bull-stories en bij Langendijk II, 284 lezen we
Prins Ferdinand, jy weet het wel,
Dat ik gien olietjes vertel.

Nog heden is een bijvorm van dit ol niet geheel onbekend.
Volgens het Hdl. Wdb. X, 50 bezigt men in de gemeenzame spreektaal wel eens in antwoord op hetgeen door een ander gezegd is,
om schertsend te kennen te geven, dat men aan zijn gezegde
geen waarde hecht, dat hij het mis heeft, inzonderheid in antwoord aan iemand die een wensch, een plan of eene verwachting
.heeft uitgedrukt, en dan aanduidende , dat hij zich met eene ijdele
hoop vleit, want dat er toch niets van komen kan, het tusschenwerpsel oele ! Ja oele ! (= Ja 't mocht wat 1 gekheid !).
Een paar uitdrukkingen, die zeer veel overeenkomst vertoonen
met iemand een loer draaien zijn : lorrendraaien (ndd. lurrendreien)
en een lordling of een lorling draaien. De eerste komt reeds in de
latere middeleeuwen voor, blijkens Kiliaen, , die lorredrayen vertaalt door cauponari, merces lucri causa alio vlam transferre et
1)

Oudenzans V, bl. 23 en Kluchtspel 111, bl. 89,
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distrahere : mentiri nomen, patriam, merces, lucri causa, dus smokkelen, sluiken, bedriegen ; ook thans komt het blijkens Van Dale
in dezen zin nog voor'). Dit werkwoord nu is eene samenstelling
van het ook nu nog • gewone lor(re) en het werkwoord draaien, dat
eigenlijk wil zeggen : iets op een draaibank vervaardigen, en dan
in het algemeen klaarmaken, bezorgen (vgl. iemand iets bakken, flikLeen, lappen 2.) Het znw. lor(re) beteekent lap, voel, maar had evenals
het ndd. lorre ook de beteekenis van leugen, verzinsel, in welken
zin we het lezen bij Hooft, Ned. Hist. 1052: „Deeze drie quanten
draaiden van lorren en leuykenen de lyn," zoodat we in de samenstelling lorrendraaien ook aan lorre die beteekenis wel mogen toekennen, temeer daar het afgeleide werkwoord lorren den zin heeft van
bedriegen, ontfutselen, smokkelen. 4Hiernaast kwam in denzelfden
zin voor een werkwoord loren, dat door Van Helten, Taal- en Letterbode IV, 208, voor eene afleiding gehouden wordt van love, dat
beantwoordt aan het lat. lora (slechte wijn) 3 ). De tweede uitdrukking is tot nu toe wel nergens aangetroffen, maar volgens eene
vriendelijke mededeeling van Prof. R. Fruin komt het znw. lorlingdrayerye en lordliny-drayerye voor in Bor's Oorsprongk, begin en vervolgh der Nederlandsche oorlogen, dl. III, dl. 496a, waar melding gemaakt wordt van een brief, dien de Gedeputeerden van de Staten van
Friesland gezonden hebben aan de St.-Generaal om te klagen „over
den toevoer van vivres die de steden van Groeningen en Steenwyk
geschiet door de lorling-drayerye over Blokzijl en de Cuynre en
den uytlegger op de Eems." De brief geschreven in December
1589 luidt : „Wy twijfelen niet of U. E. sy meer dan genoegsaem
bekent, als hebbende noch in versche gedachtenisse hoe menichmael by ons aengewesen zijn de seer grote misbruyken en lordlingdirayeryen, welke door den Kuynder en Blokziel, als mede van
de Hollandse Capiteynen der Oorlogschepen op de Eemse .... ge
pleegt werden ;" enz. Onder beide woorden lorling- en lordlingdrayerye zal men knoeierij, smokkelarij moeten verstaan, hetzelfde
dus alles lorrendraaierij. Wat is nu een lorling ? Het Mnl. Wdb.
1) Zie Oudemans IV, bl. '195, Mnl. Wdb. IV, 803 en Doornkaat Kooiman II, bl. 553b.
3) Zie De Bo, bl. 261b., die citeert : iemand een kaaksmete draaien;
Sehuermans, bl. t03b en het Gron. wie zeilen hom 't Zeel dralen = wel lappen (Molema, bl. 86b).
3)

Mnl. Wdb. -IV, 804.
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IV, 805, geeft hierop het antwoord ; aldaar staat het vermeld in den
zin van voorwerp, waarmede een rietdekker het riet of stroo op het
dak vastmaakt ; dus een stukje touw (of iets dergelijks), wederom dus
een voorwerp van weinig of geringe waarde. Het kan eene afleiding zijn van lor door middel van het achtervoegsel linq, en
dan eig. beteekenen een stukje lap , lapje, touwtje, maar het
kan ook door assimilatie van dl tot 11 staan voor het volgende
lordling 1), dat door middel van Zing kan zijn gevormd van *lord');
vgl. het ofri. lord „alte Lappen oder Fetzen, bz. aus alten aufgedrehten 'Sehiffstauen gefertigte lose Garne od. loekere Driithe, womit
Schiffseile , etc. umwickelt werden (Doornkaat Koolman II, bl.
551b)", dus ons lordling (zie Van Dale en reeds Winsehooten,
Seeman, bl. 145).
Tal van voorbeelden zijn van eene dergelijke beteekenisontwikkeling aan te wijzen. Het znw. vod(de) beteekent, zooals bekend
is, een lap, maar in het hd. komt dialectisch ook voor Judden,
fuddeln, faudeln in den zin van valsch spelen, in 't spel bedriegen;
zie Franek, 1099. Een slenter is een afgescheurde lap of stuk. Vgl.
De Jager, .Frequ. II, 528 en Moortje, 77:
Van boven zijn ze schoon, en 't schijnt al vrij wat jenters
Alst in der waerheydt is, want onder zijn 't maer slenters.
Doch bij Van Dale vinden we voor dit woord ook de bet. boze
trek, streek, uitvlucht opgegeven, en de uitdr. met slenters omgaan,
met bedrog omgaan. 3 ) Onder een lomp verstaat men een vod, een
versleten lap ; in de 17e en 18e eeuw komt het meermalen voor in
den zin van plomp, onbeschaafd rnensch en het afgeleide werkwoord
beteekende, evenals nu nog, bedriegen, bedotten ; zie Oudemans, IV,
blz. 183. In het ohd. beteekent het 17e eeuw Toen , een kleine
paal , een pen , paxillus , obex ; bij overdracht kreeg dit woord bij
ons de beteekenis van homo stupidus, bardos, insulsus, gelijk Kiliaen
het vertaalt, maar ook die van streek, kuur, trek, zooals blijkt uit
Van der Veen, Zinneb. (anno 1642), .bl. 227:
i l Te Winkel, Gramm. Figuren, bi. '144-147 en Van Helten, Mn 1. Spraakti.
1, bl. 191.
2) Zou het bij Kiliaen voorkomende lordsen, knoeien, niet op dit lord
wijzen ? vgl. voor de vorming : baarsen, cleinsen, meersen etc.
3) Harrebomée II, bi. 273b : Hij heeft slenters.
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De spin heeft tot syn min de teed're vliegti bewoogen,
En op geswooren trouw' haar in syn Webb' getoogen.
Nu is de vliegh in 't net leer jammerlijk verwart,
Va.n, die niet als fenyn voedt binnen in het hart,
En haast syn eedt vergeet, en hrijght syn oude benen. i)

Door Kiliaen wordt het . znw. loete vertaald door rutabuluna, ovengaffel , maar ook door homo agrrestzs , insulsus , bardis , stolidus , in
welke bet. het reeds in de Middeleeuwen voorkomt ; zie het Mnl.
WK IV, 711. In het Vlaamsch heeft zich wederom die beteekenis
nog verder ontwikkeld tot luim , nuk, gril, kuur, streek, kwint en
zegt men : Hij heeft loeten. Hij heeft weer een vreemde loet gehad.
.Een peerd met loeien ; zie Sehuermans, bl. 345b. i.v. loet, v. Onder
een prul (nd. prull, buil, dikke bult, gezwel) verstaat men iets of
iemand van weinig waarde, maar in het. Westvlaamsch is het : een
logen om te schertsen, een bedriegelijk gezegde ; en onder prullen
verstaat men : schertsen , leugens verdichten om te lachen , ijdele
praat verkoopen (De Bo , bl. 897b). Het bij Kiliaen opgeteekende
futsel, vutsel beteekent vodde, lap, waarvan een werkwoord futselen,
bedriegen is afgeleid, waarbij weder een znw. futselaar, bedrieger,
behoort (Taal en Ltb. IV, 214 en De Bo, bl. 333). Een kloot is een
bal, maar ook een sukkel, lummel (vgl. een kloot van een kerel), fr. colon
homme mou, sans energie, terwijl in het Vlaamsch het wkw. klooien,
bedriegen beteekent (vgl. de synoniemen kullen, pieren, lubben). In
Groningen kent men een meervoudig znw. flausen, Housen in den
zin van draaiers, leugens (Molema, bl. 108a). In Vlaanderen spreekt
men van lauws, dolle, gekke praat, van flauwskens, leugens, valsche
verschooningen flauwzen vertellen , iemand flauwzen wijsmaken;
een flausman is een zoutelooze prater of prulleman (zie Schuermans,
bl. 126a ; Bijv. bl. 83a en ook Hoeufft, bl. 154 : flouzen = liegen) ;
vergelijk verder het hd. T 'lause „vorspiegelung" en het Westfaalsch
vlause, posse, spass, 1 ) dat zeker wel verwant zijn zal met het hd.
.Flaus, „buschel wolle," wolvlok. Ook in het Italiaansch beteekent
borra, scheerwol en borre, grap ; evenals het Spaansche borra, borro
en het Ital. burla uit *burricla, een vlok, een ding van weinig waarde,
een grap beteekent. ) Op deze wijze zou ook het middelnederlandsche flokke verklaard zijn , dat in den proza-Regnaert (editie
;

1) Ouderhans IV, W. 107.
2) Zie Woeste, JV tb. der West[itlischen Mundart, bl. 303a.
3 ) G. Korting Lateinisch-romanisches Wörterbuch, no. '1424 en 1425 ; en

Hatzfeld op bourle.
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Muller-Logeman), blz. 146 voorkomt in den zin van vond , streek,
vleiend woord ; zie het Mnl. Wdb. II, 825. In het Mnl. komt nog
een ander woord in den zin van beuzeling, zotte praat voor, nl.
trufe (vgl. eng. trifle), dat verwant is met het Ital. trufa, tartu fo,
truffel, maar ook grap. Scheler, bl. 504 merkt hierbij op : le language a transporté le nom d'un petit fruit à une bagatelle , une
niaiserie," en wijst op het fr. cornichon en citrouille. Vgl. ook het
fr. tru fer, foppen, bedotten ; tru feur, bedrieger. Zoo beteekent het fr.
farce zoowel vulsel als grap, zoodat het dezelfde beteekenisontwikkeling
vertoont als bombast (eng. bombast), ruwe katoen, veel gebruikt tot
voering en opvulling van kleedingstukken , enz., en vandaar : zinledige taal. Misschien mag ook vergeleken worden het fr. falourde
in het oudfr. en mnl. een takkebos , maar eveneens een grap , een
verzinsels). Terwijl eindelijk nog gewezen kan worden op het lid.
Ka ff, kaf, iets van weinig waarde, en ook : geklets, geleuter').
Ten slotte wil ik nog op een paar woorden wijzen, die de algemeene beteekenis hadden of nog hebben van stuk , brok , klomp ,
waaruit zich ook weder die van lomperd of (en) die van grap heeft
ontwikkeld. Ik bedoel in de eerste plaats het znw. stuk zelf, dat
vroeger in de uitdrukking stukken draaien de beteekenis moet gehad hebben van bedrog, schelmerij, zooals blijkt uit eene aanteekening van Bilderdijk op Huygens VI, bl. 123:
Eens draait men ook den sneegste stukken;
Met d'eenvoud zal het tweemaal lukken.

De uitdrukking stukjes draaien, de school verzuimen, maar eigenlijk beetnemen, bedriegen, zou dan te vergelijken zijn met een pousie
leggen, dat te Monnikendam gebruikt wordt, en waarin pousie eene
verbastering zijn kan van poes of poets. 3 ) Het znw. stuk in den
zin van heimelijk bedreven kwaad , kennen we nog genoeg uit
geitenstukken, schelmstukken, een mooi stukje, enz. (vgl. het fr. pièce). 4
Het tweede door mij bedoelde woord is het mnl. clute, dat, zooals men
weet, gebruikt werd in den zin van kluit of klomp ; later beteekende
,

)

1) Korting no. 1210 en Mnl. Wdb. II, 778 ; vgl. het Zaansche wiep.
2) Harder, Werden u. Wandern unserrer Wvrter, bl. 177.
3) De Jager, Archief I, bl. '199, 200. Zie evenwel Boekenoogen, 770, die
poesje, poesie vermeldt in den zin van grasaar, de aar van de muizengarst
en vgl. pluimkensteken, schoolduiken (Schuerm. bl. 492a).
4) De uitdrukking iemand parten spelen kan niet vergeleken worden,
daar we in part, mnl. parte, perte, niet het fr. part moeten zien, maar met
metathesis het oostfr., mdl. pret ; zie Franek, 718.
17
Noord en Zuid , 21e Jaargang.
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het ook een stuk geld (vgl. schijven, brikken, mnoppen,pitten in denzelfden
zin), maar ook, en deze beteekenis had het reeds in de middeleeuwen,
een grcp, aardigheid ; de meening van Prof. Verdam dat we in cluit
niet hetzelfde woord als clucltt moeten zien , wordt door al deze
voorbeelden krachtig gesteund. Die meening wordt nog versterkt
door de vergelijking van kluit met het znw. mop, eigenl. : vormloos
brok, klomp, stuk (Franck) , dat in de 17e eeuw • reeds de beteekenis had van een steen (marmersteen ?), dat we o.a. lezen bij Vondel (ed. Van Vloten) blz. 473: „Steeden op gemeene kosten en
kercken der goden . met moppen te versieren" i) ; en bij Halma:
mop, z.v. Mopsteen, groote gebakkene metzelsteen. Brique, sorte de
grande brique. Bij uitbreiding kreeg het de beteekenis van knul,
lompe vent, sukkel, in welken zin we het lezen -bij Cats, I, 350: Z )
lek sagh eens datse by haer hadt
Ses juffers uyt een vreemde stadt,
Gebeekte spreeuwen altemael,
En vry geen kinders in de tael;
By dese quam een jongh-gesel,
Een leerlingh in het minne-spel,
Een jubben, soo het schijnen mocht,
Een vogel van zijn eerste vlocht,
Een lap, een mop, een rechte Toen,
Hy wist sijn dingen niet te doen.

Dat wij het thans, evenals vroeger kluit, in den zin van aardiqheid, grap gebruiken, bijv. iemand een goeie, kostelijke, aardige Knop
vertellen, is algemeen bekend.
Misschien mogen we dezelfde ontwikkeling der beteekenissen ook
aannemen bij het znw. boots(e), boets, poets, dat eigenlijk bult, knop
beteekent (vgl. prul) en identisch is met het ital. bozza, bult, ruw
bewerkte steen ; bozzo , ruwe steen ; Spaansch bosha, houten bal.
Vergelijken we nu al deze voorbeelden, dan zien we, dat zich
uit de beteekenis nietswaardig, onbeteekenend, gering, ook ruw, lomp
voorwerp die van onbeduidend wezen 3 ) of (en) die van beuzelpraat,
verzinsel, bedrog, grap heeft ontwikkeld. En komen we nu eindelijk
terug op de uitdrukking welker verklaring we zochten, nl. iemand
eerre loer draaien, en zien we dat het znw. loer voorkomt in den
zin van lomperd, lummel, lor van een vent, zooals blijkt uit Kiliaen,
Oudemans, IV, bl. 473. 2 ) Zie echter het Ndl. Wdb. III, 505,
) Van Helten Proeven van W oordverklaring, bl. 84 vlgg.

1)
3
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die loer vertaalt door homo i,qizc^vu,9, obtusus, tepidus, non recte funens
o fficio ; uit Vondels Roskam, vs. 78 ; en uit Cats I, bl. 881b :
De schipper, of de man te roer,
Dat is voorwaar een groote loer.

en uit andere door Oudemans IV, bl. 168 geciteerde plaatsen, en
dat het ook wordt aangetroffen in den zin van bedrieger, o. a. in
Brederoo's Moortje vs. 2437 (Ick sou hem krabben, en die diefsche
keel afbijten, dien eer-vergeten loer!), terwijl het werkwoord loeren
zeer gemeen was in de bet. van beetnemen, bedriegen (zie De Vries,
Warenar, bl. 150), dan komt het mij niet onwaarschijnlijk voor,
dat wij als eerste beteekenis van dit znw. loer moeten aannemen,
iéts van geringe waarde, bijv. een lap, een vod, een lor ; en dat
we in dit woord hetzelfde mogen zien als het znw. luur, ofri. lur
of Zure 1 ). De oe van loer berust dan op den invloed van het Duitsch
of van die grensdialecten, waarin de ii als oe uitgesproken werd
(vgl. boer naast buur ; het mnl. moer naast muer) ; welke meeping
nog steun vindt in het door Gallée bl. 27b vermelde lure en lure
(d. 1. loere), luier.
Amsterdam.
F. A . STOETT .

Warenar reg. 567.
Suiker en kruit bij den bak., dat kan hem niet krenken.

Met den bak zal hier wel het baksel , of liever het beslag,
bedoeld zijn. In zoover ben ik het met de tweede verklaring van

Dr. H. J. E y m a e 1 (Taalk. tijdschrift jrg. VIII , blz. 302) eens.
De woorden : dat kan hem niet krenken laten echter m. i. nog
eene andere verklaring toe dan : dat zal er geen kwaad aan doen.
Zouden zij niet kunnen beteekenen : dat kan hem niet schaden?
Bij dat hem denkt Teeuwes dan aan Rijkert , die het bruiloftsmaal
besteld heeft en betaalt , en voor wiep de kosten er niet op aankomen. Mij dunkt , zóó opgevat , is de regel vrij wat aardiger:
de tweede helft heeft , als men zich houdt aan de verklaring die
E y m a e 1 op het voetspoor van Dr. M. d e V r i e s geeft , m. i.
veel van een stoplap. Bij Plantus komt deze regel niet voor.

Mn. C. B.
') Dit luur kan identisch zijn met luier, mnl. luder(e) (ohd. ludara),

dat met uitstooting van de d, voordat de u tweeklank geworden was,
luur opleverde. Van de diphthongeering der u zijn in het Mnl. nog geen
zekere bewijzen ; wèl van syncope eener intervocalische d (Van Helten,
bl. 70 en 204).
17*

INLEIDING TOT DE LEEKEDICHTEN VAN
DE GENESTET.

De beroemde woorden van Lessing : „De waarheid is toch voor
U alleen, o God !" in zijn dupliek tegen de bestrijders der in 1777
door hem uitgegeven „Fragmenten" zouden hier als motto mogen
geplaatst worden. Niet de waarheid, in het bezit waarvan iemand
is of meent te zijn, maar de inspanning, die het hem kostte, achter die waarheid te komen, bepaalt de waarde des menschen. Het
bezit der waarheid verslapt, maakt traag, hoogmoedig. Volgens
Lessing past het den mensch, onvermoeid te streven, naar waarheid. Maar deze zelf : het oneindige te grijpen, grond en doel
der dingen te verstaan, is voor den mensch niet weggelegd.
Toch meenen velen, in spijt van Lessings woorden, die reeds
zoo menig jong tot studie gestemd gemoed hebben bewogen, ieder
voor zich op den weg te zijn, de onbereikbare ster der waarheid
te zullen vinden. Ja, sommigen hebben haar reeds gevonden en
zien medelijdend neer op die duizenden, die minder gelukkig zijn.
Het onderzoek der dingen stemt zoo weinigen tot bescheidenheid en voert zoo weinig tot het besef, dat we vrijwel niets weten.
Vraag immers, wat een komeet is, Piet zal u zeggen : „een ster
is 't, met een staart !" en met dat licht is Piet tevreden. Gelukkig zoo'n Pieter ! Zie leekedicht 6.
Een ander kan het zoeken naar die stip ontberen. Hij ziet
verder dan de horizon van zijn dagelij ksch
volgens zijn zeggen
werk en beslist met rappe tong over „waarom" en „hoe" en „vanwaar" met eenige banaliteiten. Een knappe kop is hij, een patente vent, die Jan Rap. Zie leeked. 10.
Een derde heeft Pietje en Jantje van daareven ver beneden
zich gelaten daar op het zandpad van 't dagelijksch leven. Doch
het vragen en peinzen naar de geheimzinnigheid moede van
„deez' werrelt, die zoo dwerrelt", berust hij in de raadselen, terwijl ondertusschen tot zijn lof op hem van toepassing zijn de
woorden van den dichter : „Wie 't met zijn denken hier beneden
nog wel het verste brengen kan ? Mij dunkt : een nedrig en weldenkend man !" Zie leeked, 101, Hij vindt, dat het beter is voor
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Kerk en Staat te bidden dan over hunne inrichting eeuwig te
redeneeren.
ook finanEen vierde neemt alles aan; dat is het beste
en hij kan zich niet voorstellen, hoe iemand in de
cieel (103)
smart der wanhoop zich zelf het leven, beneemt, om te spoediger
te ervaren, in hoeverre de dood de raadselen oplost, waarin het
leven is gehuld. Hij houdt het eerder met de lijfspreuk des heeren
Jan Adam Kegge uit de Camera Obscura : „allemaal gekheid !"
en hij is wel zoo verstandig te weten, dat „geld altijd de beste
geloofsbrief" is, terwijl „niets te (willen) weten het zekerste geloof geeft."
Een vijfde heeft op de bergen het beloofde land meenen te bespeuren, doch kort slechts : de fata morgana is verdwenen. Hij
is, in deze eeuw, in dezen veel bewogen zoo akelig veel en
nog eens veel bewogen tijd, te midden van 't triumfgeschal van
Rede en Wijsgeerte en Critiek en Wetenschap, hij is niet zoo
rustig „als gij, eed'le vrouw, die de Waarheid hebt." Hij zou
denken : „God had z'alleen !" Zie leeked, 17. Hij zoekt, zwerft
op des Geestes breede stroomen en is niet zoo rustig als gij, goede
man, „die voor, maar toch nog niet achter de Waarheid zijt."
Leeked. 44. Hij , moe van 't strijden, tobt en... lijdt. En met reden!
Wel heeft steeds ieder diep gevoelend mensch met het „Excelsior !" in het hart, zijn volslagen onmacht moeten erkennen tegenover het ondoorgrondelijke, maar nog nooit waren de twijfelingen
en de zielestrijd zoo hartroerend als in de eeuw, wier „Tijdgod te
stout zweeft en streeft" .... „Neen, d'eeuwen zijn niet meer, toen
voor Euroop, bij psalmen en gebeden, die leer ontsluierd werd,
dat Woord herlevendigd, waarvoor 'èn duisternis èn maanlicht
eind'lijk zwicht ! ... 't Geeft „nieuwe apost'len thans, herscheppers van Historie, uit eigen Rede en Wil !" Toen Da Costa die
woorden uitriep in de woestijn van Wijsgeerte en Critiek, had de
Tijdgeest ook P. A. de Génestet reeds voor 't oog gezweefd.
Als ieder dichter had hij, 't was in 1847 onbewust reeds
zijn eigen biografie geleverd. „Geloof, gij vroolijk kind" had hij
gezongen,
»Geloof in zangen, rozen, vriendenoogen,
»Geloof. . . . en twijfel niet!
»Wel zult ge, al vroeg misschien,
»Uw liefste bloem zien sterven,
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»Wel drijft ge zelf eens met uw eenvoud bitter spot,
»Maar och, de droomen, die wij morgen moeten derven,
»Zij biên ons heden 't reinst genot !"

Hij was toen achttien jaar, weliswaar de leeftijd, waarvan toegegeven mag worden, dat de mensch alsdan vaak bergen meent te
zullen verzetten en niettemin zich zijn kleinheid bewust wordt, —
die trap des levens. waarop het gevoel van ontwakende kracht
zich tegenover Wereld en Menschen menigmaal oplost in een gevoel van onvoldaanheid en „malheid". dat de dichters wereldsmart
noemen; toch wijst zijn geheele leven er op, dat de Génestet
ook hier zeer waar is geweest. Want waar en eenvoudig was
hij. Zie het aan dat geestige stukje „Egoïsmus" van denzelfden
leeftijd. En lezen we na dit ongekunstelde dicht nog ten derde
zijn „stem des harten" van 1848, dan vinden we hem geteekend,
zooals hij ook was in zijn leekedich ten : moedig. waar, bescheiden,
vol geest, diep gevoelend, steeds met de bede in 't hart : ,, Blijf
strijden, o mensch en .... vertrouw !" „0", roept hij in het
laatste gedicht, „0, laat me op de zee der eeuw mijn zeilsteen
niet verliezen !" En hij allermeest moest en mocht die woorden
herhalen ; want voor een man als de Génestet allermeest was het
een buitengewoon tijdvak, toen hij te Leiden studeerde (1847—'51).
De revolutie in België had het staatkundig leven doen ontwaken uit de sluimering van onverschillige rust, onder de hoede van
Koning Willem I genoten. Op elk, ook op theologisch gebied,
was nieuw leven ontwaakt: de „Groninger richting" had reeds
van zich doen spreken als zeer „geavanceerde !" 1 ) Maar kort na
i) Petrus Hofstede de Groot en Joh. Fred. van Oordt, beiden in 1829,
en L. G. Pareau, in 1831 prof. geworden te Gron., richtten een gezelschap
op onder de zinspreuk : »Gods woord is de Waarheid", dat zich ten doel
stelde een onafhankelijk onderzoek. der Heilige Schrift. De vruchten
daarvan werden neergelegd in het tijdschrift. »Waarheid in liefde." Vooral
langs dien weg ontstond »de Groninger School." De predikanten, die
hiertoe gingen behooren, bleven niet meer »evangelisch", dus weken af
van de meening, dat men het zuiver christendom geheel naar waarheid
vindt medegedeeld in het N. Testament. De geboorte van Jezus, zooals
die in twee evangeliën wordt verhaald, zijn wonderen, opstanding, hemelvaart, zouden niet onbetwistbare feiten zijn. De Groninger school wilde
vooral in 't licht zien gesteld, dat de hooge beteekenis van het Christendom niet in de leer, maar in den persoon van Christus gelegen is. Van
Oordt en Pareau waren leerlingen van Ph. W. v. Neusde prof. te Utrecht
1839). Zie leeked. 37.

(-1-
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1840 sleepte de Leictsche professor J. H. Scholten zijn leerlingen
mee door een ,,verblindende theologie", die de 0-roningsehe theorieën van Prof. P. Hofstede de Groot ver achter zich liet. Daar,
te Leiden, hoorde de G-nestet over de wording des Bijbels en des
Christendoms, daar gevoelde hij, dat hij zich omtrent de schepping,
de verlossing en de geschiedenis van 't menschelijk geslacht niet
kon houden aan de overgeleverde kerkleer.
Wat een verwarring en wat uiteenloopende meeningen over den
persoon van Jezus, over de onderhouding der mozaische wetten,
over den doop, over de wederkomst van Jezus volgens de openbaring van Johannes en een duizendjarig rijk (millennium). Dat
alles reeds in de tweede eeuw na Christus. Wat een strijd, om de
geschriften, welke aan leerlingen der apostelen werden toegekend,
hetzelfde gezag te verschaffen als aan die van het Oude Testament;
wat al kerkvergaderingen, wat al keizerlijke decreten, om te komen
tot één katholieke leer!
En wat weinig eenstemmigheid over het ontstaan der evangeliën,
voordat de voorstelling van Irenaeus (± 200) de heerschende werd,
nl. : ,,de apostel Mattheus is de schrijver van het eerste en oudste
der vier evangeliën; na zijn dood heeft Marcus, leerling van Petrus,
het door dezen gepredikte opgeschreven; Lucas, de reisgenoot van
Paulus, schreef het derde en Johannes, de discipel des Heeren, is
schrijver van het vierde evangelie. Deze meening bleef standhouden
tot in de 18é eeuw, ondanks bedenkingen van Erasmus, Calvijn,
Hugo de Groot, Lessing. Door de eerste twee werd b.v. betwijfeld,
of het Mattheus-evangelie oorspronkelijk in het Hebreeuwsch zou
geschreven zijn. zooals door Irenaeus gemeld wordt. Hugo de Groot
was van gevoelen, dat Marcus het eerste evangelie en Lucas de
eerste twee als bron had gebruikt. Volgens Lessing moest als bron
van alle vier aangemerkt worden het evangelie der Hebreën, dat
meermalen in de schriften der kerkvaders vermeld wordt. Dat zou
een schriftelijke verzameling zijn geweest uit de mondelinge berichten van de apostelen en van anderen, die met Jezus hadden
omgegaan; welke verzameling vervolgens door meer dan één met
de meeste vrijheid zou zijn afgeschreven, waarbij ze, gelijk een
gletscher, nu eens toegenomen, dan eens afgesmolten was. Toen
de meeste tijdgenooten van Jezus waren gestorven, had deze verzameling vasten vorm verkregen. Men had haar verschillende namen
gegeven; naar de eerste getuigen het evangelie der apostelen, naar
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degenen, voor wie ze inzonderheid waren opgeteekend, het ev. der
Hebreën, of naar hem, die er het eerst een vaste gestalte aan had
gegeven, het ev. v. Mattheus. Deze had dat gedaan, toen het Christendom ook onder de Heidenen werd verbreid. Daarom had hij
het ook in 't Grieksch geschreven en niet in 't Hebreeuwsch. Na
hem hadden Marcus en Lucas van die schriftelijke verzameling
weer op hun wijze gebruik gemaakt. Ook Johannes zou insgelijks
die in het Hebreeuwsch geschreven verzameling gekend hebben.
In het begin van onze eeuw zocht men dan ook het ontstaan der
evangeliën te verklaren uit één of meer oorspronkelijke Hebreéuwsche geschriften, uit een Ur-evangelie dus.
Daar verschijnt in 1835 „das Leben Jesu" van Strauss, volgens
wien de geschiedenis van Jezus uit de evangeliën weinig meer zou
zijn dan het product van onopzettelijke verdichting. En daar volgen in 1838 ; „Die evangelische Geschichte, kritisch und philosophisch bearbeitet" van Dr. C. H. Weisze en „der Ur-evangelist"
van Wilke, die beide willen bewijzen, dat het Marcus-evangelie
het eerste en oorspronkelijke is, Mattheus en Lucas zijn daarvan
omwerkingen en nadere bewerkingen, terwijl het vierde evangelie
als in strijd met de synoptici (M, M en L.) onecht zou zijn.
Met deze Marcus-hypothese was Bruno Bauer zeer ingenomen.

Hij ging echter verder en noemde het Marcus-evangelie een vrije
schepping van den schrijver en de Evangeliën van Mattheus en
Lucas misvormde navolgingen er van.
De stichter van de Tübinger school, Ferd. Christian Baur meent,
dat het vierde evangelie in den tijd der vorming van het katholicisme (± 200) is geschreven. Het Marcus-evangelie, zegt hij, staat
in zoodanige betrekking van afhankelijkheid tot die van Matth.
en Luc., dat wij er geen zelfstandige bron in kunnen aannemen
en daar op het Lucas-evangelie het paulinisme van den schrijver den stempel eener eigenaardige voorstelling heeft gedrukt, zoo
is het alleen
.het
het evangelie van Mattheus, tot hetwelk wij als
de betrekkelijk meest echte bron teruggevoerd worden. De synoptische evangeliën komen echter met elkander en ook met het
vierde daarin overeen , dat het tendenz-schriften zijn, dus geschreven, zijn met het bepaalde doel, aan een bijzondere opvatting
van 't Christendom ingang te verschaffen.
...

Men ziet het, wie tusschen de jaren 1840 en '50 studeerden,
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A. Pierson, Busken Huet, v. 0-orcuin, Tiele, de G-énestet, Beets,
- zij liepen gevaar, een hevigen stijl te moeten voeren met zich
zelven, als zij de kerkelijke traditiën over den oorsprong der Bijbelboeken getrouw wilden blijven.
Reeds Copernicus - door Luther een oude gek genoemd - en
Galilei (1632) hadden gesproken in strijd rneb het Scheppingsverhaal uit den Bijbel. Maar sedert waren de aanhangers van
positieve reëele kennis talrijker geworden. In 1823 werd de in de
17e eeuw uitgesproken banvloek over Galilei ingetrokken.
In de laatste honderd jaar verstout zich de wetenschap een
steeds verwijden stap". We herinneren slechts aan de werken en
onderzoekingen van Cuvier, Plateau, St. Hilaire, Jean Lainarck,
G-öthe, ,,voorloopers van Darwin", die onmogelijk met de bestaande
leerstukken in overeenstemming konden blijven. Waar Cuvier
(1769-1832) echter uit de vorming van het bekken van Parijs
bewijst, dat er geen zondvloed heeft bestaan, kan hij zich toch niet
losmaken van het dogma en stelt zich de schepping voor in zes
tijdperken, tusschen welke wonderen plaats vonden. Ook achtte
onze landgenoot Leeuwenhoek, om het dogma geen geweld aan te
doen, de kiemen van alle menschen in Adam verborgen, terwijl
daarentegen de Carmeliter monnik 0-enerelli te Cremona in 1749
had durven beweren, dat wonderen, om onze voorbarige voorstellingen te bevredigen, niet bestaan. 0-een wonder, dat de Tijdgeest,
door Bilderdijk bebromd, door Da Costa wanhopig bestreden, velen
met schrik vervulde. En waarlijk, daarvoor was reden. Tilaci de
Koningsbergsche hoogleeraar Imm. Kant in 1755 aan de wereld
een wereldtheorie gegeven, die de Scheppingstheorie der kerk deed
wankelen, Darwin zou in 1859 komen verkondigen, dat de Mensch
verklaard moet worden uit den lJr-mensch. We zouden in deze
eeuw van materialisme en scepticisme de stoute uitspraak hooren,
dat de mensch slechts is ,,kracht en stof", wat Jan Rap, die tot nog
toe op dit ondermaansche ademhaalde, zonder eigenlijk te weten, wat
hij was, terstond doet besluiten - op gezag van prof. Büchner en Molescliot dat hij een ,,chemiseh praoparaat" is. Zie leekedicht 71.
Da Costa wilde behouden, wat hij de blinde menschheid ziet verliezen.
Hij , wachtende het Millennium, zou, desnoods alleen, met de kracht
der wanhoop profeteeren : ,,Op 's Hemels wolken zal Hij komen, die
aan den nacht' een einde maakt. Hij komt, Wieii 's Wereld eeuwen
tweemaal wachtten, de man der Smart, de God der Aarde komt "

266
De Génestet was geen strijder ; hij was predikant. Da Costa
wilde zich en anderen behouden, redden, door 't geloof, — de
Génestet wilde stichten door 't geloof. Het was door dezen trek,
dat hij geen strijder kon zijn. Maar daarom ook, dat hij niet in,
maar veeleer boven den strijd staat, die zijn tijd zoo akelig en
nog eens akelig veel beweegt. In zijn leekedichten lijkt het ons
toe, alsof hij, na alle stemmen van hoog- en zeergeleerden te hebben gehoord, het ware eindoordeel uitspreekt, als bij intuïtie uit
zijn vol gemoedsleven ontstaan. Hooren we enkele van die stemmen,
met name in het jaar 1859 in ons land.
Prof J. H. Scholten had zijn „Leer der Hervormde Kerk" geschreven, waarin hij de leer aangaande God èn de wereldwetenschap, (d. i. de wetenschap der positieve reëele kennis uit empirie),
in één stelsel trachtte te vereenigen. Door deze verbroedering
van wetenschap en godsdienst, door dit monisme wil de schrijver
den strijd beslechten tusschen gelooven en weten. Het kon niet
anders, of de remonstrantsche kwestie over den vrijen wil, de praedestinatie, de zonde, den val des menschen vond vele bestrijders.
Scholten kent geen vrijen wil en is dus determinist. Hij noemt
bewustheid zelfbedrog en is dus idealist. In de wetenschap is
dus volgens die stelling geen reëel ding werkelijk bestaande : wat
wij werkelijke dingen meenen te mogen noemen, zijn niet anders
dan voorstellingen in ons. Dus als wij zeggen iets waar te nemen,
dan is het nog niet zeker, dat het als zoodanig bestaat. Hetzelfde idealisme verkondigt trouwens Herbart in zijn Zielkunde in
navolging van Imm. Kant met de volgende woorden : „Het somatische toestel, n.l. het zintuig, is een verbinding van de wereld
en de ziel, maar tegelijk een scheidsmuur en maakt alle kennis
van het wezen der dingen onmogelijk, dewijl het de ontvangen
indrukken naar zijn eigen natuur wijzigt. De leer van het sensualisme, n.l. dat alles zonneklaar zoo is, als het ons toeschijnt,
is onhoudbaar" (95).
Het gewichtigste hoofdstuk van Scholtens werk was echter dat
over den wil, de brandende kwestie, even brulante als de aanhangige spoorwegwet van 1860. (Zie 20). Als we zeggen, zelf iets
te willen, dan is dat volgens Scholten weer een waan ; want niet
een ik, maar God werkt in ons ; Hij verwezenlijkt Zijn groote
bedoelingen in ons met de oppermacht Zijns Geestes. „Had ik een
vrijen wil," zegt de Génestet schalksch, (maar 't contrarie is ge-
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bleken), „dan zou ik met deez' kwestie nooit mijn sterflijk hoofd
meer breken." Maar (zie 21) het hangt maar niet van iemands
lust of , neiging af, een Pelagiaan 1 ) of voorstander van het leerstuk van den vrijen wil te zijn.
S. Hoekstra Bz. hoogl. aan de kweekschool der Alg. Doopsgez.
Sociëteit te Amst. zegt echter in zijn : „Vrijheid in verband met
zelfbewustheid, zedelijkheid en zonde," psychisch-ethische studie,
dat de mensch meestal, maar niet altijd in zijn wilsbepalingen is
gedetermineerd. Hij is gematigd determinist. Hij gaat uit van
het beginsel, dat de leer aangaande God en de Wereldwetenschap
wel naast elkander, maar niet in één en hetzelfde wijsgeerig stelsel
kunnen worden vereenigd. Hij is daardoor dualist. Het Monisme
ontspruit uit Wetenschap en Rede, het dualisme huldigt de Wetenschap naast het religieus gevoel en verklaart den Makrokosmos
de Wereld buiten den mensch -- niet uit den Mikrokosmos -- de
wereld, het leven in den mensch, (Zie 23 en 54).
Prof. Roorda, van wien in 1849 bij Suringar, Leeuw. „Zielkunde"
verscheen, schreef nu : „De vrijheid van den mensch in de bepaling
van zijn wil en de strijd tusschen determinisme en indeterminisme".
„Iets willen is een reflex-beweging van een gemoedsbeweging. Het
passieve gaat over in activiteit. In dezen zin is willen dus vrij,
voor zoover het uit het gemoed zelf is. De onbewuste natuurwil
bij mensch of dier, het zoogenaamde instinct, is niet vrij . Als
de wil een vóórhebben, een voornemen wordt, komt vd6r de uitvoering , nog de voorstelling van de daad. Van deze kan men nog
1) Pelagius een Britsche monnik was (plm. 400) met de toen ongehoorde leer opgetreden, dat de zondigheid des menschen in geen oorzakelijk verband met die van Adam stond en de mensch eigen zedelijke kracht
kon ontwikkelen. Pelagius' tegenstander Augustinus leerde, dat de mensch
door Satans verzoeking was gevallen en daardoor noodwendig moest zondigen en sterven. Alle voorrechten van het evenbeeld Gods waren verloren;
de mensch had slechts de geschiktheid behouden tot uiterlijke, burgerlijke
deugd en ... kon verlost worden door Goddelijke genade, als hij ... daartoe
voorbeschikt is. Pelagius nu leerde, dat ieder mensch nog evenzoo geboren werd als God den eersten mensch ook schiep, d. i. zonder zonde en
zonder deugd. De algemeenheid der zonde berust op de verzoeking, het
kwade voorbeeld en de gewoonte ; doch er kunnen onzondige menschen
zijn. Ook is Gods genade niet voor enkele uitverkorenen bestemd, maar
elk mensch kan zich die waardig maken door het streven naar deugd.
Christus is daarom onze Verlosser, omdat hij ons daarvan een voorbeeld
heeft gegeven. Pelagius leer werd echter op de!Concilies te Karthago (418)
en Elphese (131), veroordeeld.
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afzien. Dit is vrij, zegt Roorda. Een ander zou dan echter weer
kunnen vragen : waarom of waardoor ziet men er af. En dit laat
Roorda in het midden. Hem dunkt, dat men niet nauwkeurig
een physische en een moreele noodzakelijkheid onderscheidt en dat
hierdoor de verwarring ontstaat. De mensch bezit onbetwistbaar
het vermogen om zijn voorstellingen te leiden en te besturen, en
de bestrijding van den wil kan alleen de valsche begrippen en
definities van die vrijheid treffen.
Eene persoonlijke zelfstandigheid wordt de mensch echter slechts in betrekking tot de andere eindige dingen. Maar tegenover den Schepper kan de mensch
geen persoonlijke zelfstandigheid verkrijgen. Tegenover den Oneindige blijft de mensch altijd en in alles een hulpbehoevend kind.
Hij leeft in den Vader en hoort 's Heeren stem. Maar .. , behalve dat heeft hij eigen hem door den Schepper verleende macht.
Daardoor ook kan het kind stout zijn en zelf als oorzaak optreden.
De zonde is dus met Gods wil. Zonde is geen onwil, maar een
zwakheid, een achterlijk blijven. Van die struikelingen wordt de
mensch niet teruggehouden door God, opdat hij zich zou vormen
tot eene persoonlijke zelfstandigheid. De zonde is dus geen raadsel meer. Zij is opvoedingsmiddel.
--

Een betoog als boven doet A. Pierson, (Waalsch pred. te Rot-

terdam , tot 1866; schrijven in de Gids van Mei 1859 : „ Een theodicée, die ons denken bevredigt, is nog niet gevonden." „Bovendien is het waar, dat men veel woorden kan bezigen, om een
kwestie niet op te lossen." Geen wonder, dat de Génestet bij dat
wederkeerig overstelpen met woorden schertst met de Sancta
Theologia (36). Wetenschap en geloof blijven stoeien (35). Edel,
maar ijdel pogen ! „De God in 't Monisme van Scholten is niet
veel meer dan de onbegrensde Tijd der Indianen. Uit zijn wezen
kan de wereld niet verklaard worden ; want in dezen monadischen
God is geen beweging, geen leven, geen liefde, dus geen persoonlijkheid." Zoo oordeelt D. Chantepie de la Saussaye, pred. te
Leiden in het maandschrift „Ernst en Vrede" Nov. 1858. En de
Génestet heeft driemaal het boek van Scholten verslonden, maar
„hij waar liever Dualist" (24).
Intusschen trekt nog in 1859 Utrecht de aandacht. In dit jaar
aanvaardde Dr. J. J. Doedes het professoraat aldaar. Hij, woordvoerder der conservatieve richting, geeft in zijn intreêrede (oratio
inauguralis) zijn opvatting van het wezen der theologische critiek,
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welke rede men beoordeeld vindt in de Gids voor Oct 1 59 door Dr.
AH. Pierson, Rotterdam. Doedes zegt in zijn rede, dat hij de histo
rische waarheid vast houdt, zelfs v%n die evangelische verhalen,
welke aan de critiek der laatste jaren het meest aanstoot gaven.
Hij wil geen empirisch-critische, maar een historisch-critische methode en daardoor de handhaving van de geloofwaardigheid der
evangelische wonderverhalen mogelijk maken. ,,Wat spreekt gij,"
zegt Dr. D., ,,van mogelijk of onmogelijk, voor gij de historische
gedenkstukken des Christendoms zelf hebt onderzocht ? Ik onderzoek enkel de geloofwaardigheid der getuigen, onafhankelijk van
't geen ze mij ineedeelen. Van mij zult ge nooit de onwetenschappelijke verklaring hooren, dit of dat is onmogelijk."
Intusschen onderschreef de hoogeeraar wel de beginselen der
hedendaagsche empirische critiek, (n.l. die steunt op ervaring), maar
hij wil voor alles de historische trouw staande houden, zoolang hem
niet bewezen is, dat het organisme van den Kosmos de evangelische
wonderen stellig buitensluit. En nu zegt hij : ,,Mihi constat. (Bij
mij staat het vast), dat Jezus wonderen. . . . . heeft verricht en
gestorven zijnde, in het leven is teruggekeerd." (Zie leeked. 29 en
30 in Gids Oct. 59. Ook 31 en 39).
,,Wat is er toch gebeurd? zegt Dr. A. Pierson in zijn beoordeeling (Gids Oct. 59). Is Dr. Doedes nu op het punt der methode
de onfeilbaarheid deelachtig geworden ? nu hij opgenomen is in de
rij der Theologiae professores P Dr. D. had n.l. ook gezegd: ,,Vindt
mijn methode ingang, dan houden weldra alle twisten over den
persoon, de geschiedenis en het werk van den Verlosser op. Mihi
constat !" Deze woorden doen Pierson pijnlijk aan. Hij zegt o.a.
nog in zijn lijvige beoordeeling : ,,Wanneer voor anderen, en met
dezelfde goede trouw toegerust als waarin ik mij verheug, niet
evident is, hetgeen ik wel evident noem, wat is dan waarschijnlijker: dat ik alleen mij bedrieg of dat die anderen gezamenlijk
zich bedriegen? Hij neemt nog ter verklaring een voorbeeld van
een spook, dat iemand zegt te hebben gezien, zonder dat zijn medemenschen zoo iets hebben vernomen. Doch van Dr. Doedes klinkt
ons tegen uit de wolk: ,,Mihi constat !" Hij beschuldigt ons dus
van kwade trouw, ôf onkunde, èf krankzinnigheid. Een vierde is
niet mogelijk. Het is niet waar, zegt Pierson, dat al ons weten
inbeelding is; maar wel is het waar, dat wij nog zeer weinig
weten. Ook, dat de weinige kennis op geestelijk gebied voor een
"
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groot deel geweten moet worden aan de dwaze aanmatiging, waarmee ieder een evidentie beweert te bezitten op zijn eigen hand.
De menschheid „weet veel te veel", Enz.
Het is op dezen strijd, dat de Génestet eenige dichten schenkt.
Guitig, geestig klinkt het prof. Doedes tegemoet : „Bravo ! dat 's
orakeltaal !" Evenzoo is „Geven en nemen" de glimlach over het
tweeslachtige der redeneering van prof. Doedes.
Geen wonder, dat deze leekedichtën, evenals de nummers 20,
21, 23, 24, 25, 26, 27, 35, 36, 37, 49, 54, die meest alle terugslaan op den strijd tusschen Scholten, Hoekstra en RRoorda, niet
opgenomen zijn in de Duitsche vertaling van de Génestets gedichten, die in 1886 te Halle a/d S. verschenen is van de hand
van Dr. J. Hanne.
De nog niet genoemde leekedichten in Gids Jan. 60 zijn „Niet
aardig" (8) en Stichtelijk (9). Aan n 0 8 behoort vooraf te gaan
no 19, dat reeds in Gids Sept, 59 voorkwam, getiteld : „Machteld
en Leonard." Aanleiding daartoe was het volgende.
Onder degenen, die zich om „den Leidschen generaal' schaarden
uit de Waalsche kerken A. Pierson, Busken Huet, Réville,
uit andere kerkgenootschappen Tiele, Van Gorcum, Rauwenhoff,
Herderschee, de Génestet, -- was het vooral Busken Huet, die de
frissche koelte door zijn haren liet spelen van den wind der moderne theologie, waaiende uit Zürich, Tübingen, Leiden. Nadat hij
in 1851 predikant was geworden te Haarlem, schreef hij opstellen
over Scholtens „Leer" in een Fransch theologisch tijdschrift. Maar
toen hij zich volkomen verdiept had in de critische werken van
Baur en „de Tübingers," vatte hij het voornemen op, de vraagstukken voor het groote publiek te behandelen. In 1857-58
ontstonden dan de „Brieven over den Bijbel." Hij koos daarin den
briefvorm als voertuig zijner populair-theologische studiën tusschen
een jong meisje Machteld en haar broeder Reinoud. Een rilling
door 't land ! Busken Huet de Strauss, de Voltaire vanNederland !
Sommige modernen noemden deze „Brieven' ontijdig, Zij geloofden, dat het af brekend werk der critiek slechts een voorbijgaande
operatie was. Maar het einddoel van hun revolutionnair streven
zou zijn : te stichten. En sommigen zagen in den stap, dien Busken
BIuet in 1862 deed, 1 ) dan ook iets onnoodigs, iets moedwillige.
-

3)

N 1. dat hij in '1862 het predikambt neerlegde.
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Zelfs Pierson had nog pas een G-roningsch professoraat in de phiosophie van de hand gewezen, om te Rotterdam in dienst der
kerk te blijven. En Ed. Jorissen, die toch ook daarna zou heengaan, sprak in zijn: » Vlucht of Volharding" met weinig sympathie
van ,,den eersten Vluchteling". Doch de jonge Hofstede de Groot
zag in de ,,Brieven" zooveel afkeurenswaardigs, dat hij ook ,,brieven"
schreef. Hij laat daarin een Leonard spreken en stelt dien voor als
den neef van Machteld. ,,Maar," zegt hij in de voorrede, ,,Leonard
is volstrekt niet zoo geestig als IReinoud en Machteld of zelfs : hij
is in 't geheel niet geestig." De Génestet oordeelde, dat Machteld eerder een Leidsch professor waard was, getuige een zijner
luimigste leekedichtjes (19).
,,Stichteljk" heeft misschien ook zijn oorsprong in de geschiedenis van 1859. Na de uitgave van Huets en Hofstedes brieven
uitte zich het gemoedelijke karakter der beweging en des strjds
in stichtelijke lectuur. Zoo verschenen in genoemd jaar„Imitatio
Christi", toegeschreven aan Thomas â Kempis, bewerkt door J. P.
Hasebroek, Herv. pred. Amsterdam ; ,,de Biddende Jezus" van
J. C. Zaalberg, Herv. pred. den Haag en ,,Stichtelijke Uren" van
N. Beets. Van het tweede werk zegt Busken Huet : ,,Het is te
vol van polemiek en veroordeeling van anderen, dan dat het zou
kunnen stichten. Het is halfslachtig, half critisch, half dogmatisch, alleen stichtelijk . . . . bij gelegenheid." En zoo zei misschien
de Génestet op dien grond: ,,Wat zich als stichtelijk aan komt
melden, sticht ons maar zelden."
Dat de Génestet stichtte, is zeker. En het moet voor de strjdende partijen een genot zijn geweest, zich zelf in zijn dichten
te herlezen. Want immer is hij geestig, niet hekelend, - immer
waar, niet bitter. Hij, de beminnelijke, wekte ten leven, zonder
zich als strijder op te werpen. Hij vereenigde de strijders naden
kamp, hij, met dat warm hart, dat het goede niet om het vele
kwaad negeert en dat vast en zeker gelooft aan de overwinning
van dat goede, de eenige levenwekkende kracht op aarde. Daarvan getuigen zijn vele andere leekedichten, die in 1858 meest
voorkwamen in den Christelijken Volksalmanak en die ook in het
Duitsch voorkomen. Hij zocht wijsheid met een lach en, van
jongsaf overtuigd, dat de mensch moet werken en leeren en ...
hopen op de overwinning van het reine menschelijke, behield hij
zijn warm predikantsliart. Zijn vol gemoedsleven had de steenen
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niet noodig, waarmee de theologen de kerk wilden opbouweu. Dat
gaf hem sterkte voor zich zelven en kracht voor anderen, om zonneschijn te scheppen in duisternis, om vrede en troost te brengen
met zijn handdruk, menschenliefde op te roepen met zijn glimlach.
We eindigen met zijn Sancta Theologia ;
»Scherts ik niet u, 't is in 't gelooven,
Dat Gij deware schat niet zijt;
En dat gij geven kunt noch rooven,
Wat eeuwig mij het hart verblijdt !"

0. Fekela, Oct. '96.

J. LANGERAAP.

NASCHRIFT.

Busken Huet noemt het „leekedicht" den voortreffelij lesten vorm,
waaronder het talent van de Génestet zich heeft geopenbaard:
het oogpunt van gehalte heeft hij niets geleverd, wat de Génestet zoozeer op den naam van dichter aanspraak geeft als deze
kleine versjes ; niets, dat zulk een mate van inwendige ontwikkeling onderstelt, zoo grooten zielestrijd, zoo veel eigenlijk leven."
Vergelijken we hiermee, wat in de Gids van 1852, Deel II bl.
414 is gezegd van de Génestets „Eerste gedichten." De beoordeeling is van Joh. C. Zimmerman, wiens „heilzame geeselroede
der critiek" gewis niet anders dan gunstig op de Génestets ont wikkeling kan werken.
„Men heeft", schrijft hij, aan de tegenwoordige generatie het
verwijt gericht, dat zij weinig verblijdende teekenen van leven
vertoonde op het gebied der letteren. De uitspraak is streng,
maar niet onbillijk, wanneer we vergelijken met het tijdvak
1830 '40, waarin zich de mannen ontwikkelden, die nu (1852)
aan het hoofd der Nederlandsche literatuur staan." Denk aan J.
v. Lennep, P. van Limburg Brouwer, Oltmans, Mej. Toussaint,
A. Drost, die allen met N. Beets Walter Scott hun weldoener
zouden kunnen noemen, aan J. P. Heije, J. Kneppelhout, J. P.
Hazebroek.
Na er op gewezen te hebben, dat de rijkdom, vooral op het
gebied der poëzie, van dat tijdvak, grootendeels is toe te schrijven
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aan de stemmen uit Engeland en dat de zangen van Byron, Scott,
en Moore niet anders dan gunstig hebben gewerkt op de technische
ontwikkeling onzer dichtkunst en op den voortgang der romantiek, zegt de geestige Gids-Redacteur : „zoo dan de tijd, dien wij
beleven, arm moet genoemd worden aan ontluikende literarische
talenten, met te grooter blijdschap zullen wij de aren zamelen,
welke hier en daar ontkiemen, met te meer nauwlettendheid en
zorg zullen wij 't gehalte proeven der korrelen."
In 't algemeen, luidt het verder, mag men niet eischen, dat in
den eersten bundel van een dichter de vorm onberispelijk zij ; zelfs
kan „bombast" soms gunstig voor den aanleg des schrijvers spreken.
Evenmin mag men van de eerstelinge verwachten , dat zij
juist en duidelijk de richting van den schrijver zal aangeven.
Doch men mag , zonder onbillijk te zijn, verwachten, „dat het
werk de levensbeschouwing van den maker weergeeft en dus eene
eenheid bezit, welke haren oorsprong ontleent aan zijne individueele ontwikkeling, zoowel moreel als intellectueel".
De eerste gedichten van de Génestet bezitten deze eenheid niet;
zij verklaren ons geen individualiteit, zij laten geen bepaalden
indruk na. In vele gedichten is onbepaaldheid, een dwarrelen tusschen een meer ernstigen en een meer jovialen soms schertsenden toon ; vergel. le en 2e couplet van „Lente". Recensent
vindt den oorsprong hiervan niet in gemis aan gevoel „Stem
des Harten," het beste van den bundel, pleit hier voor, maar
aan het „zwevende" van zijn karakter, „dat de voorwerpen lichtelijk aanraakt, doch de stoffe niet verwerkt of doordringt tot het
wezen, de idee der zaak."
Minder gelukkig dan in zijn zuiver uit het hart gevloeide verzen, zooals nog : „Dagelij ksch Brood, In gelukkige dagen, Idealen,
Aan mijn Vriend Mr. E. H. 's Jacob, en vooral : Aan de TIoll.
Jongens," schijnt de Génestet ons in het bezingen van historische
onderwerpen. De figuren van Louise de Coligny en de Hertogin
van Orléans zijn niet aanschouwelijk en waar, om onze sympathie te
kunnen wekken in spijt der schoone en welluidende woorden,
waarin ze ons worden beschreven." Recensent gelooft niet, dat de
Heer de Génestet in staat is, karakters weder te geven of hartstochten te beschrijven. „Hij bewege zich liever op het terrein van
het eenvoudige lied of gezang." Tot dat gebied behooren de beste
stukken van zijn bundel.
Noord en Zuid , 21e Jaargang.

'18

274
Hierna beschouwt Rec. die gedichten, welke De Génestet ,,gedrukte glimlachen" noemt of die hij schreef „om zich zelven Hollandsch te leergin." Ze vormen de groote meerderheid. „De geest
is geheel „studentikoos," hier en daar nog jeugdiger dan dit, voor
een kunstwerk vrij jeugdig, epitheton" en de twijfel rijst, of ze
niet beter achterwege waren gebleven. Spranken van vernuft schitteren soms in den kwinkslag, getooid in bevallig kleed. — „Alarmisten" zal voorzeker hier en daar niet zonder hoofdschudden
worden ontvangen. Onder de best geslaagde rekent Ree. „het
Schotjen," dat een volledige geloofsbelijdenis bevat." — Bij ,,Vogeltjes, die zoo vroeg zingen, krijgt de Poes," wordt in bedenking
gegeven, of een schrijver wel doet, bij zijn eerste optreden een
overmoedige uitdaging te richten aan de critiek. Met nog te
noemen : „'t Latij nsche School" en „Morgen is mijn Dichter jarig"
meent Ree. recht te hebben gedaan aan wat er goeds in dit genre
door De Génestet is geleverd. De andere stukken staan verre beneden de genoemde, „treffen soms door volstrekt gemis aan inhoud,"
zooals „Vliegevreugd en Dichtersmart."
Ree. gevoelt zich gedrongen tot de opmerking, dat het geheele
werk, maar inzonderheid „Als ik des Zomers," „Bij het beekje,
Album, Geloof en Egoïsmus" eenige overeenkomst hebben met de
zangen van Th. Moores jongelingsjaren : „hetzelfde onbepaalde
gevoel, dezelfde ingenomenheid met den vorm ten koste van de
gedachte. Zoo bevallig de eerste is bij de Génestet, zoo arm
schijnt ons de laatste."
„Men zal zijne gedichten wellicht -- waarschijnlijk zelfs met
genoegen lezen, maar zullen ze eene herinnering achterlaten P De
poëzie moet niet alleen het oor streelen, maar spreken tot het
hart, het verstand, de verbeelding. Wil men aan deze roeping
beantwoorden, dan dient een goede keuze en een intieme kennis
der stof aan hare verwerking vooraf te gaan, dan dient men te
denken en te gevoelen, alvorens men zijne regels nederschrij ft."
De Génestet kon zeker niet beweren, dat hij „des blauwen
beuls" geweldige roede ontsprongen was zonder „zijn kleertjes te
scheuren." In een studie van hetzelfde jaar '52 over Thomas
Moore zegt echter zijn criticus, dat „de strengste critiek op de
ontwikkeling van den man van talent en van geestkracht zonder welke geen waarachtig talent denkbaar is niet anders dan
gunstig werken kan, omdat hij meent, dat het de roeping der
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critiek is, om op gebreken en leemten opmerkzaam te maken,
een roeping, die algemeen wordt begrepen en erkend, waar het
bewustzijn der hoogere gave de opwellingen der gekwetste eigenliefde weet te overwinnen." Nu, het schijnt ons toe, dat de vermetele dichter, die Zimmerman een bundeltje veertjes moest laten,
in zijn leekedichten heeft beantwoord aan diens wensch aan 't slot
der recensie : „moge onze jonge dichter vervuldworden van een
schoone en groote idee, welke aan zijne producten het degelijke
gehalte bijzet, dat wij zijnen eerstelingen hebben' moeten ontzeggen."
C" Busken Huet, keurig essayist, heeft geen brieven van onsterfelijkheid weg te schenken, ook niet den veelgeliefden vriend,
maar meent te mogen zeggen, dat de Génestet, wien voor altoos
en onder de besten een plaats in de geschiedenis onzer letteren
verzekerd is, vele jaren lang de lievelingsdichter van het beschaafde Nederland zal blijven. Wie, als hij, het leven van een
aanzienlijk deel zijner land- en tijdgenooten idealiseerde, van het
stil, huiselijk binnenleven tot het verborgen en vaak onrustig
zieleleven toe, zoo menig stroeven mond zich tot een glimlach
deed plooien, de stormen van zoo menig hart bezwoer, de booze
gedachten van zoo velen terugdreef naar haar oorsprong of in een
heilige omschiep, dien weldoener kunnen de kinderen zijns volks,
de kinderen zijner eeuw niet vergeten." J. L.

Onderwerp of voorwerp?
'k Erken het , ja , hy is den sehepter waardig,
En dit gewest behoeft een Vorst als h e m,
Wiens vaste geest , met wijsheid en met klem ,
De uitsporigheên der steden in kan teug'len , ... .

aldus weeklaagt Jacoba op het Huis te Teylingen in het bekende
gedicht van Jacob van Lennep.
Is dat hein . in den tweeden regel goed ? Ik geloof het niet.
Hier had moeten staan : hij. De uitdrukking is elliptisch. Er is
bedoeld : dit gewest behoeft een vorst als hij is. Volkomen te
recht wordt dan ook „Gij" en niet „ U" gebezigd in Gezang 63,
waar wij lezen:
Zal een kind zijn' vader minnen,
Liefdrijk God en zullen wij
U , o Vader ! niet beminnen,
Zulken Vader niet als Gij.

MR. C. B.
18*

BIL DERDIJK.
In de geschiedenis der Nederlandsche letteren is wel geen naam
op zoo verschillende wijzen in verbinding te brengen met alle
uitingen van den menschelijken geest als die van B i 1 d e r d ij k,
den man , die stellig meer geschreven heeft dan éen der mannen
van beteekenis , die zich eene blijvende plaats in onze letterkundige geschiedenis verwierven en die letterlijk over alle vakken
van menschelijke kennis heeft geschreven , wiskunde uitgezonderd,
voor zoover die bij het einde der vorige eeuw als wetenschappen
konden beschouwd worden.
Rechtsgeleerdheid en taalkunde (vooral ook etymologie), geologie,
geschiedenis , tooneel , geneeskunde , theologie , heraldiek , ziedaar
de vakken van studie, waarover Bilderdijk geschreven heeft, en niet
op den toon van een liefhebber, maar op een toon van gezag, met de
vaste overtuiging, dat hij daar als autoriteit moest gehoord worden.
Maar voor de meeste beoefenaars onzer letterkundige geschiedenis
blijft dit alles buiten beschouwing , want — ook al zouden de taalkundige en de historische werken nog een oogenblik hunne aandacht
bezighouden , --- in de eerste plaats vestigen zij hun blik op den
dichter en dan staat hun — daargelaten die massa ook thans nog
onuitgegeven gedichten, — de groote editie zijner dichtwerken door
d a C o s t a voor den geest , een bibliotheek van 15 deden elk
van 500 à 600 bladzijden.
Die editie door A. C. Kruseman te Haarlem, ondernomen is stellig
een der belangrijkste en moeielijkste ondernemingen door eenigen
uitgever in Nederland ondernomen, moeielijker zelfs dan Van Lennep's Vondel, waarin de uitgever H. Binger zich een gedenkteeken
van blijvende waarde stichtte.
Bilderdijk's verzen waren ., behalve in een aantal tijdschriften,
bundels en werken van genootschappen, in meer dan 200 boekdeelen
afgedrukt, en gedurende 75 jaar waren de 125 grootere en kleinere
bundels bij allerlei uitgevers verspreid. De aankoop der rechten van
die uitgevers beliep een bedrag van f8000 en aangaande den event.
completen inhoud bestond alleen een gedrukte lijst van B. Klinkert
(overl. 12 Nov. 1854) die in 1853 als bijvoegsel bij de .Navorscher
verscheen, zijnde de catalogus van alles, wat Klinkert met volhardenden ijver en groote geldelijke offers van en over Bilderdijk had
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kunnen bijeenbrengen, eene eenige verzameling, die zich thans in
de Koninklijke bibliotheek bevindt.
Deze groote editie vorderde in het geheel eene uitgaafvan f57000,
maar de resultaten waren schitterend en overtroffen de stoutste verwachtingen ; want hoewel het werk f43.35 per exemplaar kostte,
werd er door 1681 personen op ingeteekend en toch, de uitgever
Kruseman, die stellig beter dan iemand de geestestrooming te dezen
opzichte had nagegaan, getuigde zelf: ,,Bilderdijk behoorde in zijn
tijd waarlijk niet onder de dichters, wier bundels ontvangen werden
met den gretigen bijval van populariteit."
Aldus: Bilderdijk werd geboren in 1756 en stierf in 1831 ; tusschen 1856 en 1859 zijn er 1681 personen, die f43,35 betalen om
de complete dichtwerken van Bilderdijk te bezitten en tien jaar
later getuigt dr. Jan ten Brink, dat ,,Bilderdijk wel gekocht, maar
niet gelezen" wordt.
Het is een letterkundig vraagstuk de moeite der oplossing dubbel
waard, na te gaan, wat oorzaak kon zijn, dat dit het lot was van
den arbeid eens dichters , die stellig meer dan een zijner tijdgenooten een breede schaar van geestdriftige vereerders telde en wel
onder de eerste mannen des lands , een man, aan wiens nagedachtenis nog omstreeks het midden dezer eeuw in vele kringen eene
eerbiedige hulde werd gebracht, als aan een dierbaren bloedverwant, een redder, een Vader -ja, wie weet wat.
Ik was wel bestemd om tot die vereering te worden opgeleid:
mijn vader , door nauwe banden der vriendschap aan da Costa en
Capadose verbonden, deelde met hen de hooge vereering voor
Bilderdijk en reeds uit mijn eerste jeugd herinner ik mij gedichten
van en gesprekken over Bilderdijk. Op de kostschool te Nijkerk
01V. in 1 850 en later hoorden we Ds. Callenbach . herhaaldelijk
uitwijden over den door hem hoogvereerden dichter, eenmaal zijn
leermeester te Leiden; maar uit later dagen heb ik geen enkele
herinnering van bijzondere waardeering voor Bilderdijk. In mijn
rederjkerstijd behoorde"ik tot de weinigen, die voor ,,losse voordrachten" stukken uit Bilderdijk kozen: Het Wiel van Heusden,
St. Albaan , De Vloek van 't Burchtslot Moy en derg.
Dat Bilderdijk in elke stad, waar hij zich neerzette, in elk land,
waar hij verblijf hield in nieuwe mate de aandacht op zich vestigde;
overal waardeering , vereering en vijanden vond , was wel een
afdoend bewijs, dat hij niet tot dat gewone ras van miskende
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genieën behoorde , die men gevoegelijk tot de schadelijke insecten
in de letterkunde kan rekenen en , dat hij bij vorsten en grooten
eer en steun en hulp vond , bewijst , dat de waardeering anders
was en dieper wortelde dan de mode-vereering van een of ander
kunstenaar, die er door handig optreden in geslaagd is, de aandacht
voor een wijle op zich te vestigen.
Welk een waardeering hij genoot , blijkt het best uit de namen
der personen aan wie hij verzen en brieven richtte en de toon
waarin dat alles vervat is. Bilderdijk heeft naar den goeden smaak
van zijn tijd steeds nauwkeurig den vorm bewaard , zich nooit
bovenmate gemeenzaam aangesteld , maar eere gegeven, wien eere
toekwam en aan de zaken, waarover hij schrijft en de wijze waarop,
kan men gemakkelijk nagaan , dat hij — hoe vaak ook ons treffende door een toon van onderdanigheid, dien wij niet verwachtten —
door de meesten als een meerdere , door de geleerdsten als hun
gelijke geacht werd. Bij deze laatsten treft het ons, hoe de meest
ingewikkelde zaken op allerlei gebied aan zijn oordeel onderworpen
worden , hoe predikanten en hoogleeraren in de theologie bij hem
inlichting vragen , hoe mannen als Grimm en Hofmann von
Fallersleben hem raadplegen over taalkundige vragen , hoe kortom
ieder beoefenaar eener wetenschap in Bilderdijk minstens zijn
gelijke zag. Zoo iets was mogelijk door den betrekkelijk geringen omvang , dien de wetenschappen in dien tijd nog hadden,
maar de moeilijkheden om ook dat weinige te bemeesteren waren
zoo groot , dat het verwerven der zooveel grootere mate . van
wetenschap voor onze dagen inderdaad naar evenredigheid niet
meer moeite kostte, zoodat dit de verdienste van Bilderdijk moeielijk
kan verkleinen. Hij was in zijn tijd zeer zeker eenig , maar hij
zou het ook thans nog zijn. Hij heeft reeds in zijn prille jeugd
de aandacht van zeer velen op zich gevestigd, daar hij een wonderkind was : anderhalf jaar oud las hij Cats ; nog geen drie jaar oud
trok al wat groote mannen betrof zijne bewondering, maar fabelen
verveelden hem ; drie à vier jaar oud brak hij zich het hoofd over
oude kinderliedjes ; op zijn vierde jaar maakte hij een gedicht
„Gideon" enz. enz. Dat alles getuigt hij zelf en al zou hij enkele
der overtalrijke en hier niet genoemde bijzonderheden vergroot of
zelfs verzonnen hebben, dan is toch genoeg van dat alles met zekerheid
na te gaan om daaruit af te leiden, dat Bilderdijk tot de zeldzame
geesten behoorde, zooals er nauwelijks elke eeuw een geboren wordt.

27
Het is zeer gemakkelijk aardigheden te vertellen over de wetenschappelijke waarde van Bilderdijk's studie van taalkunde en geschiedenis , maar de beoordeeling van den stand der wetenschap eene
eeuw geleden mag . ons misschien groot maken, ze maakt daardoor
alleen de toen levenden niet klein. Een professor in natuur- of
scheikunde van 'voor tachtig jaar, wist er stellig minder van, dan
nv een uitmuntend leerling eener H. B. S. die eindexamen doet.
Voor zijn tijd was hetgeen Bilderdijk gaf inderdaad de wetenschap.
Maar men lette wel op zijne omvangrijke belezenheid, eenig en nogmaals eenig, waar zich die uitstrekt over alle toen beoefende literaturen en als men nagaat, dat hij niet alleen een zeer groot aantal
talen las en er vele blijkbaar tot in de fijnste fijnheden verstond,
maar dat hij ook met even groot gemak en zeldzame zuiverheid in
zeer vele dier talen schreef— dichtte zelfs; dat hij tegenover wien
dan ook en in welk land dan ook als autoriteit beschouwd werd,
waar hij optrad, dan mag men daaruit afleiden, dat zij ongelijk
hebben, die in onze dagen de beteekenis van Bilderdijk gering
achten of zich de goedkoope geestigheid veroorloven deze of gene
uitdrukking, dit of dat vers belachelijk te maken. 1)
Zonderlinge manieren had Bilderdijk, hij was om een plat woord
te gebruiken ,,aanstellerig" en men kan zeer gemakkelijk dozijnen
bewijzen daarvoor aanhalen; hij liep te koop met zijn geleerdheid,
ook dan wanneer hij die zeer goedkoop had gekregen of zelfs maar
gevonden, - hij streefde er in menig opzicht naar, een zonderling
te zijn en men zou een dik boek kunnen vullen met de anecdoten,
die maar voor het grijpen liggen; hij was mateloos ijdel op zijn
persoon, zijn kennis , zijn afkomst, zijn deugd, zijn edel streven
en zooveel meer , maar indien hem daarvoor onze veroordeeling
moet treffen„ dan gelde dat vonnis voor al zijne tijdgenooten en
voor een overgroot getal mannen van letteren in onzen tijd, de
ingenomenheid met zichzelven , de betweterij en de grootheidswaanzin zijn steeds toegenomen: men denke aan andere dichters,
die durfden wagen letterlijk alles te laten drukken, wat ze maar
1) Huët heeft bijv. een paar pagina's druks geleverd naar aanleiding
van het bruilofsdicht op Pieter N. . . . en Celia 'sT . . . en Ten Brink weet
niets beters dan die aardigheid over te nemen. Op dat vers heeft men
stellig toen het eenmaal gedrukt was dadelijk aanmerking gemaakt; althans
Bilderdijk zelf schrijft 5 Mei 1797 aan Ds. Gerard Outhuys : »Wat Petrus
en Celia betreft , het behoort onder de luchtige voortbrengsels van het
oogenblik , daar ik weinig prijs op stel.
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geschreven hadden , een albumversje ja een ulevel-vers als 't moest;
tot de jongste genieën, die begonnen met te beweren, dat de letter-.
kunde met hun arbeid eerst een begin had genomen.
't Klinkt gek als Bilderdijk in antwoord op een maanbrief schrijft,
dat zijn schuldeischer zich moest schamen hem met dergelijke brieven
in zijne studiën te komen storen , terwijl hij hem tevens eens- en
voor altijd mededeelde , dat hij zich nooit met financieele aangelegenheden bemoeide ; het maakt een dwazen indruk , in een brief
van „den 12en van Lentem. 1810" te lezen : „Gij vraagt waar ik
thans woon ? Ik heb geen woonplaats , maar mijn huis , daar ik
nu sedert zeven of acht maanden in ben , staat hier op de Keizersgracht by de Reguliersgracht en is gemerkt No. 743." En dat is
zeker een gezochte aardigheid. Maar is het wat anders dan de
zoogenaamde verstrooidheid van sommige groote mannen zelfs uit
onzen tijd , die zonder boord uitgaan , een hoogeren knoop in een
lager knoopsgat knoopen , de eenvoudigste dingen beweren niet te
weten en volhouden , dat zij geen boterham kunnen smeren ? Met
dergelijke zaken staat of valt de hoogheid van een dichter niet.
En dat koketteeren met ziekte ? Was dat niet de mode van
zijn tijd ? Lees Boudewijn (Van Vliet) Zieke Jongejuffrouwen,
naar het leven geteekend , die dames , die zich hun leven lang
lieten vertroetelen en heel de omgeving ongestraft konden tiranniseeren , omdat ze ziek .... waren of althans heetten ! Wellicht
zal bij het einde der eeuw dat geslacht uitgestorven zijn , maar
vele exemplaren heb ik gekend en ik ken er thans nog enkele.
Men heeft Bilderdijk zeer zeker verkeerd voorgesteld, en dat men
hem niet kent of onjuist beoordeelt , dat komt daar vandaan , dat
enkelen (en hoe weinigen) bij hunne beoordeeling alleen gevraagd
hebben naar den geest , die uit zijn werken sprak en de geestverwanten hebben hem geprezen , de anderen hebben hem miskend;
zeer velen van beiden , vooral van de laatsten, hadden hem niet
gelezen.
Dat Bilderdijk in zijn tijd gevierd en geëerd was behoeft geen
verder bewijs; Hofdijk, Jonckbloet en Ten Brink hebben, dat duidelijk aangetoond ; met hetgeen deze drie aan kritische
opmerkingen geven , gelieve men te vergelijken , wat boven werd
aangevoerd. De beoordeeling van Bilderdijk naar den eisch van
zijn tijd of van zijne waarde voor den onzen heb ik nog nergens
gevonden , ook niet bij zijn biograaf Dr. Kollewijn , die trouwens
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zich een geheel andere taak gesteld had, waarvan hij zich uitmuntend heeft gekweten.
Te beantwoorden blijven de vragen : waaraan had Bilderdijk de
plaats te danken , die hij eenmaal onbetwist innam ? Welke waarde
heeft Bilderdijks arbeid voor onze dagen ?
Er is geen twijfel aan of Bilderdijk heeft reeds zeer vroeg de
algemeene aandacht op zich gevestigd : zijn bekwaamheid op j eugdigen leeftijd, zijn buitengewone geleerdheid op mannelijken leeftijd,
zijn zeldzaam overtuigende redeneering , die zijne hoorders tot zijne
meening deed overhellen en dat alles bij een man van het meest
onvervalschte geloof , niet het geloof van een leek alleen , maar
het ' geloof en de godgeleerde kennis van een theoloog van professie
van zooveel ijver , dat hij bekeerlingen kon maken , van zooveel
studie , dat vele godgeleerden gretig zijne meening over moeilijke
vraagstukken vernamen. De geest zijns tijds , de richting zijner
eeuw werd veelal miskend bij zijne beoordeelaars. Zoo de -vraag,
hoe hij , die Oranjegezind moest heeten , Lodewijk Napoleon kon
huldigen ; kon vereeren , zoo zeer , dat hij in den koning van
Holland een beschermer vond. Niets natuurlijker dan dat ! In
Bilderdijks tijd stond het geloof boven de politiek en de dichter
beschouwde den vorst als den gezalfde des Heeren , en of nu het
stamslot van den vorst te Dillenburg of op 'Corsica had gestaan,
hij bleef den vorst erkennen als van God gezonden. Nu mogen
de geleerde beoordeelaars daarin een bewijs van karakterloosheid
in de politiek zien , zij die den tijd leerden kennen , waarin dit
voorviel , zien daarin alleen het bewijs van eenvoudig kinderlijk
geloof aan de grondwaarheden des Bijbels.
Dat geloof straalt door in geheel zijn arbeid , meer dan iets
anders is Bilderdijk geloovig Protestant en hoe belezen ook , er is
geen boek , dat hij vlijtiger las en'.beter kende dan zijn Bijbel.
Dat diep geworteld Protestantisme gepaard aan hooge ingenomenheid met zich zelven, waren oorzaak, dat hij Vondel, den Roomsch
geworden Vondel , geen hooge achting toedroeg en dat hij met het
oog op zijne eigene gedichten onmogelijk veel lof voor Vondel over
had. Bij Vondels eeuwfeest achtte men het in Felix dan ook maar
voorzichtiger den heer Van Teisterbant te passeeren en prof. Lulofs
uit Groningen te laten komen om de feestrede te houden, zoodoende
was men zeker, dat geen wanklank van den redenaar de feestrede
zou verstoren.
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Veel kwaad wordt van Bilderdijk gesproken door mensehen , die
hem niet gelezen hebben , sedert een steeds toenemende zucht
naar schandaal-succes breed heeft leeren uitmeten , wat naar den
gewonen maatstaf op zijn huwljksieven was aan te merken. Men
heeft met een zekeren schijn van wetenschappelijkheid, - hoewel
zulk weten stellig de moeite van 't zoeken niet waard is, - zoeken
door te dringen in allerlei geheimen van de liefde en den echt,
alsof dat iets te maken had met de beoordeeling van het kunstwerk.
Men heeft schilderijen en beeldhouwwerken bewonderd, eerbiedig
den trotschen bouw van tempels en paleizen gadegeslagen, zonder
dat men van den kunstenaar iets meer kende dan den naam, en
soms zelfs dezen niet. Wat reden is er , om den arbeid eens
dichters anders te behandelen?
Bilderdijk heeft karaktertrekken gemeen met Cats en met Multatuli; als Cats de gewoonte om blijkbaar zonder eenige moeite
eindelooze honderdtallen regels te dichten en bij alle gelegenheden
opmerkingen te maken en nu en dan grappig te zijn, zoowel als
zich platheden te veroorloven, die in den tijd van Cats veelal voor
geestigheden konden doorgaan en in den tijd van Bilderdijk gaarne
geduld werden , gelijk men die zelfs thans nog bij ouden van
dagen kan hooren als zeer gewoon en natuurlijk.
Met Multatuli had hij gemeen de grenzenlooze zelfoverschatting,
de ijdelheid en de zucht om over alle wetenschappen te spreken,
zeker met veel meer recht dan Multatuli daartoe had, maar even
als deze op een toon ven gezag , die geen tegenspraak scheen toe
te laten. Met Multatuli achtte hij zich schandelijk miskend en
gehoond en evenals deze moest elke kleinigheid, die hem wedervoer breed uitgemeten heel de wereld interesseeren. Maar eindeloos
hoog staat hij boven Multatuli om zijn onverdroten ernstigen arbeid,
zijn omvangrijke kennis, zijn deugdelijke studie en rijke belezen
heid van beroemde werken in allerlei talen, die hij grondig kende.
De stelling door beide ingenomen is daardoor ook zeer verschillend.
Bilderdijk wordt gezocht en geëerd, als raadsman beschouwd;
Multatuli wordt geduld, gesteund, als hulpbehoevende voortgeholpen , als curiositeit bekeken en gehuldigd. Daarbij overtreft de
laatste den eerste in stoutmoedigheid , om niet meer te zeggen en
daarom staat Bilderdijk tegenover zijn vijanden als een geleerde
die zijn tegenstander bestrijdt - of als een ridder, die zijn tegenpartij uit den zadel ligt ; Multatuli als een man met groote radheid

283
van tong , in staat zijn tegenstrever met opgestroopte mouwen,
desnoods met uitgetrokken jas te lijf te gaan.
Ten slotte de vraag, welke waarde heeft Bilderdijk voor onzen tijd.
Het antwoord op die vraag heeft voor zeer velen groote moeilijkheid, en wel omdat men zich veelal den geheelen arbeid niet kan
voorstellen , ook zelfs dan niet , als men zich , gelijk hier , alleen
aan den dichterlijken arbeid houdt. In de meeste gevallen wordt
geoordeeld naar de enkele gedichten en fragmenten , die men zich
toevallig herinnert en een overzicht over het geheel ontbreekt.
We kunnen beginnen , met aan Bilderdijk als dramatist althans
voor onze dagen alle waarde te ontzeggen ; niet alleen omdat het
genre , dat hij beoefende , in onze dagen niet genoten kan worden
en veelal ook niet begrepen wordt , maar ook omdat de vinding
arm en de uiting der verschillende dramatische karakters veel te
persoonlijk is , maar ook omdat de samenstelling groote onbekendheid verraadt met de techniek van het drama, zoo uit een oogpunt
van literaire kunst als van speelbaarheid. Van zijne grootere
epische gedichten kan gezegd worden, dat èn de Ziekte der Geleerden
en de Ondergang van de eerste Wereld zeer schoone fragmenten
bevatten , maar dat èn de onderwerpen èn de omvang onze tijdgenooten afschrikken ze te lezen.
Wat bij Bilderdijk onweersprekelijk hooge waarde heeft, zijn zijne
vertalingen van " epische gedichten — soms liet hij die voor eigen
werk doorgaan, soms ontleende hij ze aan Burger, maar beweerde,
dat hij ze (niet uit het Duitsch , maar) uit een of andere weinig
gelezen taal vertaald had. Hoe het zij, zijn vertalingen zijn eenig,
het voorbeeld op den voet gevolgd en toch zuiver Nederlandsch in
den waren toon.
Een tweede reeks meesterstukken vormen zijne bijschriften : de
talen ; ivoren kam , eierkoken ; Italiaanseh meesterschriftf en derg
Bijzondere kunst spreekt uit zijne vertalingen naar Ossian. Minder
scherpziende als dr. Johnson , geloofde Bilderdijk aan de echtheid
dier liederen en juist - dat geloof is oorzaak van de geestdrift,
waarmee hij die zoogenaamde herinnering uit den grijzen voortijd
vertolkt.
De geest van dien tijd en 's dichters ingenomenheid met zichzelven maken een zeer groot deel van den dichtelijken arbeid ongenietelij k : v f tien verzen op zijn eigen portret , tweetallen, viertallen,
zelfs zestallen verzen op Beklag, Bemoediging, Berusting, Christendom;
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Deugd , de Dood ; een veertigtal gedichten aan zijne Ega , Eg& ,
Egade , reeksen gedichten aan God , Gebed, een paar dozijn Grafschriften , verzen op Holland Hoop , Kennis , aan den Koning,
Leven , Liefde , (bijna twee dozijn) , Musch , Morgenstond, Nachtegaal , Nietigheid , en allerlei andere abstracte onderwerpen, intimiteiten aan zijne vrouw of zijne vrienden en aan allerlei beroemdheden , dat alles heeft voor ons nu alle waarde verloren , ook al
vinden wij in den bouw der gedichten of dc keus der woorden allen
grond tot lof.
Maar in zijn tijdzangen, in zijn gelegenheidsgedichten aan Koning
en Vaderland, in zijne heerlijke Ode aan Napoleon daar hooren wij
den echten . dichter in opbruischende geestdrift, • daar zien wij — gelijk
Quintilianus getuigt — het is het hart , dat welsprekend maakt.
Bilderdijk verdient in bloemlezing ernstig gelezen te worden,
hij vergunt den lezer een blik te werpen in den rijkdom der taal,
hij geeft hem de schoonste proeven van kleinere epische gedichten,
die wij in onze taal kennen ; hij geeft inderdaad eenige voorbeelden
van de behandeling van stoffen , die oppervlakkig beschouwd ongeschikt schijnen voor dichterlijke behandeling, maar die de kunstenaar
heeft weten te bewerken met eene voornaamheid , waaruit al de
adel van zijn kunst spreekt. In zijn onvoltooid gebleven epos
zoowel als in andere stukken van grootera omvang zijn fragmenten
te vinden , die aan den hoogsten eisch der klassieke kunst beantwoorden en in zijne gelegenheidsgedichten weerklinkt een toon van
innigheid en geestdrift , die wij sinds ontwend zijn van tijdgenooten te hooren.
Om niet in herhaling te vervallen , verwijzen wij naar bi. 375
van den 19den jaargang, waar we in anderen zin, maar in gelijken
geest de aandacht vragen voor dezen dichter , die in zijn tijd eene
eerste plaats innam en dien men in onze dagen niet huldigt, omdat
men hem niet kent.
Moge de mededeeling van een weinig bekend portret, dat van V i nk e 1 e s , zoomede deze weinige regelen er eenigszins toe bijdragen,
de belangstelling voor Bilderdijk te doen herleven en hem de waardeering te doen deelachtig worden , waarop hij alle recht heeft.
,

Amsterdam , 9 Maart 1898.

TACO H. DE BEER.

TIJDSCHRIFTEN.
De Studeerende Onderwijzer, afl. 5 en 6.
11. v. &rien behandelt achtereenvolgens: ,,De familie Kegge"
en Staring's „Marco" en ,,Israëlitische Looverhut." Vervolgens
geeft hij de verklaring van eenige vreemde woorden 1), bijv. boutade
= geestige uitval tegen iets, klacht, die door overdrijving komisch
wordt, bijv. De Genestet's ,,O land van mest en mist, van vuilen,
kouden regen t" Allocutie , toespraak van den Paus of een ander
hooggeplaatst geestelijke over een kerkelijk of politiek onderwerp.
Conclave, vergadering van kardinalen ter verkiezing van een Paus.,
Oecumenische conciliën, kerkvergaderingen, waartoe alle bisschoppen
door den Paus waren opgeroepen, zooals dat van Nicea in 325 en
van Trente in 1545. Conventikels, onrechtmatige conciliën, bijv.
van afvalligen. Concordaat overeenkomst tusschen den Paus en
een wereldlijk vorst. Boycotten, doodverklaren , uitsluiten van het
maatschappelijk verkeer, naar kapt. James Boycott , rentmeester
van een Iersch landgoed, die in 1880 weigerde toe te treden tot
de Tersche landleague. Zijn dienstboden werden gedwongen hem te
verlaten, niemand mocht handel met hem drijven enz. Investituur,
bekleeding met een kerkelijk ambt, inzonderheid het verleenen
van ring en staf aan een nieuwen bisschop. In ruimer zin: plechtige huldiging bij de aanvaarding van een gewichtig ambt of bij de
overreiking van de versierselen eener ridderorde.
In een voortzetting van de behandeling der samenstelling noemt
Schr. als tautologische samenstellingen : koekeloeren (beide deelen
= kijken) , keirleger , brokstuk , winkelhaak, deste, daarvandaan (des
is de 2e nv. van dat , bij w. gebruikt, en te is ontstaan uit den
instrumentalis van hetzelfde woord, verg. niettemin uit Mnl. niet de
min = niet daardoor minder; daan , uit Mnl. danen = van daar,
evenals heen uit kenen =- van hier en wanen - van waar).
Tot de verholen samenstellingen rekent Schr. niet alleen woorden
zooals drempel of • dorpel en hertog , maar ook woorden als louwmaand, boterham , koddebeier. Voor de eerstgenoemden, die er min
of meer als afleidingen uitzien, kan men de benaming laten gelden,
maar zou men haar ook op de andere toepassen'? Omdat de
afleiding niet vast staat" ? Van boterham kan men dit, sedert
Dr. J. W. Muller er in Tschr. XV over gehandeld heeft, niet meer
,

1)

Vaak letterlijk ontleend aan Wooden8ehc&t.
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zeggen , aan die van koddebeier (stokslager) valt niet te twijfelen,
en al is het eerste deel van louwmaand ook nog niet verklaard
niemand zal het voor een voorvoegsel aanzien. Dus is de benaming op deze drie woorden niet van toepassing.
Vervolgens toont Schr. aan, dat alle afleidingsuitgangen uit
woorden zijn ontstaan, zoodat men eig. elke afleiding een verholen
samenstelling zou kunnen noemen. Ja, zelfs op de verbogen en
vervoegde vormen schijnt dit van toepassing te zijn, al is het niet
voor iederen vorm afzonderlijk aan te toonen. Omgekeerd kan een
buigingsuitgang tot een afleidingsuitgang worden en dus dienen
tot het vormen van nieuwe woorden. Dit is het geval met de
bijwoordelijke 8 in woorden als bijtijds, tusschendeks en de en van
Polen, Hessen enz. , eig. de uitgang van den datief plur. Zelfs
is Schr. geneigd den uitgang van den infinitief hiertoe te rekenen,
omdat die ons in staat stelt bijna van ieder zelfst. uw. en bijv. uw.
een werkw. te maken.
Woorden als gezond, die het voorkomen hebben van afleidingen,
maar waarnaast in de tegenwoordige taal geen grondwoord bestaat,
worden wel eens middelwoorden genoemd.
Vervolgens geeft Schr. de afleiding van eenige woorden , waarnaar nog al eens op examens gevraagd wordt , bijv. bode en beul,
beide van bieden = bekend maken ; vandaar gebieden = bekend
maken, wat men wil; onder de geboden staan = in den tijd der
huwelijksafkondiging zijn. De beul was oorspr. de gerechtsbode,
die het vonnis kwam aanzeggen. Hal = overdekte markt , van
helen = verbergen, bedekken; daarvan ook helm, hol, huilen. Slank
van slinken. Blaasbalg van belgen = opzwellen, toornig worden;
balg is eig. lederen zak. Aangenaam = geschikt om aangenomen
( gebruikt , genoten) te worden , evenals gaaf = geschikt om gegeven te worden , dus ongeschonden. Braakliggen van breken =
losmaken van den grond. Bliksem van blijken , eig. schitteren;
ook blinken , blank , bleek en blik , ja zelfs het Fransche blanc
hangt hiermee samen. Betichten van tijgen (teeg , getegen) = beschuldigen , verg. het zwakke ww. aantijgen. Tocht, teug, hertog,
teugel, tuig en tucht komen van tiegen (toog, getogen) , waarmee
ook toom samenhangt, gelijk droom met bedriegen. Van dit laatste
komt ook gedrocht, oorspr. bedrog, vooral zinsbedrog; vandaar wat
zinsbedrog verwekt, dus spookverschijning, en eindelijk bij uitbreiding monster. In te kust en te keur komen beide zelfst. uw. van
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kiezen. Blok van beluiken, van luiken = sluiten. Deze beteekenis
komt nog uit in blok = werktuig, waarin men de beenen van
misdadigers sloot, offerlok = kist, ter bewaring der offergaven, en
een blok land, een door slooten omgeven en dus afgesloten akker.
Boete hangt evenals beter samen met baten. Het beteekent eig.
herstel van de toegebrachte schade. Men onderscheidde oudtijds
de breulce , te betalen aan het openbaar gezag wegens het breken
van den volksvrede, den ban , te betalen aan den koning, wegens
het overtreden van diens ban = gebod, en de boete, te betalen
aan de benadeelde partij. Groen hangt samen met groeien, waarbij
men oorspr. bepaald aan het ontspruiten, groen worden dacht. De
i van groeien is niet organisch, maar is ingelascht ter vermijding
van den hiaat , evenals in bloeien , naaien , zaaien, gooien, koeien,
vlooien enz. Eigenlijk zou de uitspraak beter worden weergegeven,
als men in plaats van de i een j schreef, en zoo men daarbij consequent te werk wou gaan, dan moest men ze ook schrijven in
zeeën, knieën, vleien, bijen. Ook in gevallen, waar de j in plaats
is gekomen voor een d, wordt ze soms wèl (als i) geschreven, soms
niet. Zoo schrijft men wel dooier en ooievaar (uit doder en oodebaar) , maar behoudt de d in rijden, lijden, snijden, glijden, poeder
enz. Van den stam van bijten zijn afgeleid: bitter, bits, beitel,
bijt en beet.
Het Belfort.
Omer Wattez , Wetenschap en poëzie. Schr. heft een klaaglied

aan over de eenzijdige bevoorrechting der wetenschap in onze
dagen ten koste van de poëzie. De waarde der poëzie wordt door
velen gladweg ontkend, de tijd,, dien men er aan besteedt, als
verbeuzeld beschouwd, terwijl daarentegen de beoefening en bevordering der wetenschap als het schoonste levensdoel worden voorgesteld. Dientengevolge verzuimt men bij de opvoeding de ontwikkeling van het gemoedsleven en is er alleen op uit, het hoofd
zooveel mogelijk op te vullen met geleerdheid. Wanneer men echter
in aanmerking neemt, dat het einddoel der opvoeding is, het indvidu in staat te stellen tot het verwerven van de hoogste mate
van levensgeluk, dan is het niet moeielijk aan te toonen, dat men,
aldus handelende , een misrekening maakt. De schoonste uitvin
dingen der wetenschap kunnen ons leven vergemakkelijken en veraangenamen, maar zij hebben op ons werkelijk geluk minder invloed
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dan een handdruk , een glimlach , een vriendelijk woord , een verheven gedachte , een ideaal. Op de vraag , wat eigenlijk onder
poëzie te verstaan is , geeft Schr. geen rechtstreeksch antwoord,
maar uit een aantal voorbeelden , door hem gegeven , wordt het
duidelijk , dat men er alles onder verstaat , wat een snaar in ons
gemoed doet trillen. Als er geen poëzie was, zouden we ,, automatisch van de geboorte naar den dood stoomen, gelijk een locomotief
van Liverpool naar Manchester ;" zonder poëzie zou ons leven
grauw en doodsch zijn, eerst door haar invloed wordt het rijk aan
teedere aandoeningen en machtige indrukken. Goethe heeft dit ten
duidelijkste doen uitkomen in Faust. Faust heeft zijn geheele leven
gewijd aan de wetenschap, heeft voor niets oor of oog gehad, tenzij
het zijn kennis kon vermeerderen. Het geluk, dat hij op deze wijze
deelachtig hoopte te worden , is echter uitgebleven. De gedachte,
dat zijn geheele leven één misrekening is geweest , brengt hem tot
wanhoop en doet hem walgen van zijn bestaan. Hij besluit daarom
er een eind aan te maken ; maar juist op het oogenblik , dat hij
den giftbeker aan de lippen zet, weerklinkt uit een naburige kerk
het Paaschlied. Dit maakt een diepen indruk op hem , daar het
de liefelijkste aandoeningen uit zijn jeugd in zijn geheugen terug
roept. Het bewustzijn , dat hij nog voor zulke indrukken vatbaar

is , verzoent hem weer met het leven , zoodat hij de zelfmoordge
dachte opgeeft. -- De poëzie heeft duizende middelen om zulk een
wonder te bewerken. Hier neemt zij de gedaante aan van een
beminnende vrouw of een groepje kinderen , daar schuilt zij in de
natuur , ginds neemt zij den vorm aan van het geloof en weer
elders treedt zij op als een der schoone kunsten. Op den eereen
mensch heeft zij in dezen , op den anderen in genen vorm meer
invloed , maar niemand is voor haar absoluut onontvankelijk. Des
te meer is het echter te betreuren , dat in onze dagen op het gebied der litteratuur, die dan toch in de eerste plaats is aangewezen
om de behoeften van ons hart te bevredigen , zooveel kwakzalverij
valt op te merken. De zucht om snel naam te maken drijft vooral
jonge schrijvers er toe om door verleidelijke schilderingen de zinnen
te prikkelen , en om hun eigenlijke bedoeling te verbergen, stellen
zij hun streven voor als een richting , een school , die evenveel
recht heeft als iedere andere. Ja, zelfs gaan zij zoover, hult kunstopvatting als de eenige juiste voor te stellen en al wat vroeger

geschreven is op hoogen toon te veroordeelen, Maar het kan hun
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slechts voor korten tijd gelukken de menigte te verblinden ; want
als de zinnen te zeer geprikkeld worden , moeten zij noodzakelijk
verstompen en eindigen met geheel ongevoelig te worden. Zoo
ontstaat er dan telkens behoefte aan een nieuwe richting, een nieuwe
school , totdat eens de ware poëzie • weer zal optreden en al deze
richtingen en scholen als met een tooverslag zal te niet doen. -Dit alles wordt door Schr. in bijzonderheden uitgewerkt en met
voorbeelden opgehelderd. In zijn slotwoord wijst hij op de eenzijdige verheffing der wetenschap aan de hoogescholen , ten nadeele
van de kunst. „Zulk streven moeten wij met al onze kracht bestrijden. We moeten aan de wetenschap de plaats geven, die haar
toekomt , namelijk naast de poëzie en de kunst, en niet hooger ... .
Bezaaien wij onze weilanden met malsch gras , hooi moet er- altijd
zijn, doch weren wij niet ongenadig de bloemekens, die door vrome
handen tot ruikers kunnen gegaard worden."
„Leuvensche Bijdragen op het gebied van de Germ. Philologie
en in 't bijzonder van de Nederl. Dialectkunde, onder redactie van
Ph. Colinet , C. Lecoutere , W. Bang , hoogleeraars aan de Universiteit , en L. Goemans , leeraar aan het Kon. Atheneum , te
Leuven".. Dit is de volledige titel van een nieuw tijdschrift , dat
zich hoofdzakelijk ten doel stelt , de kennis van onze taal in haar
wezen en haar wording door de beoefening der dialectstudie een
belangrijke schrede voorwaarts te brengen. De studie van de
dialecten", zegt Prof. Colinet in een voorrede , „is eerst en vooral
belangrijk voor de algemeene taalwetenschap. De dialecten zijn —
cum grano salis — het natuurlijke en onbewuste uitvloeisel van de
wetten , die het bestaan en het leven der taal beheerschen. De
schrijftalen integendeel zijn -- weerom cum qrano saus -- kunstmatige producten , die men zeer wel vergelijken mag met de
voortbrengselen van den tuinbouw. Deze zijn rijker van kleuren
en prachtiger van vormen , maar die uiterlijke schoonheid hebben
zij slechts verkregen ten koste van hunne natuurlijke ontwikkeling.
Voor den botanicus zijn zij zonder waarde ; het zijn de nederige
veldbloemen , die hem de natuur en hare wetten leerera kennen."
In overeenstemming met het programma geeft Prof. Colinet in den
eersten jaargang een uitvoerige uiteenzetting der eigenaardigheden
van het dialect van Aalst , dat hij eerst phonetisch en dan spraakkunstig beschouwt , om den lezer vervolgens door het overbrengezi
Noord en Zuid , 21e Jaargang.
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van een stukje van Conscienee in dat dialect en door een uitvoerige
woordenlijst nog nader daarin in te wijden.
In afl. 1 deelt daarenboven L. &harpé een paar rederijkersrefreinen mee , voorkomende in handschrift No. 408 van de Stadsboekerij
te Brugge. In de eerste afl. van den tweeden jaarg. maakt
L. Goemans een begin met een behandeling van het Leuvensche
dialect.
Dietsche Warande , X afl. 5 en 6.
Met het oog op het misbruik, dat tegenwoordig nog al eens van
het woord mystiek gemaakt wordt , neemt de redactie een opstel
over dit onderwerp uit Alberdingk Thijm's „Studiën" over. Daarin
wordt op de vraag , wat eigenlijk onder mystiek te verstaan is,
het volgende antwoord gegeven. Men verstaat er in het algemeen
onder : de leer van geheimzinnige , godsdienstige opvattingen en
handelingen alsmede de uitoefening dier handelingen zelve ; in het
bijzonder : een geheimzinnige vereeniging met God, tot welke niet
allen zijn geroepen en die hierin bestaat , dat de ziel door buitengewone werking der genade tot een hoogere beschouwing der
hemelsche zaken en vooral van God zelf verheven wordt, waardoor
zij de bovennatuurlijke gemeenschap , welke tusschen God en den
rechtvaardige bestaat , eenigermate door ondervinding leert kennen,
zoodat ze haar niet langer alleen door het geloof behoeft aan te
nemen. Deze beschouwing (contemplatie) is de eigenlijke acte van
het mystieke leven , gelijk dit door de middeleeuwsche schrijvers
bedoeld wordt. Opgevat als godsdienstige wetenschap staat de
mystiek naast de scholastiek : terwijl de laatste langs den weg der
redeneering tot dieper inzicht in de goddelijke waarheden tracht
te komen , poogt de eerste dit door contemplatie. In de werken
der middeleeuwsche godgeleerden vindt men gewoonlijk deze beide
takken der theologie vereenigd. Nog is op te merken , dat het
woord mystiek, als bijv. nw. gebruikt, wordt toegepast op den nieteigenlijken , niet letterlijken zin , die aan veel bijbelteksten wordt
gehecht. Daardoor komt de mystieke opvatting van een tekst
veelal overeen met de toegepaste, de symbolische of de allegorische
opvatting daarvan.
Onder den titel „Vondeliana" levert Willem de Vreese een critiek
op Unger's uitgave van Vondels werken. Na een collatie van een
550 bladzijden komt Schr. tot de conclusie, dat deze Vondeluitgave
.
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hoogst onbetrouwbaar is en de eer der Nederlandsche philologie
grooteljks in gevaar brengt. In de eerste plaats wijkt de interpunctie op veel plaatsen af van die in de oorspronkelijke uitgaven.
Hetzij dit met opzet geschied is , om den tekst verstaanbaarder
te maken, of dat het onopgemerkte zetfouten zijn, in elk geval
brengt het den lezer in de war, daar hij nu nooit zeker is , of
Vondel werkelijk heeft willen zeggen , wat zijn uitgever hem in
den mond legt. Verder zijn er vele afwijkingen in de spelling en
in het al of niet aaneenschrijven van woorden, waardoor de bedoeling van den dichter alweer soms verduisterd wordt. Vervolgens
heeft TJnger drukfouten , of wat hij daarvoor hield, stilzwijgend
verbeterd. Het is natuurlijk niet gewenscht , dat men de drukfouten der oudere uitgaven vereeuwigt, maar het is zeer verkeerd
ze te verbeteren zonder daarvan rekenschap te geven. Men kan
immers voor foutief hebben aangezien, wat goed was, en in elk
geval is er geen waarborg, dat elke aangebrachte verbetering juist
is. Voorts is het herhaaldelijk voorgekomen , dat TJnger verkeerd
gelezen heeft, zoodat hij slvyt laat drukken voor flvyt , baste voor
bafte , vergulden voor vervulden , schreien voor scheien en dergel.
Een ergerlijk staaltje van slordigheid is her-schept voor bewaert!
Schromelijke willekeur is te constateeren bij de indeeling in strofen:
gedichten, waarbij die indeeling in de oorspr. uitgaaf wel voorkomt,
hebben haar bij lJnger niet, en omgekeerd. Ook heeft hij vele
kantteekeningen , dagteekeningen , onderteekeningen en andere
onderschriften weggelaten, die toch soms van groot belang zijn.
Bij vergelijking met de editie van Van Lennep blijkt , dat deze
eigenlijk als copie heeft dienst gedaan en dat vervolgens de drukproef met meer of minder zorgeloosheid naar de oorspr. uitgaaf is
veranderd. Ook dit wordt door Schr. met bewijzen gestaafd. Ten
slotte wijst hij er op, dat Tinger ook voor de bibliographische,
historische en taalkundige aanteekeningen een veel te druk gebruik
gemaakt heeft, van wat hij bij Van Lennep vond, en, wat het
vreemdst is , een veel te spaarzaam gebruik van zijn eigen ,,Biblio..
graphie van Vondels werken". Althans komt hij daarmee herhaaldelijk in tegenspraak, zonder het verschil te motiveeren , zoodat
men niet weet, waaraan zich te moeten houden.
De Gids, Februari.
Men zal zich herinneren dat in het Februari-nummer van De G ids
( 1897) een artikel van Prof. Fruin voorkwam over Mevrouw Bil
19*
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derdijk—Woesthoven en haar slachtoffer. Hiermede werd bedoeld
Mr. J. W. Kumpel , mislukt dichter en onbruikbaar mensch , die
lange jaren door toedoen van de alles behalve zachtzinnige Odilde
werd gegijzeld en eerst als afgeleefd grijsaard de vrijheid herkreeg.
Prof. Fruin schreef alleen over dit tijdperk van gevangenschap;
zijn arbeid is thans in zekeren zin aangevuld door de uitvoerige
studie van Dr. W. G. C. B y v a n c k J. W. Kuurpel en Bilderdijk
(Gids , Febr. '98). In vijf hoofdstukken is het artikel verdeeld:
I. Kumpel's opgang , II. Bilderdijk de dichter , III. Kumpel's ondergang, IV. Bilderdijk in ballingschap , V. Bilderdijk en Kumpel.
Hier en daar komen fraaie bladzijden voor ; de vergelijking tusschen Goethe en Bilderdijk is uitmuntend geslaagd. De Duitsche
dichter , troetelkind van het . lot , geëerd en gevierd , door een reis
naar Italië aan zich zelven geopenbaard ; na zijn terugkomst bezield door de ideale liefde van Frau Von Stein ; de Hollandsche
in bijna ieder opzicht teleurgesteld en ontgoocheld. Gedrukt door
geldgebrek , tot ballingschap gedwongen, gaf deze laatste hem nog
eenige verademing, daar zij hem bevrijdde van het ou dragelij k bijzijnn
zijner vrouw ! Waarlijk , indien Bilderdijk zich meermalen vergrepen heeft, er komen verzachtende omstandigheden in aanmerking.
En nu Kumpel ? Moeielijk kan men zich een meer onmannelijk

karakter voorstellen. Nooit weet hij wat hij wil ; nu loopt hij den
stadhouder na en maakt zich door zijne onhandigheid onmogelijk;
dan slaat hij een hoogera toon aan om straks weder een blijkje van
vorstelijke gunst af te bedelen. Onverbeterlijk lummel ; snijdersjongen met edelmanspretensies ; tot pamfletschrijver ontaarde Pieter
Stastok ; zóó ongeveer is de rekening op te maken. Wij begrijpen
niet dat Odilde tegen zulk een nietsbeteekenend man als Kumpel
zóó lang wrok kon koesteren.
Maar ook Bilderdijk komt er niet altijd even mooi af. Wanneer
hij Kumpel zijn hulp heeft toegezegd tegen de Briellenaars , die
den sukkel meedoogenloos vernederden, en wanneer deze argwanend
wordt jegens zijn dichterlijken vriend , vooral ter wille van zekere
prozaïsche f 6200 geschenk van den Prins dat hij nooit ontving — wanneer hij zich eindelijk verstout van „schurkestreken"
te praten , dan snoert Bilderdijk hem den mond met een : „Ik ben
nog liever een schurk dan een gek. En gij zijt een gek !" —
De Letter1tunc1ige Kroniek behandelt Barthold Meryan door

0 o r n é 1 i e H u y g e n a. Dat de beoordeelaar in zijn uitgebreid
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schrijven geen buitengewone ingenomenheid met dezen roman aan
den dag legt, blijkt het best uit dit tweetal aanhalingen: Een
fout echter, die ik in Hoogenoord signaleerde, vindt men in dozen
zooveel breeder opgezetten en omvangrjkeren roman in erger mate
terug. Ook nu heeft de schrijfster goed gevonden in een werk,
waarin de personen in hunne handelingen, in hunne gesprekken,
in hetgeen er van hen verhaald wordt, voor ons behooren te leven,
een overgroote plaats in te ruimen aan het wetenschappelijk betoog, aan de breedvoerige redeneering , haast zeide ik: aan de
declamatie." Een ietwat onedelmoedige vergelijking met Zo la's
nieuwsten roman Paris geeft den criticus de opmerking in de pen
dat ook in het werk van den Franschen Meester maatschappelijke
misstanden geteekend worden, doch er wordt niet gesproken over
socialisme , voor alles zien wij de socialisten aan het werk." En
eindelijk lezen wij: ,,Bilde Künstler! rede nicht! Het
waarschuwend woord van Goethe schijnt nog altijd voor velen te
vergeefs geschreven , ook voor Mejuffrouw II u y g e n s. Zij heeft
zich in Bartliold Meryan door het reden" zoo lang laten ophouden
dat er voor het ,,bilden" niet genoeg tijd overbleef en zij aan het
eind van haren langen, langen roman haren held niet verder heeft
kunnen brengen dan tot aan het begin van zijn eigenlijke loopbaan."
De Spectator.
Het nummer van 5 Februari brengt een zeer lezenswaardige
beschouwing Woord-ariesen door A r n o 1 d T s i n g. Wij trachten
in eenige aanhalingen het belangrijkste saam te vatten.
"Verkondigd wordt de meening dat eerst sedert een jaar of vijftien onze schrijvers en dichters er zich op toeleggen om woorden
te kiezen , te smeden , te voegen. Voorgesteld wordt het alsof de
artiesten met de pen daar vroeger niet aan gedacht hebben en er
maar los of raak op toeschreven , zonder wikken of wegen.
,,Zoo zou het Cremer slechts te doen zijn geweest om zijn vertellingen en Van Lennep om zijn verhalen.
Er maar op losschrijven ! Weet ge wat Oremer's dagtaak was?
Anderhalf, kwarto-bladzijde schrift. Het cahier, waarin hij zijne
vertellingen boekte, zag er uit als een lappendeken, vol met open overgeplakte reepjes papier. Hij meende zelfs dat men geen
drie of vier eensylbige woorden op elkander mocht doen volgen:
dat stoorde de cadans van het proza, zei hij."
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Wat Van Lennep betreft , herinnert schr. er aan , hoe deze zoo
menigmaal de onvermoeide strijder tegen misstanden in de taal was."
Karaktervol luidt de titel van een artikel door W o l f g a n g,
naar aanleiding van Anna de Savornin—Lohman's nieuwsten roman
Het Bene Yoodige. „Uit dit boek spreekt overtuiging , gestaald in
den strijd , wil en energie om zelfstandig desnoods eigen gebaande
wegen , zij het ook eenzaam , af te leggen. Aan dien wil , die
energie , die zielvolle overtuiging klemmen de twee verhalen zich
vast. Want in beide is meer z i e 1 dan d a a d. En aan het einde
van zijne bespreking geeft hij aan de schrijfster de volgende lofspraak : „Zij is de eerste die gedurfd en gebroken heeft met de
zoogenaamde oude-jongejuffrouwen-litteratuur , welke Duitschland,
Engeland en ons eigen land gedurende bijna een eeuw zoo naamloos gemarteld en afgemarteld heeft."
12 Februari.
Over V a n E e d e n 's /S1tudie8, derde reeks, schrijft W. G. v a n
N o u h u y s een beoordeeling. Voornamelijk behandelt hij den
„Grondslag van Verstandhouding" en de „Toelichting tot De Broeders." Hij treedt daarbij in beschouwingen , die , hoewel belangwekkend op zich zelf , te dezer plaatse niet nagegaan behoeven
te worden.
In het Pluksel van het nummer van 19 Febr. het volgend vermakelijk Ernstig woord over Sonnetten":
„Het schrijven van sonnetten lijkt veel zwaarder dan 't werkelijk
is , mits men zich maar niet door 't gareel van ram en maat laat
dwingen ; woord en denkbeeld , vorm en zin slechts naar den aard
der mode die heerscht behandelt met een soort van schriklijke
diepzinnigheid , als ware de roepstem van Swedenborgh opnieuw
gehoord om, zijn mystiek , die nu al raar en raarder begon te worden , weer te doen herleven"
.
Hierop volgt de uitwerking dier gedachte ; een nieuw sonnet
van H. G o r t e r moet dienst doen om de juistheid der beweringen
te staven. En aan het einde komt de verrassing : „Wilt gij het
bewijs ? Gij hebt die beschouwing misschien gehouden voor proza,
en niet eens voor heel mooi proza. Mis gezien. 't Is een sonnet
en wel volgens de nieuwste methode. Oordeel zelf — ik schrijf
mijn begin letterlijk over:
....

Het schrijven van sonnetten lijkt veel zwaarder
Dan 't werklijk is , mits men zich maar niet door 't
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Gareel van rijm en maat laat dwingen; woord
En denkbeeld , vorm en zin slechts naar den aard der
Mode die heerscht , behandelt met een soort
Van schrikljke diepzinnigheid, als waar' de r
Oepstem van Swedenborgh opnieuw gehoord
Om zijn mystiek, die nu al raar en raarder
Begon te worden, weer te doen herleven"... .

26 Februari.
Besproken worden de drie volgende werken: Catharina Cornaro
door A. van Redichem.
,,Nog meer dan haar vroegere werken, onderscheidt zich Catharina
Cornaro door een dichterljken stijl. Het boek is rijk aan licht,
kleur en geluid. De Zuider-Zomernachten, het diep-blauw van
den Italiaanschen hemel, stralen uit dit werk u tegen. De prachtige dosch der Edelen toont aan hoe nauwgezet de schrijfster ook
de costumes heeft bestudeerd. Vandaar het welgeslaagde beeld van
de feesten door vorsten , staatslieden en vlootvoogden gegeven.
,,Maar ook aanschouwen wij het donkere Venetië der middeleeuwen , zoo rijk aan liefde en haat; Venetië met zijn geduchten
,,Raad van Tienen", met zijn verschrikkelijke gevangenissen met
de boden daken , waarin eenmaal Silvio Pellico meer folteringen
uitstond dan in de cachotten van Spielberg"
.
Historische Hovellen door E 1 i s e S o e r.
De schrijfster is te geleerd om veel te verdichten. Idealen geeft
..

zij niet , hare novellen zijn eenvoudig en solide. Met dat al was

er heel wat verbeelding nog noodig om de doode stof te bezielen,
waartoe ook meewerkte een stijl , die sierlijk is en krachtig" . ...
Indische Schetsen door T s o 1 i n e.
,,Ze werden geschreven met prjzenswaardigen historischen zin,
hebben een zuiver Indisch karakter , laten een helder bewustzijn
na van den geest dier dagen en zijn interessant genoeg om ze voor
,,novellen" te doen doorgaan, ook door de romantische inkleeding".
De Gids. Maart.
De Letterkundige Kroniek bevat een uitgebreide beoordeeling en
niet onverdienstelijke ontleding van den veel besproken roman Het
ééne Hoodige door Anna de Savornin Lohman. Ook
volgens deze kritiek geeft de schrijfster weinig blijken vooruit te
zijn gegaan, al kan 't niet ontkend worden, dat zij over benijdens-
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waardige gaven beschikt. Immers wij lezen: De schrijfster van
Vragenmoec1e toont zich ook in Het ée'ne 1'Toocliçje een schrijfster,
die durft. Zoo , waar zij de Haagsche aristocratische kringen met
bitteren spot tentoonstelt als een verzameling adellijken van geboorte,
wier adel van gemoed ver te zoeken is ; en niet minder waar zij
met onverholen instemming hare heldin ,,de echte, waarachtige,
vrouwelijk-denkende en vrouwelijk-voelende vrouw" zeer radicale
denkbeelden laat verkondigen in het bijzonder ten opzichte van de
vereenigiug van man en vrouw. Maar met durven alleen komt
ook een novelliste er niet en de vraag kan gesteld worden of het
groote succes van Vragensmoede der beschaafde schrijfster wel in
elk opzicht tot voordeel is geweest.
„Ook in Het ééne Hoodige (Geluksdroom, de kleinere novelle, die
nog in dezen bundel wordt aangetroffen, laat ik, als al te onbeteekenend , buiten bespreking) geeft A n n a d e S a v o r n i n
L o h m a n blijken van talent van waarneming en gemak van voorstelling. Maar de waarneming blijft aan de oppervlakte hangen
en de voorstelling onderscheidt zich niet door oorspronkelijkheid.
Waar in de subtiele ontleding van een vrouwenziel haar talent
romanschrijfster
z
moeten ontplooien , schiet
i c hz hebben
van
zou
haar kracht te kort" ...Aan het slot vinden wij de volgende
waarschuwing: ,,Door talent en geboorte vond A n n a d e S a v o rn i n L o h m a n als schrijfster zich in een positie geplaatst, waarvan zij de voorrechten ruimschoots heeft genoten. De kritiek heeft
haar durven bewonderen en aan haar kunnen recht laten weervaren. Toen was 't het oogenblik voor haar geweest om door
dieper bestudeering van het leven , door bestudeering tevens van
't instrument , dat haar tot weergeven van het waargenomene in
staat moet stellen , zich van een rijk begaafde dilettante tot een
ernstige kunstenares op te werken. In plaats daarvan heeft zij
steunende op het behaald succes en op haren gemakkeljjken aanleg
gemeend de pen geen oogenblik te moeten laten rusten. Levensernst,
Geluksdroom , Het ée'ne Hoodiqe zijn elkander met korte tusschen
poozen gevolgd. Dat noemt men manger son Ilé en herbe.
,,Zal de schrijfster op die wijs voortgaan ? Of zal zij, nog in tijds
begrijpende , dat ,,de Tijd niet spaart wat zonder hem gemaakt is"
aan het koren den tijd en de gelegenheid laten om te rijpen ?"
In de Bibliographie een korte, weinig beteekenende aankondiging
van den nagelaten roman van Cd. Busken Huet De Brnce's-JozeJine.
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Waarlijk, een maandschrift, dat zich De Gids noemt, had wel met
iets degeljkers voor den dag mogen komen, vooral nu het 't werk
geldt van een schrijver als Huet, aan wien de voormalige ,,Blauwe
Beul" zoo veel te danken heeft! Wij halen de slotzinnen der
bespreking aan : ,,Zijne bewering dat hartstocht het eerste, hartstocht het tweede en hartstocht het derde element behoort te zijn
ook van den roman , schijnt Huet in Joze/ine niet langer vol te
houden, of op deze ,,vertelling" niet van toepassing te achten.
Hartstochten, die dien naam verdienen, komen er weinig andere
in voor dan die van Van Alkenmade voor den wijn, van Bisschof
voor zijne boeken , van den ouden heer Bruce voor zijn manuscript
op boomschors. Maar die- afwezigheid van hoogere passie belet
Jozefine niet, een onderhoudend verhaal te zijn in ouderwetschen
trant, op het eind wat scabreus , maar meestal vermakelijk en niet
zelden interessant. Voor de bezitters van Huet's complete werken
een aangename verrassing en een welkome aanwinst."
De Nieuwe Gids.
In de Literaire Kroniek . is een zeer onaangenaam aandoend
artikeltje van W. K 1 o o s te vinden over Dr. M. B. M e n d e s
d a Q 0 5 t a , die in het Weekblad van 20 Februari tegen Kloos'
vertaling van Sophocles Antigone opponeerde. Eene aanmerking,
dat zijne verzen stroef en gewrongen zijn beantwoordt de dichter
met de volgende machtspreuk: ,,Voor mijn gehoor zijn die rhytmen
goed en m o oi en ik geloof dat mijn gehoor als artiest daar meer
van afweet cii fijner ontwikkeld is voor het juist beoordeelen van
prosodische kwesties dan dat van onzen hoogst'verdiensteljken uitgeslapen les-gever." Al verstouten wij ons te meenen, dat Kloos
deze overtuiging in minder aanstoot gevenden vorm had kunnen
uitdrukken , in dit geval staat het hem nog vrij zich van zulk
een argument te bedienen. Maar wanneer Dr. M e n d e s d a
0 0 5 t a hem verwijt slecht vertaald , den zin -van het oorspronkelijk onvolledig weergegeven te hebben, dan schieten die machtspreuken te kort. Toch proclameert Kloos met soevereine hoogheid:
,,De heer Mendes is nu wederlegd op de volgende drie punten:
lo. dat ik onverstaanbare taal zou schrijven;
2o. dat ik verkeerd zou vertalen;
3o. dat ik slechte 'verzen zou maken.
Het schijnt, dat de dichter Kloos bij het schrijven dier sententie,
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bezield werd door het woord van zijn mede-dichter Goethe , dat
slechts een „Lump" bescheiden is. Nu, bescheidenheid zal niemand
hem ten laste leggen ; maar mogen wij daarom de stelling omkeeren ? boren wij op welke wijze hij voortgaat : „Hoe komt
de heer Mendes , die overigens werkelijk een fatsoenlijk man is,
mijn geheele vertaling van Sophocles Antigone te noemen : verkeerd ?
Ik heb twee maanden geleden van de Antigone-vertaling des heeren
Van Leeuwen in dit tijdschrift bewezen , dat zij absoluut zonder
waarde is en dat het als een slag in het gezicht van een genie
mag heeten als men zoo iets nog-minder-dan-middelmatigs en op
het oorspronkelijk volstrekt niet gelijkends als een vertaling van
het werk van dat genie publiceeren durft. De heer Mendes da
Costa nu , die de boezemvriend is van Prof. Van Leeuwen, heeft
gedacht : Wacht , dien criticus zal ik wel klein krijgen !" ...
Schoenmaker houd je bij je leest, voegt Kloos zijn beoordeelaar
toe. Zou men niet geneigd zijn hem met een ander spreekwoord
te beantwoorden : Zooals de waard is vertrouwt hij zijne gasten?
Nederland.
De Kroniek bespreekt een groot aantal boeken ; wij noemen
slechts het volgende drietal:
Anna de Savornin Lohman. Het ééne Hoodige. „Na
Miserere en Vragensmoede schijnen ons deze verhalen wel wat los
neergeworpen , haastig geschreven als op uitnoodiging van een
uitgever. Van weinig zorg, van lust om „copy te maken" getuigt
hier en daar de stijl." Na het aanhalen van eenige voorbeelden:
„Dit is al te gemakkelijk gezegd , een schrijfster van beteekenis
moest er geen vrede mee hebben en precieuser zijn."
Frederik van E e d e n. Studies, derde reeks.
Een beknopte inhoudsopgave wordt gevolgd door deze waarderende beoordeeling : „Dit schijnt ons het karakteristieke van
Van Eeden's talent, er is in alles een ernstig, goed-willend streven,
gesteund door een beminnelijk optimisme en gediend door eenvoud
en helderheid. De „Redekunstige Grondslag" schijnt ons het naast
verwant aan het Lied van Schijn en Wezen , dat ons veel meer
boeide en veel dichterlijker scheen dan .Ellen of fohannes Viator
met al hun vertoon van mystieken hartstocht."
A. V e r w e y. Toen de Gids werd opgericht.
Het drietal opstellen van 1886 is vermeerderd met een vierde ,
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dat echter den beoordeelaar veel minder voldoet en als onduidelijk
en vaag wordt gekenschetst.
De Spectator.
In het nummer van 5 Maart vinden wij een artikel van J.
K o o p m a n s Onvrede door Misver$tand , naar aanleiding van de
voordracht van C. H. D e n II e r t o g ,,Onvrede in Taal- en Letterwereld", gehouden den 9den Juni 1897 in de jaarljksche vergadering van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden.
,,Ziehier een merkwaardige rede. Naar den inhoud en naar den
vorm. Naar den inhoud , omdat de nieuwe verschijnselen in de
taal- en letterwereld er als in vogelvlucht worden overschouwd.
Naar den vorm , omdat de arbeid van bewerking is omgezet in
een kracht , die de zinnen , mannelijk kloek , in aphoristische fierheid , recht naar hun doel zendt. . .
12 Maart.
N a b e r ' 5 Al/ard Pierson Herdacht gaf den heer W. W. van
der Meulen stof tot het schrijven van een zeer waardeerend artikel.
De lofspraak wordt er niet minder om, ,,al laat de auteur - zijns
ondanks natuurlijk! -meer licht nog opgaan over den mensch
Naber,, dan over het innerlijk leven van den herdachten vriend."
Een der belangrijkste fragmenten schijnt ons verder dat, waarin
Schr. spreekt over de verhouding tot de jongeren. Wij vragen
daarom vergunning enkele zinnen aan te halen: „Sprak de Hoogleeraar indertijd in zijne Vier Tijdgenooten op vrij somberen toon
over het jongere geslacht , hier toont hij dichter bij hen te staan
dan men krachtens de uitlatingen ginds zou vermoeden; - vooral
waar hij spreekt over ,,het ontzag en de liefde, waarmee de jongeren
naar de wijze woorden van den veelbeproefden voorganger luisterden" en waarvan hij niets te veel heeft gezegd. ,,Wij schijnen
een periode van intellectualisme te zijn doorgeworsteld ' schrijft hij
verder ,,die achter ons komen vragen naar kunst, poëzie, religie".
Zeker, maar daarom zal ook dit jongere geslacht, dat naar religie,
naar poëzie vraagt , de groote piëteit weten ze waardeeren, waarmee boeken geschreven worden als 4llard Fierson Herdacht , en
onder hen natuurlijk in de eerste plaats zij , die met den schrijver
de waarheid van Pierson's woorden gevoeld hebben , door hemzelf
aangehaald in zijne inleiding: ,,Het is zoo hard iemand te missen.
Iemand missen is eigenlijk altijd denken , dat men hem nog bezit,
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om ieder oogenblik op het onverwachtst en daarom op het wreedst
ontgoocheld te worden."
19 Maart.
Een belangwekkende beschouwing geeft .W. G. van N o u h u y s
over G o r t e r ' s School der poëzie, Vooral de tegenstelling tusschen
de oude en nieuwe richting is zeer lezenswaardig : „De dichters
van '80 waren sterk individueel. De gedichten van Jacques Perk,
Helene Swart, Willem Kloos waren langen tijd kunst voor enkelen.
Vergeleken met die van Beets, Heye en De Genestet is hun kunst
niet nationaal : er spreekt zich geen volk in uit, maar een bepaald
individu. Een individu , dat alleen getuigt van individueele aandoeningen. Ook Gorter deed dit. En hadden de anderen nog gestreefd
naar een compozitie , die hun verzen , althans uiterlijk , voor een
deel deed gelijken op de verzen van anderen , hij luisterde alleen
naar de wordende zangen in zijn ziel en zong ze na , zoo maar,
melodietje na melodietje , zonder te vragen of deze samen een
harmonisch geheel vormden , of anderen ze zouden verstaan. Maar
de taal bleek niet altijd bij machte weer te geven, wat zeer subtiel
en nieuw was en dan moest hij zich behelpen met iets wat in zijn
oor nabij kwam aan den klank , of hij moest maar een woord van
eigen vinding er tusschen schuiven."

Vandaar — merkt schr. op — is deze poëzie op menige plaats
z66 moeielijk te begrijpen , dat zelfs Kloos getuigt , dat hij er
moeite mee had. Van Nouhuys maakt onderscheid tusschen de
„voldragen en • onvoldragen , de gekristallizeerde en onvolkomen
gekristallizeerde" poëzie in dezen bundel. De laatste is „alleen
on-àf. Zij geeft slechts een aanduiding van schoonheid in wording.
Ze is wat een krabbel is bij een schilder.". Door een voorbeeld —
gekenschetst als een „ontijdige geboorte" •-•- tracht schr. dit duidelijk
te maken. Daartegenover stelt hij een liedje „o zoo eenvoudig":
De heide is maar stil
het overal vol licht,
en als een zilverspil
het zonnelicht;
de wolken varen weg
over het vage blauwgrijze,
heel ver liggen witte weg
op zilvere wijze.
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Ik voel den wind vergaan
om mijne ooren,
ik wilde wel vergaan
in 't licht te loore.

„Het is doorschijnend -- eindigt Van N o u h u y s -- in rustige
klaarheid. Het troebele is bezonken : we zien het schoone."
Taal en Letteren , 8e jg. , afl. 2.
Dr. F. B. H e t t e m a , Iets over Bredero naar aanleiding van
Dr. Kalff's opmerkingen in den Gids van Nov. 1896. Bredero's
meeste boertige liederen staan boven vele zijner minneliederen,
welke volgens Dr. Kalff „weinig meer dan slecht berijmd proza of
smakelooze rederijkersoefeningen zijn."
Is dit criterium niet een petitio principii ? Albert Verwey rekent
diezelfde „klappermanspoezie" tot zijn beste verzen. Daarom acht
B. H. het beter, dat meer gezocht wordt naar data van bruiloften,
die Bredero bezong , en naar liederboeken , waarvan het jaartal
bekend is. ' Uit vele zijner eerste minneliederen , voor „Margriete"
geschreven , blijkt dat Bredero toen reeds heerschappij over de taal
bezat , dat alzoo technische vaardigheid en zoetvloeiendheid geen
criteria kunnen zijn voor het dateeren. In 't nadoen , knutselen
kan men door oefening vaardigheid verkrijgen , maar bij een waar
dichter wordt de uitingskracht niet noodzakelijk kunstiger. De
Spaansche Brabander kon weliswaar niet op 20-jarigen ouderdom
vervaardigd zijn , maar dan toch alleen hierom niet , omdat hij
van rijpe ontwikkeling getuigt.
Bredero is ernstig en komisch , humoristisch , realistisch van
jongs af geweest en gebleven. Verder weten we weinig van hem:
alleen een dichter zou in staat kunnen zijn hem naar 't leven te
teekenen.
J. K o o p m a n s, Maer lan ts Alexander.
Alexander lijkt in de oudste ons bekende bewerking der sage,
in den tijd der Ptolomaeën te Alexandrië geschreven , wel een
Sindbad. Hij is de zoon van een Egyptisch koning en toovenaar,
die hier en daar vereenzelvigd is met Jupiter—Ammon. — In de
Middeleeuwsche bewerking bij Gauthier de Chátillon + 1180 is
hij wel meer historisch , maar wordt ook hier vergood. Zijn geboorte en dood gaan van goddelijke teekenen vergezeld. Zijn roeping
,

is als die van Christus. De machtige Darius moet vallen , hij de
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wereld beheerschen. Naast de historisch-philosofische strekking wordt
de allegorisch-apocalyptische beteekenis der sage behandeld. Vooral
bij Maerlant is Alexander de eerzuchtige , die de wereld aan zijn
voeten heeft , alleen Rome nog wil verdelgen. In 't Oosten Lucifer,
in 't Westen God staan gereed hem te laten sterven en zoo valt
hij door zijn onverzadelijke eer- en heerschzucht , door zijn gemis
aan christelijken ootmoed.
Prof. D r. J. F r a n c k , Schriften zur Limb. Sprache und
Litterator. „Het Roermondsch dialect getoetst aan het Oudsaksisch
en Oudnederfrankisch door Dr. L. Simons , Gent 1889". Hoewel
dit boek bv. van de meervoudsvorming een duidelijk overzicht geeft en
ook elders wel leerzaam is, als men het met voorzichtigheid gebruikt,
is het geschreven door iemand, die ofste, deste foutief verklaart uit
of dat du, dat du (1. analogie naar biste, kanste), die in doe heursde
den ouden uitgang s meent te vinden (1. heursde < heurdsde < keurdes du) , die de e in veel , sleep wil verklaren uit de Oudsaksische
ê en de o in look, blooin uit Os o' (1. ê uit Ofr. ie, 1 uit Ofr. uo),
die de u in Roermondsch Icroêpe uit iu acht ontstaan te zijn. S.
merkt op , dat zelfs Os. ê en o' niet de Germ. e en ó gebleven
zijn , maar ook uit ia en uo zijn voortgekomen.
J. G. T. .Een zeventigjarige in Duitschland. De bedoelde is Herm.
Grimm, de zoon van Wilhelm en de oomzegger van Jacob Grimm,
professor in de kunstgeschiedenis te Berlijn, bezielend schrijver van
verschillende wetenschappelijke en aesthetische werken, wiens „Sprache
steht under dom Zeichen des gesprochenen Wortes."
Kleine mededeelingen over boekwerken. W. Brouwer, Volharding
bekroond ; Anna Ekker , Afgoden : beide veroordeeld door B. H.
Aft. 3.
W. van der Heide, Ivo toegelicht.
Prof. d r. J. F r a n c k , Schriften zur Lirab. spracke und litteratur. „De klank- en vormleer van het Mnl. dialect der St. Servatius-legende van Heynrijk van Veldeken door Felix Leviticus,
Gent 1892." Dit boek is met voorbeeldige helderheid geschreven
en ook door minder deskundige lezers te begrijpen. Niet helder
wordt echter uiteengehouden , wat het werk van den dichter, wat
van den afschrijver is. Een opmerking als ó wordt oe, maar blijft
in sommige gevallen ó is onmethodisch. Ook onjuist : iedere ó voor
Germ. i is nog niet deze zelfde o' : er ligt tusschen beide een u-

klank in. Bovendien wordt de inlautende

v anders behandeld dan de
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auslautende ; ook ó voor r heeft een afzonderlijke ontwikkeling.
Uit rijmen doen : loen valt niets af te leiden. Elders heet het : êo
werd ee of ie (snee, ziele) ; men zegge : eo in betoond woordeinde
werd e, anders eo > ie. Ons verre is niet ontstaan uit ferne maar
uit Got. fairra , enz. Bij al het goede bevat het boek veel , dat
verbeterd moet worden.
Boekaankondiginq. K. H, de Raaf , den Spyeghel der Salicheyt
van Elekerlije door Prof. dr. H. Logeman. Recensent heeft met
Dr. Kalf het Engelsche stuk voor de • vertaling gehouden van het
Nederlandsche , de heer De Raaf omgekeerd. Beiden zijn vervallen
in het verzamelen van bewijzen van den 2den rang en van een
vooropgezette theorie uitgegaan. Noch de een noch de ander heeft
zekerheid gegeven. Misschien ware uit levensbijzonderheden van
den Nederl. auteur Pieter Dorland licht te verkrijgen.
F. B e r e n s , Dorre Ranck , bekend uit Vondels rei komt ook
voor in 't Mhd. In een naschrift zegt B. S., dat de echtelijke
trouw der tortelduif spreekwoordelijk is geworden, ook aan Shakespeare bekend was.
Kleine meedelingen over boekwerken. Barentz , Woordenboek der
Engelsche spreektaal, besproken door Brennan : het boek geeft onvolledig iets over plat-Engelsch , niets voor de beschaafde spreektaal. A. M. Eldar , Spreken en Zingen door J. L. C. A. Meijer:
naast het vele nuttige bevat het boekje fouten en foutjes , omdat
de schrijfster niet wetenschappelijk genoeg is. Mr. G. H. Betz,
Dames en heeren uit de vorige eeuw : „Geen litterair mooi , maar
toch wel ter lezing aan te raden om de verzamelde feiten en bijzonderheden voor de beschavingstoestanden in de 18de eeuw."
Tijdschrift van Nederl. taal- en letter kunde, 17de deel, eerste afl.
J. V e r d a m , De Griseldis-Novelle in het Hederlandsch. Een
hier en daar bekorte lezing , gehouden in een sectie-vergadering
van de Maatschappij der Nederl. Letterk., tot inleiding dienende
op de uitgave van een Griseldis-tekst. De bouwstoffen voor het
opstel zijn afkomstig van wijlen Honigh en op verzoek van Prof.
Verdam dezen door de weduwe in handen gesteld. De Griseldisnovelle komt het eerst voor in de Decamerone. Over de bronnen
daarvan en de latere bewerkingen is uitvoerig gehandeld door Dr.
F. von Westenholz , Die Griseldis-Sage in der Literaturgeschichte,
Heidelberg 1881. „Petrarca's Latijnsche bearbeiding vooral is de
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vruchtbare moeder geworden van tal van bewerkingen en omwerkingen, zoowel in poëzie als in proza, episch zoowel als dramatisch".
Dat ook de kerk aan deze vertelling om de moraal haar goedkeuring
heeft geschonken , heeft tot de verspreiding en behandeling zeker
niet weinig bijgedragen. Behalve de bewerkingen in 't Duitsch,
Fransch , Engelsch , Deensch , Zweedsch , Russisch, Spaansch, Italiaansch en Magyaarsch vermeldt de S. in 't Nederlandsch : 1 0 . een
hs. in 't Museum Meermannianum van ± 1400 in 't oostelijk Mnl.
door een dominicaner monnik (dit hs. wordt na het opstel door S.
afgedrukt) ; 2°. een hs. uit het begin der 15de eeuw , buiten onze
oostelijke grenzen geschreven, uitgeg. door Galle€, Ts. IV, 1 vlgg.
3 0 . een incunabel gedrukt bij Jacob van Breda te Deventer , uit
het laatst der 15e eeuw , uitgeg. door Dr. D. J. van der Meersch
1849 , vertaald uit een Oudfransche bewerking; 4°. Ooornherts,
vijftigh Lnstigh Historiën door een Oudfransche bewerking uit
Boccaccio overgenomen; 5 1'. Dirk Potters Der Minnen Loop, IV,
1095 vlgg. ; 6. een berijming van Antonius Ghyselers, uitgeg. door
Serrure, J'Tad. Mus. 4, 225 vlgg. ; 7°. Hitorielied van de verduldige
Griesella , uit de 16e of 17e eeuw, uitgeg. door Gallée ; 8. dramatische bewerkingen in de 16e eeuw; 9 0 . volksboeken uit de 16e,
17e, 18e en 19e eeuw.
J. A. N ij 1 a n d , Nog eens ïa1cobn8 Bellamy. Onder de Bellamiana van het Zeeuwsch Genootschap bevinden zich twee proeven
èener onafgewerkte critiek van het gedicht M. A. de Ruyter door
Â. Loosjes Pzn., verschenen in 1784. Hieruit blijkt volgens Mej.
Nijland , dat B. een gezond oordeel had op letterkundig gebied.
Hij beroept zich voor zijn beschouwing van het ,,heldengedicht" op
Sulzer's Allgemeine Theorie der schoenen Ktinste , 1771-1774.
P a u 1 F r e d e r i c q , Hienwe fragmenten der berijmde Fransche
vertaling van k[aerlant's drie Martijns. In het Ts. voor Ned. taalen lett. van 1884 heeft de S. een fragment van een berijmde
Fransche vertaling der Wap. Martijns gegeven, afkomstig van de
drukkerij van Jan Brito , einde 15de eeuw. Er waren meer fragmenten geweest, maar ze waren zoek geraakt. Nu heeft de archivaris
van Brugge , L. Gilliodts-van Severen uitgegeven L'uvre de Jean
Brito en daarin vindt men nog een dertigtal strofen der Fransche
vertaling. Deze worden gecollationeerd door F. afgedrukt.
A. K 1 u y v e r , Sukade. In het oudere Franschzijn drie vormen;
,

8uccade, chucade en $ucracle, het laatste waarschijnlijk ontstaan onder

305

invloed van sucre. Sukade is ongetwijfeld afgeleid van Ital. zucca,
in sommige dialecten zuca , d.i. kalebas : Ital. zuccata , verzacht tot
succade (evenals chocolade) , is dan gevormd als marmelade van
Portug. marmelo uit melimel^am.
J. H. G a 11 é e, Drost, drossaert, dirossatus heetten Ohd. thruhtsazo,
truhtsêzio (?) , bij ons drussete (beoosten den IJsel), drossate (bew.
IJsel). Ned. sáto , Hgd. sázo beteekent na plaatsnamen iemand
die gezeten, woonachtig is. Het zate (= nederzetting) van havezate:
sáto landsáta : landsáto. De woorden druhtsáto en diruhtsétio lieten
de h uitvallen , de s verdween , de u werd o , eindelijk ook in
't laatste woord ; dross^te werd drossete, droste en drossate, drossaat,
dat onder invloed geraakte van ruwaard, werd drossaard. Os. drupt
bet. schaar , krijgsbende , gevolg : druhtsáta zou dan oorspr. de
zitplaats zijn der diruht, waaronder de druhtsáto (sêtio ?) den hoofdzetel bekleedde , de directie voerde.
Hekse uit kaghetisse is waarschijnlijk een samenstelling : het
2de lid kan ontstaan zijn uit teswja , dat mogelijk bij het Mnl. fissen
(uit teswian) behoort en iemand beteekent , die kwaad doet ; het
eerste lid kan zijn haga Gr. kako's : vgl. pagemunt en dergelijke
samenstellingen , die totnogtoe uit haag zijn verklaard.
G. A. N a u t a , Mik. In het Engelsch bestaat - 1350 myke
als scheepsterm. Dit myke is mik ; mik heeft hier een afgeleide
beteekenis. De éerste wordt in 't Mnl. Wdb. opgegeven als een
gaffelvormig voorwerp , waarop bv. een dwarspaal rusten kan. In
verband hiermede zijn Franck en Van Dale i. v. onnauwkeurig.

=

J. A. W o r p , Codde's Alfreda en Lope de Tlega's la hermosa

Alfreda. Het eerstgenoemde werk is geen vertaling van Rotrou's
la belle Alfrède , dat op zijn beurt een bewerking van Lope de
Vega zou zijn , zooals Te Winkel in 1881 op gezag van Von Schack
mededeelde , want blijkens La Bibliothèque du théatre francais heeft

het Fransche stuk een geheel anderen inhoud. Ook. het Nederl.
stuk is geheel anders dan het Spaansche. Maar in het Engelsch
is de sage ook gedramatiseerd en nu is het tooneelspel A knack to
know a knave volgens Engelsche geleerden ontleend aan de ballade
King Edgar , die op een 12de-eeuwsche kroniek berust. Mogelijk
ligt die kroniek ten grondslag aan de Hollandsche en Spaansche
drama's.
J. F r a n c k , Mittelniederl ndisch Allene. Het adj. een , ene
kan beteekenen „hetzelfde" : vgl. „es ist uur alles eins", Mhd. al ein.
.

Noot d en Zuid, 21e Jaargang.
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Met versterking van al beteekent het verder ,,overeenstemmend,
voortdurend , geheel en al", misschien onder invloed van Fr. oniement , uniment. Allene bet. ook „zelf", vanzelf, evenals omgekeerd
zelf voorkomt in den zin van alleen" : deze bet. is uit alleen
„solus" te verklaren.
.Fine bemerkung iuber nooit. In de door Dr. Van Veerdeghem
te Koppenhage teruggevonden levensbeschrijving der Heilige Lutgardis
van Willem van Afflighem hebben de verzen regelmatig vier heffingen met een daling er tusschen. Een uitzondering schijnen die
verzen te maken , waarin oit en noit voorkomen. Deze moeten
echter vermoedelijk tweelettergrepig gelezen worden als t -it en no' -it.
Mogelijk is it het toonlooze iet en o Igm. auo (die) , zoodat
ooit uit au aiw wipt was samengetrokken. Dr. Franck noemt zijn
hypothese ter verklaring van het „verzweifelte wort'' zeker te
recht „gewaltsam".
G. A. N a u t a , Spaansche Brabander , vs. 12 en 13 : meyr bet.
waarschijnlijk niet zee en Beer was blijkens Mertens en Torfs,
Geschiedenis van Antwerpen in 1797 de naam van een herberg.
Joh. B o 1 t e , .Fine TVerdeutschung von Coornhert's &hauspiel
Abrahams ugtgancic bevindt zich in de Breslausche universiteitsbibliotheek en is 60 jaar na het oorspronkelijke allegorische drama
van 1570 vertaald.
B. F e r g u u t 1852-53. De veranderingen van Verwijs zijn
blijkens den Franschen tekst niet noodig. Men zette alleen na niet
een punt en schrappe de komma achter mi.

BOEKBEOORDEELINGEN.
Niederdeutsche Schatzspiele dlterer geit. Herausgegeben von J.
und W. SEELMANN, Leipzig. Diedr. Soltau.

$oLTE

Dit bundeltje bevat vijf tooneelstukjes waaronder twee Hollandsche
kluchten Mooricensvel en Boeren Vasten-avonds-spel, die bijzonder onze
kennismaking waard zijn. De werken van deze soort en uit dien tijd ziet
men zoo zelden en toch kan men zich van den geest des tijds geen juist
denkbeeld maken, alleen door over de werken te lezen en niet de werken
zelve. Aan Prof. Kalff hebben wij een keurige geschiedenis der Letterkunde te danken, waarin nadrukkelijk op oorzaken en gevolgen wordt
gewezen_; lectuur daarbij, dan kan het tijdperk in zijn geheel verloop den
lezer levendig voor oogen staan. Heeft men hier al niet zoo'n groote verrijking van taalkennis te wachten als bij v. in een der vele ongenietelijke
mnl. werken Sermoenen, Levens van Jezus en Berg. hier heeft men ten
minste een onderhoudenden tekst, die aangenaam bezighoudt, al is het
geen geestige scherts , maar een eenvoudige klucht.
De talrijke aanteekeningen en noten maken, dat de lectuur tevens de
kennis van de literatuur dier dagen vermeerdert.
Gedichten van Jonker Jan van der Noot, Met inleiding en aanteekeningen van ALBERT VERWEY. Amsterdam, Scheltema en
Holkema.
»Geen Nederlandsch dichter is ooit zoo bewierookt als Van der Noot;
geen Nederlandsch dichter ooit zoozeer met dwaze lofspraken overladen.«
Aldus Prof. Kalff in zijne Gesch. d. Nederl. Letterk. waarin hij bl. 246-262
aan v. d. N. wijdt en een even belangrijk als kleurig beeld geeft van dezen
dichter van groote beteekenis in zijn tijd , wiens geschiedenis ons doet
uitroepen :
Was ist der Mensch ? Halb Tier, halb Engel;
Klein, elend, durftig ; herrlich, gross.
Was ist sein Schicksal ? Tausend Mangel
Und tausend Güter sind sein Los.
Met grooten nadruk verwijzen we naar boveng. bladzijden, waaruit we
zien, hoe Van der Noot aanvankelijk inderdaad bezield dichter, eindelijk
bij alle partijen en bij alle vermogende mannen zijne lofredenen vent om
door de belooningen, die hij daarvoor ontving, aan den kost te komen.
Voor zijn tijd was hij een groot man, althans gedurende eenigen tijd;
maar het zou den Heer Verwey verbazend moeilijk vallen de waarheid te
bewijzen van zijne bewering »zonder hèm was er geen Hooft geweest, zonder hem geen Vondel, niet zoo kompleet voor 't minst, niet zoo met dat
gezag over zijn jamben-taal ;" waarbij wij het slot : »niet zoo kompleet"
enz. in slag-om-den-arm-stijl er bijgevoegd, gaarne aan het nageslacht ter
commentarieering overlaten.
De verdienste van deze uitgaaf bestaat behalve uit de dikwijls zeer goed
gekozen »Aanteekeningenv in de »Voorrede« (die meer goede bedoeling
20*
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dan kennis van zaken en toestanden verraadt) en de »Inleiding<< die velen
van hen, die Kalff's aantrekkelijke Geschiedenis niet gelezen hebben, allicht
zal bewegen, dat boek ter hand te nemen en eens wat over Jonkheer Van
der Noot te lezen. Hier vinden we over hem juist genoeg om iemand
belust te maken, meer van hem te weten.
Iets van hem te lezen ! Ja, iets, maar liefst heel weinig ! want de vorm
zijner verzen is niet alleen ongewoon, maar vaak zeer weinig aantrekkelijk
en als men den zin zijner verzen heeft gevat, blijkt het, dat de daaraan
bestede arbeid inderdaad verloren is.
De vraag is niet ongepast, voor wien de Heer Verwey dit bundeltje
bestemt !
Het moet óf voor poëtisch gestemde geesten of kunstminnaars of dichters zijn ; of wel voor taalgeleerden. (De beoefenaars van letterkundige
geschiedenis lezen Kalff's boek of maken als deze de studie zelf). De taalgeleerden hebben rijker bronnen en lezen zij al soms Van der Noot, dan
lezen zij hem niet in eene bloemlezing van anderhalf honderd bladzijden.
En de anderen verstaan die kromspraak niet, dat vaak hinderlijk gestamel;
met zonderlingen zinsbouw, verkeerde klemtonen en onaardige beelden.
Het ontstaan van dit boek doet ons denken aan de afschrijfwoede onzer
dagen en aan de zucht, om als wetenschappelijk rechercheur te poseeren.
De uitgave der gedichten is dan aan de eerste, de noten en de rest aan de
tweede oorzaak toe te schrijven.
Woordenboek van het Gelderseh-Overijsselsch dialect, door Prof. Dr.
J. H. GALLÉE. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff.
De uitgave van dit woordenboek is de vervulling van een wensch door
den schr. in Dec. 1881 uitgesproken , toen hij in het le deel van Onze
Volkstaal een paar vel druks wijdde aan eene „Woordenlijst" van de
Taal , welke in de Saksische streken van Nederland gesproken wordt.
Reeds toen hoopte hij later die lijst aangevuld en met opmerkingen
verrijkt »als afzonderlijk Woordenboek van het Saksisch in Nederland het
licht te (doen) zien."
Intusschen moest de uitgave van Volkstaal uit gebrek aan belangstelling worden gestaakt en werd het zeer rijke archief met een voorraad
gedeeltelijk geheel afgewerkte woordenlijsten , spraakkunst en klankleer,
aan de Leidsche Maatschappij in bruikleen afgestaan. Thans openbaart
zich eenig leven op dat gebied en verschijnt dit woordenboek , weldra gevolgd door een tweede , waarop wij later terug komen.
In de inleiding wijst dr. Gallée er op, dat het dialect, welks woordenschat hij geeft, met kleine locale wijzigingen wordt gesproken in de
streek, welke ten oosten ligt eener lijn, die van Noord-Overijssel ongeveer
langs Dalfsen en Windesheim, over den IJssel, bij Heerde en Apeldoorn
langs, bij Gorssel weder over den IJssel en verder in zuidoostelijke richting
tusschen Vorden en Warnsveld, langs Wichmond, Hummelo op Keppel
loopt en zich daarna langs den Ouden IJssel oostelijk buigt in de richting
van Bocholte
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Een dialectische onderverdeeling is te maken voor de streken oostelijk
van Groenlo en Goor. De streek van Winterswijk verschilt eenigszins in
uitspraak, maar minder dan die beoosten Delden, het landschap Twenthe
(uitgezonderd Vriezenveen) omvattend. De afwijkende woorden van dit
dialect heeft de Schr. in een aanhangsel medegedeeld voor zoover het hem
gelukken mocht deze met vriendelijke hulp van anderen op te teekenen
of persoonlijk waar te nemen. Als hoofdpunt van uitgang heeft hij echter
genomen het dialect, dat hij zelf spreekt. Aanvankelijk is hij begonnen
op te teekenen in de onmiddellijke nabijheid zijner geboorteplaats Vorden,
langzamerhand heeft hij den kring uitgebreid, de westelijke grenzen bepaald van het dialect en vervolgens in onderscheideue plaatsen ten oosten
hiervan gelegen, een nauwkeurig onderzoek ingesteld naar de klanken en
woorden daar in gebruik.
Hij heeft zich bij zijn nasporingen vooral gericht tot de buiten de dorpen wonende boeren ; bij hen toch is de taal — niettegenstaande het op
school geleerde Hollandsch -- veel beter bewaard dan in de centra der
dorpen, waar door van elders ingekomen bewoners aan de oude taal meer
,f breuk gedaan is dan door de volksschool.
Wij verheugen ons van harte in deze hoogst gewenschte en nuttige uitgaaf, waardoor naar we hopen de lust zal worden opgewekt, de studie der
dialekten weer krachtig aan te vangen, voor het te laat is. De inrichting van
dit boek is een schoon voorbeeld, dat duidelijk aantoont, hoe men dialekten
moet bestudeeren. Eene lange lijst van woorden alleen is niet voldoende,
dat mogen bouwstoffen zijn, maar 't is alleen 't begin. De klankleer de
etymologie, de syntaxis, ziedaar wat we aangaande een dialekt moeten
kennen, zóóals het hier gegeven is.
Een eigenaardig kijkje op het leven en de geestelijke ontwikkeling der
bewoners eener streek geeft een overzicht als dit. Van niet veel aangeleerde kennis getuigt het, als elk stuk papier een brief heet, maar de eigenlijke brief daarentegen lèzebrief een gedrukt straatdeuntje heet leedbrief
(dit woord staat niet in lijst) : daarbij past de uitdrukking voor bidden,
die hier ook ontbreekt ; »eff kes in 'n hood kieken» of »effkes stille wèzene» .
Er is teekening in de uitdrukking zik an de kakante balden (voorzichtig
zijn) het woord kakante is echter niet verklaard.
De noodiging ter bruiloft herinneren wij ons anders:
;

Hier zet ik minen stok en minen staf
Ik nème minen hood vrundelik veur oe allen of
Ik vroage oe enz.
En het karakteristieke slot:
Ik hebbe oe genögt in 't algemeene
Moar ik meen N. N. alleene.
Ook de »snippen mit lange bekkend — »die oaver de taofele rekken (k ontbreken hier, er is hier alleen sprake vandrinken.
Men zou enkele woorden, die alleen in uitspraak met het gewone Nederlandsch verschillen kunnen missen, maar in de meeste gevallen zijn die
als bewijzen voor de uitspraak toch welkom.
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Jozefine , door C. BUSKEN HUET , met een voorbericht van
G. BUSKEN HUET. -- Haarlem, H. D. Tjeenk Willink. 1898.
Welk een aangename gewaarwording was het, de verschijning van dit boek
te zien, aangekondigd ! Wie een schrijver lief heeft neemt , na diens
voornaamste werken gelezen en herlezen te hebben , zijn toevlucht tot de
minder bekende , de hier en ginds verspreide verhalen en opstellen. Zoo
was het ons tenminste gegaan. Wij hadden de Litterarische Fantasiën ,
Het Land van Rembrand , Lidewyde en zoo vele andere beroemde geschriften van IIuet bewonderd en daarna — het spreekt immers van zelf! —
de hand uitgestrekt naar die weinig gelezen bundels en brochures , welke
toch ook de sporen dragen van dat bewonderenswaardige talent en zoo
menige bijdrage bevatten voor de juiste kennis van zijne persoonlijkheid.
En nu , twaalf jaren na zijn dood , ziet een roman het licht , waarvan wij
alleen wisten dat hij bestond, doch in de kolommen van een Indisch dagblad begraven was. Is het wonder dat wij zijn verschijnen met meer dan
gewone belangstelling begroetten ?
Misschien was onze verwachting te hoog gespannen of had het vergelijken der jaartallen 1868 en 1878 ons de meening doen opvatten dat het
nieuwe werk het oude in de schaduw zou stellen. Maar die hoop werd
niet vervuld en het hooge woord moet er uit : Jozefine staat als kunstwerk beneden Lidewyde. Niemand zal loochenen dat er uitmuntend geslaagde hoofdstukken in den jongeren roman voorkomen ; bladzijden , zoo
fraai als geen ander letterkundige op dat tijdstip in Nederland kon schrijven ; niemand de verdiensten betwisten van stijl en karakterteekening.
Toch meenen wij ons niet aan onbillijke kritiek schuldig te maken wanneer wij de veel gebezigde uitdrukking »dankbaar , maar niet voldaan''
ook op dit boek toepassen. En het schijnt, dat Huet zelf heeft ingezien,
dat deze schepping minder gelukt is dan vorige ; want hoewel hij aanvankelijk
het plan koesterde Jozefine óf afzonderlijk óf in het tijdschrift Nederland
uit te geven , stuurde hij de uitknipsels uit zijn Indisch dagblad eerst ter
beoordeeling aan verschillende auteurs van naam. Mevrouw B o s b o o mT o u s s a i n t ried hem 1) »Jozefine's geschiedenis nog eens geducht na te
zien". De schrijver antwoordde : »Ik geloof dat , dank zij uwe aanmerkingen , mijne novelle óf verder in portefeuille zal blijven , óf daaruit eerst
later en gewijzigd te voorschijn zal komen. Geen enkel oogenblik heb
ik , sedert in Februarij van dit jaar het verhaal voltooid en naar Indië
gezonden werd , om in mijne Bataviasche courant geplaatst te worden,
mij met het handschrift bezig kunnen houden. Telkens kwamen nieuwe
studies tusschenbeide, over andere onderwerpen." Daarbij voegde zich nog
de vrees, of liever de zekerheid dat enkele tooneelen aanstoot zouden geven;
Huet had juist in die dagen M o n t é p i n ' s Sa Majesie VA rgent vertaald
en Hollandsche couranten noemden dat boek meen openbare ergernis."
Deze in ieder geval onbillijke beoordeeling weerhield hem, Jozefine in liet
1)

Brieven II , 140.
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licht te zenden. Over die zaak aan Dr. 3 a n t e n B r 1 n k schrijvend,
zegt hij : »Men verzekert mij dat de Koning der Eeuw de eenige fraaije
roman is , dien 11ontépin ooit geschreven heeft. Dit zij zoo. Mij is van
hem geen andere roman bekend: en ik houd vol dat Sa Mctjesté l'Argent
in zijne soort een meesterstuk is. Aan de vertaling heb ik de meeste zorg
besteed , vijf deelen zamenvattend in twee , mijne landgenooten alleen aanbiedend wat hun belangstelling kon inboezemen, zonder hen te ergeren.
En met welk resultaat? Het groote publiek in Nederland en ik, wij
denken blijkbaar geheel verschillend over letteren kunst en zedelijkheid.
Zij lezen den Bijbel; lezen Homerus, Dante, Shakespeare, het Nevelingen-,
het Roelandsiled , Reinaert de Vos. Doch er schijnt een deksel op hunne
oogen te liggen. Zoodra iemand in verstaanbaar hollandsch het waagt,
aan groote kunst te doen, dan raadplegen zij alleen hunnen toom. Zoo
hebben de Engelschen in liet begin dezer eeuw, met Southey aan het
hoofd , Byron en Shelley verketterd. Zal ik daar noodeloos tegen ingaan?
Heb ik met Lidewyde niet reeds genoeg leergeld betaald? Moet nu ook
Jozefine nog komen T
Maar de tijden zijn veranderd. Ons publiek heeft geleerd zich over
kinderachtige vooroordeelen heen te zetten. De openbare meening laat zich
gunstig uit over boeken, die vroeger met algemeene stemmen op den Index zouden geplaatst zijn. Ja, dezelfde Gids, die eenmaal zulke bestraffende woorden sprak over de onzedelijkheid van Lidewijde heeft onlangs,
bij het verschijnen van den derden druk de vroeger aanstoot gevende
tooneelen »decent« genoemd! In zooverre dus is het rechte tijdstip gekozen om Jozefine aan de vuurproef der openbaarmaking te onderwerpen.
En nu de roman zelf. Dat hij geschreven werd in een tijd toen Huet
zijne beste werken schiep - ik noem slechts Oude Romans, Van Napels
naar Amsterdam, Parijs en Omstreken - doet ons te meer verbaasd staan
over zijne mindere waarde. Wat kan toch de reden daarvan zijn? Ik
geloof dat zij te zoeken is in de ongemeene, maar eenzijdige verstandelijke ontwikkeling, die slechts ten koste van de vrije ontplooiing van
andere geestelijke gaven kon plaats hebben. De kritikus heeft in Huet
den nove!list gedood. Reeds in 1868 schreef hij : »De geboorte van zuivere fantasie-gewrochten, gaat bij mij uiterst langzaam in het werk.« En
daarmede heeft hij bij het schrijven van Lidewfjde misschien meer rekening gehouden dan later bij Jozefine het geval was. Of is hij ook »gedurende jaar en dag vervuld geweest met de beelden van dien roman T Werd
ook hier »elk hoofdstuk, elke bladzijde, elke volzin met zoo bijzondere zorg
samengesteld?« Wij gelooven het niet. Al beschuldigt men ons wellicht
van onbillijkheid, wij willen trachten een parallel te trekken tusschen den
opzet van beide werken. Misschien blijkt het dan, dat het laatste in meer
dan één opzicht aan het eerste doet denken.
Een jong ongehuwd man verkeert in ongeoorloofde gemeenschap met
een getrouwde vrouw; wanneer haar echtgenoot kennis krijgt van deze
verhouding, dwingt hij den echtbreker zich van het leven te berooven ;
'

'
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dat is, in enkele woorden samengevat, de inhoud van Lidewijde. Juist het
omgekeerde zien wij in Jozefine gebeuren. Daar is het een gehuwd man
die een jong meisje verleidt ; en als zij een kind moet, maar niet wil krijgen, wordt zij — tweede Rosamunde, slachtoffer van een andere Queen
Eleonore - vermoord door de vrouw van haar minnaar. Gelukkig is de
gelijkenis niet in onderdeelen uit te werken ; maar het aangehaalde is
reeds genoeg om van meer dan toevallige overeenkomst te spreken.
Jozefine zelve is goed geteekend. Dit ondanks hare schoonheid weinig
aantrekkelijke, in den grond diep beklagenswaardige meisje, wier moeder
»op liet kerkhof ligtic en wier vader haar de gevolgtrekking doet maken
»mijn papa een christen — christenen niet veel bijzonderss ; dit meisje
wordt met zooveel kunst en waarheid ons voor oogen gesteld, dat wij ten
volle instemming betuigen met wat de schrijver, over zijne heldin sprekend, ergens zegt : »Mij komt het voor, dat men deze soort van karakters tot heden te weinig bestudeerd heeft, en de reden van dat verzuim
vind ik in de omstandigheid, dat het zulke gewone, met uw verlof, zulke
dagelijks voorkomende karakters zijn." — Een oogenblik schijnt haar beter-ik
te zullen bovenkomen ; het is als de vermeende liefde van Otto Efraïm
haar een gelukkige toekomst voorspiegelt, Is zij ontgoocheld van deze
illusie, dan voeren ontevredenheid met haar lot, ijverzucht en verveling
haar in de armen van Henri Wilson. Vermomd bezoekt zij met dezen
zeeofficier, die over het algemeen zich meer laat nemen dan zelf neemt,
gezelschappen waar het vrouwelijk personeel verre van schuchter is en het
maagdelijke overvloedigst vertegenwoordigd wordt door het oranjebloesemwater in de rijstebrij, waarop de gasten hunne dames en zich zelven onthalen. De gevolgen blijven niet uit. Ook voor Jozefine heeft Mephistopheles zijn liedje gezongen :
Was machst du mir
Vor Liebehens Thür,
Kathrinchen, hier
Bei frühem Tagesblicke ?
Lasz, lasz es sein!
Er laszt dich ein,
Als Mi,dehen ein,
Als Madchen nicht zurücke.
Meesterlijk is de soberheid, waarmede Huet de wraakneming van Trude
Wilson teekent. Een schrijver van minder talent had hier licht aanleiding
gevonden tot het uitwerken van melodramatische tooneelen ; doch al zijn
breedvoerigheid zou moeielijk zulk een indruk gemaakt hebben als deze
terughoudende kortheid. Trude behoort tot die portretten, welke uit hun
lijst naar voren treden.
Met dat al, — hoofdpersoon van den roman, die haar naam draagt, is
Jozefine niet. Dat is haar vader Cornelis van Alkemade , oud-gouverneur
der Molukken. Ik weet wel, dat ik biet dit te beweren de kritiek , voor
zoover zij tot nu haar stem liet hoorera , niet voor mij heb ; alle beoor-
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deelaars noemden dien vader een bijfiguur. Maar heeft niemand dan bemerkt dat Huet , door het cynisme van dien grijsaard met zooveel treffende
juistheid af te schilderen , veel van zijn eigen leed , zijn eigen cynisme te
boek .,,heeft gesteld ? Dat hij getracht heeft met de pen in de hand dien
last van zich af te wentelen ? Gelijk Huet eenmaal sprak door den mond
van dokter Ruardi , doet hij het thans , maar nog veel meer , door dien
van Cornelis van Alkemade. Al die schimpscheuten op Nederland en het
Nederlandsche volk , die scherpe minachting , die schampere hoogheid,
van wien anders zijn zij dan van den schrijver zelven ? En dat ook deze
in den oud-gouverneur het middelpunt zijner vertelling zag , blijkt uit die
weinige woorden , die hij zich in een zijner brieven laat ontvallen : »Den
hoofdpersoon van het verhaal (Jozefine's vader) houd ik voor goed geteekend. Aan het overige hecht ik niet."
Men behoeft trouwens .slechts enkele hoofdstukken van Jozefine te lezen
om zich aan Huet's cynisme te stooten. Een maatstaf als die van Simon
Gorter legt thans geen beoordeelaar meer aan : een roman is niet veroordeeld door het ontbreken van de een of andere zedelijke strekking. Toch
zullen er , hoop ik , weinige lezers zijn , die veel — ik zeg niet aantrekkelij kheid of poëzie — maar veel waarheid vinden in uitlatingen als de
volgende:
»Wat is een m ensch eigenlijk anders, dan een tweevoetig willend wezen,
dat met wat meer of wat minder zelfbewustheid , gedurende de eerste
helft van zijn leven zeker doel najaagt, en gedurende de andere helft,
dat doel niet of onvolkomen bereikt hebbende, zich aan de noodzakelijkheid onderwerpt en rustig of onrustig voortvegeteert ? Wat wil die jonge
heer daar ginds ? Wat wil deze jonge dame ? In die ééne vraag lost de
geheele natuurlijke historie van het menschdom zich op. Onder zekere
voorwaarden wil deze jonge dame het wijfje van dat mannetje , die jonge
heer het mannetje van dat wijfje worden. Gebeurt dit, dan is het sprookje
uit. Gebeurt het niet , dan is het óók uit. Het eenig denkbare derde geval is , dat één van beiden (gelijk Jozefine's voorland was) , nog voor het
sprookje regt begonnen is , met het hoofd tegen den muur loopt. En ziedaar — opdat ik er dit bijvoege — de oorsprong en regtvaardiging der
ouderlijke tucht."
En later : »Het was niet netjes van Henri Wilson te zwichten voor
Alkemadetje's koketterie. Niet netjes van Jozefine , in Henri's tegenwoordigheid zich te kleeden en te ontkleeden. Niet netjes van haar , zich als
eene andere mevrouw Coppenol aan te stellen. Niet netjes van hem,
Jozefine's lente te ontbladeren binnen de eigen muren , waar tante Suze
haren herfst ten offer was komen brengen.
»Ach ja , dit is het jongste woord der beschaving ! Wij weten van schoon
noch onschoon , waar noch onwaar , kwaad noch goed. Het eenige wat
wij weten is , dat sommige handelingen niet netjes zijn".
Inderdaad , Mevrouw B o s b o o m-T o u s s a i n t zag. juist , toen zij voor
20 jaar de uitgave ontried!
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Ten slotte deze vraag : zal Jozefine ooit populair worden ? Om meer dan
één reden meen ik die vraag ontkennend te moeten beantwoorden. Er
zullen altijd menschen zijn , die een roman onzedelijk vinden , wanneer
de ongehuwde heldin een kind moet krijgen en zij dit tracht »weg te
maken". En vervolgens staat het groote publiek niet hoog genoeg om
een met zooveel geest en vernuft geschreven boek op rechte waarde te
schatten. Om Huet te, begrijpen is nu eenmaal een zekere mate van ontwikkeling noodig.
Toch komen in Jozefine verschillende personen van den tweeden rang
voor, die , zonder dat zij in de handeling ingrijpen , kleur en leven aan
het verhaal bijzetten. Ik bedoel natuurlijk niet een man als Henri Wilson.
Op hem acht ik de woorden toepasselijk , elders door Huet geschreven:
»Moge eene edelmoedige Voorzienigheid ons vaderland bewaren voor de
vermenigvuldiging dezer soort officieren !" Wilson's Benige goede daad is
zijn sneuvelen tegen de Baliërs.
Maar overigens, welk een kostelijke typen ! Ziehier de oppasser van den
ouden Heer Van Alkemade, Abels, de goede sukkel met zijn glazige oogen,
zijn laag voorhoofd en zijn bruinroode tirebouchons ! »Daar was Abels !"
met die woorden diende hij bij het binnentreden zijn eigen persoon onveranderlijk aan. »Daar was Abels !" wilde hij nog zeggen toen de dood hem
kwam halen. Ziehier dokter Van den Ende, politiek tinnegieter en monomaan kwakzalver, die zich verbeeldt Dinsdag den 27sten November 167/4
's middags tusschen tweeën en drieën op het plein van de Bastille opgehangen te zijn ! Ziehier Karl Heinzen, de tegen al wat aristocratie is gekante redacteur van den Lepelaar, schendblad in dienst der oppositie. Ziehier de oude Heer Coppenol, die als zijn vrouw het zevende gebod heeft
overtreden haar terechtwijst met een : »Suze, zoo ik kopjes thee ging drinken bij de vrouw van onzen koetsier, dan zoudege dat niet aardig vinden.
Doedegij mij het pleizier, en breng geen visites meer aan mijnheer Wilson.
Ge zijt te oud voor zulke gekheden. En laat mij nu aan mijn werk, wildege ?" Ziehier Rebekka Bisschof en haar achtenswaardige vader ; de
bankroetier Efraïm en nog enkele anderen, aan wier geestige teekening
wij met welgevallen terugdenken.
Wat daarenboven het lezen van dit werk tot zulk een uitgezocht genot
maakt, dat is de stijl, waarin het werd geschreven. De zinsbouw is van
een gespierde lenigheid, de klank van een volle zuiverheid, de woordenkeus
van een zwierige weelderigheid, die véór Huet bijna vreemd waren aan
het Hollandsche proza. Met schijnbaar de geringste hulpmiddelen gelukt
het den schrijver keer op keer zijne taal met nieuwe wendingen te verrijken.
Joezfine is slechts een inleiding. Het hoofdwerk De Bruce's — helaas
niet voltooid — moet volgen. Het verlangen, waarmede dit voorspel naar
het eigenlijke stuk doet uitzien, is het welsprekendst bewijs, dat Huet ook
met dezen roman onze letterkunde aan zich verplicht heeft.
W. K.
Amsterdam, Maart 1898.
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JAN VAN BEERS.

UIT DE VERZAMELING VAN TACO Ii. I)E BEER.`

OVER DE METHODE VAN HET TAALKUNDIG
ONDERZOEK.

Er zijn algemeene stellingen die indruk maken , doordat men
moeilijk in weinig woorden nauwkeurig kan zeggen wat er mede
wordt bedoeld. Zoo hoort men beweren: ,,het komt minder aan
op de hoeveelheid -van hetgeen men geleerd heeft dan op de methode
waaraan men zich heeft gewend." Wie die stelling hoort verkondigen is geneigd er eene diepe beteekenis in te zoeken. Een
eenvoudig mensch zou allicht meenen , dat men niets beters kan
doen dan veel van zijn vak te leeren en daartoe geene inspanning
te ontzien; en nu verneemt hij dat niet dit het voornaamste is,
maar dat hij nog veel meer heeft te letten op zijne methode 'van
werken. De gemakzucht 'vindt die bewering niet onaangenaam:
immers , die methode is blijkbaar zooveel als een helder inzicht,
ene behoorlijk gebruik 'van het gezond 'verstand , eene zekere
onafhankelijkheid 'van het oordeel , kortom , iets waartoe meer eene
aangeboren gave wordt 'vereischt dan eene groote hoeveelheid werk;
het spreekt wel 'van zelf, dat men in het 'vak 'van zijne studie eenigs
zins thuis moet zijn om die goede methode te kunnen bezitten, doch
ook bij beperkte kennis moet zij bestaanbaar wezen. - Maar wie
aldus redeneert zal bedrogen uitkomen. In het algemeen zal men
dit gaarne willen gelooven , en het is de moeite waard het in
bijzonderheden aan te toonen.
Ik zal beginnen met een zeer eenvoudig geval. Wanneer men
aan iemand 'van 'veel gezond verstand, maar die zich niet met
taalstudie heeft beziggehouden , verklaart, dat het woord historie
'van denzelfden stam is afgeleid als het woord weten, dan zal hij
misschien glimlachend en niet zonder zelfvertrouwen antwoorden,
dat hij er niets 'van gelooft , want dat die twee 'vormen nu wel
wat heel weinig op elkaar gelijken. Die man bezit inderdaad gezond
'verstand , sens commun , dat is de manier 'van redeneeren bij de
overgroote meerderheid , die zich behelpt met de gegevens waarover elk terstond kan beschikken , en het eenige wat ieder hier
terstond treft , is de absolute ongelijkheid in klank. Wie de 'verschjnselen der taal eenigszins kent, weet echter dat eene zoodanige
oppervlakkige ongelijkheid niets bewijst tegen eene oorspronkelijke
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verwantschap , en alleen wanneer een groot aantal dergelijke voorbeelden hem door zijne studie bekend zijn , zal hij juister en voorzichtiger voordeelen. Tegen de stelling dat het woord boec^ Beren
door de Hollanders gevormd is van een Portugeeschen term die
dezelfde beteekenis had 1 ) , maakte iemand van veel gezond verstand deze bedenking , dat een volk , ter zee zoo ervaren als de
Hollanders , toch zeker zelf wel een woord voor dat begrip kon
scheppen. • Maar wie den invloed van verschillende talen op elkaar
eenigszins heeft nagegaan , weet dat personen van verschillende
nationaliteit woorden van elkaar kunnen overnemen, ook zonder dat
het nieuwe woord de naam is van eene tot nog toe geheel onbekende zaak. Zoolang er Nederlanders ter zee hebben gevaren ,
zullen zij de handeling van het sjorren hebben verricht , maar
dien term sjorren hebben zij toch ontleend aan het Spaansch ,
zooals door Dozy in zijne Oosteïl-ingeni is aangetoond. Tegen de
afleiding van boeq$eeren2- uit het Portugeesch kan men dus het
genoemde argument niet aanvoeren , en evenmin deze opmerking,
dat boegseeren , zijnde eene handeling waarbij de boeg van het
schip zeer te pas komt , ook van het woord boeg zal zijn gevormd;
het gewone gezond verstand echter is tot die bewering zeer geneigd.
Het is algemeen bekend , dat Bene menigte woorden in allerlei
talen ontstaan zijn door zoogenaamde volksetymologie. Ieder weet
of kan weten , dat de plantnaam aïonsbaaïcl niets te maken heeft
met A i ron, noch azijnhout met azijn , noch eng. gillyflou er met
flower ; wie een groot aantal voorbeelden bij elkaar wil hebben
kan ze vinden in het boekje van Andresen. Maar al is dat verschi nsel ook voor tallooze gevallen helder in het licht gesteld ,
telkens komt men weer in gevaar zich er door te laten misleiden,
en niet slechts het groote publiek , maar ook de geleerden , indien
zij niet toevallig al hunne aandacht beschikbaar hebben. Ik meen
zoogóed als zeker te hebben aangetoond, dat malloot een oorspronkelijk Fransch woord is en in het geheel geene afleiding van ndl. ml l),
waarvoor men het echter altijd op den klank afgaande heeft gehouden.
Wat ik er van beweerd heb , zou geloof ik reeds vroeger zijn
gezegd , indien het toeval had gewild , dat ooit vroeger een taalkundige van ervaring het woord met opmerkzaamheid had onder1) Zie Tijdschrift voor Ned. Taal- en Letterle. XIII, '1 .
2

)'Zie Tijdschr, v, Ned, Taal- en Le.terk. XVI , '159.
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zocht. Dit is niet gebeurd , en zoo is men gebleven bij wat het
gezond verstand scheen te adviseeren.
Een dergelijk voorbeeld geeft ons, naar ik denk, het woord schobbejak. In vroeger tijd is dit zonder veel omslag verklaard als een
,,soldaat met een geschubd pantser", vandaar een gewapende land
looper", een ,,bandiet", een ,,gemeene kerel". Die verklaring kon door
ieder mensch met wat verbeeldingskracht worden uitgevonden, en
ook door geleerden is zij aangenomen. Het scheen niet noodig er
lang bij stil te staan, de zaak sprak van zelf. Maar hoe goed ook
de methode van die geleerden mocht wezen, zij hebben er niet aan
gedacht, dat zij zelf zich hier misschien bezondigden aan de volksetymologie waartegen zij hunne leerlingen zoo dikwijls hadden
gewaarschuwd. Anderen weer hebben gemeend, dat een schobbejak
kon zijn iemand die zich over het hemd wrijft en krabt vanwege
het ongedierte. In beide gevallen zou het woord eene samenstelling wezen , waarin het tweede lid jak de naam was van een
kleedingstuk. De beste methode kan moeilijk hiermede tevreden
zijn , want zij. zal verschillende mogelijkheden stellen en zoo
door vergelijking tot de waarheid trachten te komen. Maar welke
mogelijkheden dan ? Die welke door de kennis van andere soortgelijke gevallen worden aangegeven. Wie door gevoelige lessen
heeft geleerd, dat het waarschijnlijke niet altijd het ware is, moet
dunkt mij aldus redeneeren. Niemand heeft ooit aangetoond, dat
schobbejak in vroeger tijd werkelijk een soldaat heeft beteekend,
en dat zou noodig wezen om de eerstgenoemde verklaring te
kunnen aannemen. Ook de tweede heeft iets kunstmatigs , en
geheel het voorkomen van door volksetymologie te zijn ontstaan.
Zou het mogelijk wezen , dat schobbejak oorspronkelijk in het
geheel niet met jak was samengesteld, dat het een vreemde term
was die later bij ons dien vorm heeft aangenomen ? Het komt voor
in het Noordnederlandsch en ook in Nederduitschiand ; indien het
een vreemde term is , kan hij dan niet uit min of meer Slavische
landen afkomstig zijn? Want immers, woorden op -ak of -jak
zijn in het Slavisch allesbehalve vreemd. Die laatste mogelijkheid
is o. a. gesteld door Schuchardt , en hij vindt ze het aannemelijkst.
De beroemde hoogleeraar van Graz meent , dat schubjack in de
Duitsch-Slavische grensstreken is gevormd van een Duitsch woord
met een Slavisch achtervoegsel 1), en hij ondersteunt die gissing
1

) Slawo-Deutsches und Slawo-Itc4ienisches , blz. 87.
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door zich te beroepen op andere dergelijke formaties. Ik stel mij
hier tevreden met naar zijne woorden te verwijzen , tot eene volledige verklaring komt ook hij niet. Maar indien hij gelijk heeft, dan
komt het immers alleen hierdoor , dat hij nog aan andere mogelijkheden heeft gedacht dan zijne voorgangers , en dat hij door uitgebreider kennis daartoe in staat was. Nu is het doel der wetenschap
toch het vinden van de waarheid , en die methode is de beste
waardoor men dat doel het meest nabij komt.
Doch men zal zeggen : het is mogelijk , dat iemand zonder veel
methode toevallig eene waarheid vindt , terwijl iemand , die volgens
eene zeer goede methode een vraagstuk onderzoekt , tot een verkeerd resultaat komt. Dat is , geloof ik , niet zóó waar als men
denkt. Die toevallige ontdekkingen vallen gewoonlijk alleen te
beurt aan iemand , die zich door voorafgaande studie vatbaar gemaakt heeft om er mede te worden begiftigd ; en wel kan men
door onbekendheid met enkele gegevens , goed redeneerende , eene
verkeerde uitkomst krijgen , maar niet zelden zal het blijken , dat
men dan toch op sommige bezwaren niet heeft gelet. Van beide
gevallen een voorbeeld , ontleend aan de geschriften van De Vries.
Ieder weet 1), dat hij tot zijne verklaring van aterling is gekomen ,
doordat hij toevallig het artikel etterling las in een Nederduits.ch
idioticon. Dat artikel zal wel door meer Hollanders zijn gelezen
waarom hebben ook zij niet daarbij aan aterling gedacht ? Stellig
doordat het maken van zulke linguistische vergelijkingen bij hen
veel minder eene gewoonte was ; zij lazen wat zij voor zich hadden en bepaalden zich daarbij , maar iemand , die altijddoor bezig
was met het verband tusschen verschillende woorden na te gaan,
hij was door zijne studie geschikt geworden om van dat woord
etterling een vruchtbaar gebruik te maken. Daarentegen heeft
De Vries zich vergist met zijne verklaring van grant naast grapje 1
beide in den zin van bekomst. Indien men zijn artikel overleest,
zal men zien , dat hij door gebrek aan uitvoerige gegevens ten
onrechte aannam ,- dat fr. garant altijd alleen de naam van een
persoon en nooit van eene zaak was geweest 3 ) ; derhalve kon grant
) ,

Zie Verspreide Taalk. Opstellen blz. 221.
) A. w., blz. 182.
3) Inderdaad heeft fr. garant oudtijds garantie beteekend. Verg. het
Museum van November 1894.
1)
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niet van een met çjranje verwanten vorm zijn afgeleid , en vandaar dat De Vries met veel zorg een woord grant ging zoeken,
dat langs een omweg hetzelfde kon beteekenen als çjran;je , maar
dat eene geheel andere etymologie had. Men kan moeilijk beweren,
dat hij bij dat onderzoek eene slechte methode zou hebben gevolgd, en toch moest hij tot onderstellingen komen, die hem
hadden kunnen weerhouden van op dien weg voort te gaan. Reeds
de onderstelling, waarmede hij moest beginnen, dat n.l. grant
en gïanje , beide blijkbaar Romaansche woorden en van dezelfde
beteekenis , in oorsprong niets met elkaar zouden te maken hebben, reeds dat denkbeeld is niet aannemelijk. Verder moest hij concludeeren , dat vormen als gerant en qarant in het Nederlandsch
uit een vorm grant konden ontstaan , terwijl toch de verbinding
gr- anders zeer gemakkelijk en gewoon is, zoodat juist omgekeerd
het ontstaan van grant uit garant veel natuurlijker zou wezen.
Men zal het altijd zien, wie bij zijn onderzoek eenmaal op een
verkeerden weg is, komt telkens voor kleine bezwaren, die hij
eigenlijk niet kan opruimen, en waardoor hij alras kan vermoeden,
dat hij een anderen weg had moeten inslaan. Bij een historisch
onderzoek komt men alleen door redeneeren niet ver, men moet
telkens gesteund worden door feiten , waarop men kan vertrouwen,
en waardoor men kan zeggen , dat hetgeen men mogelijk heeft
geacht , ook waarschijnlijk en zelfs waar moet zijn. Heeft men die
feiten niet tot zijne beschikking, dan moet men blijven bij eene
voorstelling, waaraan men niet meer waarde toekent dan zij inderdaad verdient.
Een . denkbeeldig geval wil ik ter opheldering geven. Stel dat
iemand de etymologie wilde bepalen van het woord kandij, en dat
naast dien vorm geene andere vormen bekend waren dan in het
Fransch sucre cancli en in het Italiaansch zucchero canclito , dan
zou hij aldus kunnen redeneeren. De vormen candi en candito
schijnen wel participia te zijn van een Romaansch werkwoord canclire , dat ook in het Fransch in den vorm candir zal zijn opgenomen; dit candire zal wellicht een transitief werkwoord zijn, wit
maken ' ) , dat zeker in later tijd in gebruik is gekomen naar analogie van lat. candere , dat wit zijn beteekent. Die loop van gedachten zou op zich zelf niet ongerijmd wezen, maar wel zou het
1

) Candire in den zin van dealbare staat inderdaad bij Ducange.
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ongeoorloofd zijn die gissing voor zeer waarschijnlijk te houden.
Want vooreerst moet men vragen : waarom zou de kandij juist
witgemaakt zijn genoemd ? Immers het is eene soort van gekristalliseerde suiker , en het begrip ?,vit maken is niet dat waarop het
hier aankomt. Maar om bij den vorm te blijven : candi en canciito
zouden niets dan participia van een Romaansch werkwoord kunnen
zijn , maar dat zij het moeten zijn, blijkt niet. Dat zou eerst blij ken, wanneer ook andere vormen van hetzelfde werkwoord in toepassing op suiker voorkwamen , en zelfs dan nog zou men geene
volledige zekerheid hebben. Indien men van het woord kandij niet
meer wist dan hier wordt ondersteld , dan zou iedere redeneering
daarover vergeefsch zijn , er is met die weinige gegevens niets te
beginnen. De ware geschiedenis van het woord is in hoofdzaak
bekend 1 ) , en ik behoef ze hier niet over te vertellen ; de denkbeeldige etymoloog , dien ik hier heb laten redeneeren , zou terstond zijne verklaring verwerpen indien hem nog slechts dit bekend was , dat naast zucchero candito in het Italiaanseh ook voorkomt zucchero candi en in het Spaansch azucar can de: blijkbaar,
zou hij zeggen , moet hier iets anders zijn te vinden dan een regelmatig Romaansch participium. Met de goede methode alleen komt
men niet ver , men heeft ook de feitenkennis noodig die voor de
methode het materiaal levert. Men tracht het onbekende te verklaren naar analogie van het bekende , maar in ieder bijzonder
geval zou men moeten weten of men het recht heeft die analogie
aan te nemen. Stel dat iemand naast het Nederlandsche woord
chocolade den Franschen vorm chocolat kende en den Italiaansehen
cioccolata , maar dat dit ook zijne eenige gegevens waren , dan
zou hij allicht aldus `redeneeres. Blijkbaar heeft men hier een
Romaansch woord , den naam van een drank , afgeleid van den
naam der grondstof. Immers , zekere drank , die oorspronkelijk
van gerstewater werd gemaakt , heet in het Fransch orgeat , vroeger ook oryeade , en in het Italiaansch orzata. De chocolade
wordt gemaakt van cacao , in het eerste deel moet dus een der
vormen voorkomen die het woord cacao in het Romaansch heeft
gehad. Onophoudelijk trekt men in de wetenschap conclusies , niet
minder gewaagd dan deze , en toch is deze conclusie in strijd met
de waarheid. Want — gelijk bekend is — de vormen in de andere
-

1)

Zie alle etymologische woordenboeken.
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Europeesche talen zijn ontleend aan den Spaanschen vorm cliocolate,
en deze is , naar men verzekert , niets dan eene verminking van
een Mexieaansch woord dat ook chocolade beteekent : de Romaansche uitgang -- ato of ata -, dien men hier meent te zien, bestaat
hier in het geheel niet. De fout die men in bovengenoemde redeneering heeft begaan, was deze , dat men tussehen orçjeat en
chocolat eene analogie heeft aangenomen waartoe men geen recht
had. Het spreekt echter van zelf dat een voorzichtig etymoloog
zoo ver niet zou zijn gegaan , want daar hij nergens het stamwoord had kunnen vinden dat hij noodig had, zou hij zijn oordeel
hebben opgeschort. Juist de goede methode, die hij dQor de studie
van een groot aantal feiten had geleerd, zou hem verhinderd hebben tot eene conclusie te komen.
Uiterlijke overeenkomst in klank bewijst niets voor etymologische
verwantschap , ziedaar stellig een voornaam beginsel van de tegenwoordige wetenschap en hare methode, maar om van dat beginsel
een behoorlijk gebruik te maken is alweer een groote tact noodig,
die alleen door veel studie te verkrijgen is. Stel dat iemand kende
het Nederlandsche woord karwats en het Fransche woord cravache,
en dat hij in naam eener gezonde wetenschap beweerde dat men
ondanks de overeenkomst in klank , niet het recht had aan de
identi'ieii van die woorden te gelooven , dan zou iemand van meer
ervaring hem tegenspreken, zelfs al kende deze de etymologie van
beide woorden in het geheel niet. Want - zou hij zeggen allicht heeft men hier een term, die door het internationaal verkeer
in allerlei verschillende talen is doorgedrongen, een zoogenaamd
culturwort. Neem in eene willekeurige taal het woord voor moeder,
kind, huis, vee, melk en dergelijke begrippen., dan zal niemand
dan in de uiterste noodzakelijkheid bij zulke woorden aan eene
vreemde afkomst gelooven , maar met eene soort van zwep is het
geheel anders, deze kan met den daarbij behoorenden naam door
het eene volk van het andere zijn overgenomen, en karvats althans
geljkt allesbehalve op een Nederlandsch woord. Vreemde termen
worden op de zonderlingste wijze verminkt, en zonder een bepaalden regel te kunnen toepassen moet men juist uit de overeenkomst tusschen karwats en ciavache. deze conclusie trekken , dat
beide ten slotte uit een of meer vormen van hetzelfde woord zijn
ontstaan. Dat is hier ook het geval, want, zooals men weet, zijn
beide woorden door het Duitsch en Slavisch heen uit het Turksch
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afkomstig , en het Turksche woord is in later tijd in den vorm
courbache opnieuw verfranscht, vermoedelijk allereerst in het Fransch
van Noord-Afrika. Bij dergelijke woorden komt het aan op overeenkomst of in vorm of in beteekenis of in beide, en of die graad
van overeenkomst genoegzaam is , kan men alleen door veel onder.
vinding leeren beslissen. Er bestaat in het Arabisch een woord ,
gelijkluidend met ons woord tabak , en dat een schotel beteekent
of een mandje; in den vorm tabaque is het in het Spaansch overgegaan. Maar daarom zal toch niemand in verzoeking komen die
twee woorden met elkaar in verband te willen brengen , zelfs al
weet men niet dat ons tabak ten slotte uit Amerika is ingevoerd.
Weet men daarentegen dat de stroop in het Arabisch heet sjarccb,
dan zal men de identiteit van die twee woorden voor zeer mogelijk
houden , ook al kan men ze voorloopig niet nauwkeurig naast
elkander verklaren ; de gelijke beteekenis geeft den doorslag. Een
voorbeeld dat tusschen deze twee genoemde staat , is b.v. het volgende. Indien iemand tulp kent als naam van eene bloem, en tulband
als naam van een Oostersch hoofddeksel , wat zal hij daaruit mogen
afleiden , indien hem verder omtrent die woorden niets bekend is?
Hij zou ten eerste voorloopig niet weten hoe tulband tot tulp zou
moeten verkort zijn ; dat die twee vormen met elkaar in verband
zouden staan , is op het eerste gezicht niet boven allen twijfel;
maar bovendien , het eerste woord beteekent iets geheel anders dan
het tweede , en al kunnen die beteekenissen wellicht uit elkaar zijn
afgeleid , dat dit gebeurd is , blijkt voorloopig geenszins duidelijk.
Hier zijn moelijkheden zoowel in de vormen als in de beteekenissen,
en zonder meer gegevens is hier geene conclusie te trekken. Laat
nu nog verder bekend zijn dat naast tulp in het Nederlandsch en
tulipe in het Fransch langere vormen bestaan als tulipan in het
Duitsch en tulipano in het Italiaansch , als naam van de bloem,
dan begint dit tulipano al veel meer op tulband te gelijken. En
zoo zal de conclusie mogelijker worden met ieder gegeven dat men
er bij krijgt.
Ik heb getracht door middel van een drietal voorbeelden de zaak
zoo eenvoudig mogelijk voor te stellen , doch men begrijpt dat
dergelijke vraagstukken in de practijk dikwijls veel ingewikkelder
zijn. De tijd waarin een woord voorkomt , de bijvormen die men
er van kan aanwijzen , de juiste bepaling van de klankteekens der
vormen die men slechts uit de litteratuur kent , de waarschijnlijk-
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heid van een verband tussehen twee of meer termen uit verschillende talen, eene waarschijnlijkheid die men slechts kan beoordeden door kennis van de zaken, die door de termen worden aangeduid , - dat alles komt in aanmerking, en men kan zich hier
geene goede methode denken, afgescheiden van eene uitvoerige studie.
De tot nog toe genoemde gevallen hadden betrekking op den
historischen tijd , op het verband tusschen woorden die in de historische periode uit elkaar ontstonden , maar hoe dikwijls moet men
door middel van bepaalde theorieën datgene behandelen wat niet in
de geschiedenis rechtstreeks gegeven is , maar tot een veel vroeger
tijdperk behoort. In dat geval is de redeneering nog veel meer
afhankelijk van zekere algemeene denkbeelden, die vaak bij voortgaande studie gewijzigd worden. Zoodra men een bepaald woord
afleidt van een bepaalden Indogermaanschen wortel, komt men op
een terrein waar slechts groote of zeer kleine geleerden zich op
hun gemak gevoelen , de kleine , doordat het vaak moeilijk is hen
rechtstreeks te weerleggen , en hunne vermetelheid dus niet altijd
kan worden gestraft. Wat moet men b.v. denken van het woord
ploeg ? Naast dit Germaansche woord bestaat in de Slavo-Baltische
talen een gelijkluidende vorm. Nog een twintig of dertig jaar geleden meende men er eene voldoende verklaring van te kunnen
geven. De Germanen zouden het woord van de Slaven hebben
overgenomen, en de Slavische vorm moest eene afleiding wezen
van den wortel plu , drijven , varen. Immers, de begrippen varen
en ploegen schijnen met elkaar verwant te zijn, een schip ,,ploegt"
de golven, en aratrurn , het Latijnsche woord voor ploeg, afgeleid
van arare , behoort bij een wortel die elders roeien beteekent en
0. a. ook voorkomt in rernus , in het Latijn een roeiriem. Tegenwoordig neemt men met die redeneering geen genoegen meer. Zou
men dan aan iemand als Grimm durven verwijten dat hij eene
slechte methode had ? Volstrekt niet , maar de algemeene denkbeelden zijn niet meer geheel dezelfde van vroeger. In de eerste
periode der Indogermaansche taalstudiën waren de geleerden spoedig
geneigd een woord uit den historischen tijd te beschouwen als uit
eene hooge oudheid afkomstig , zij hadden in eene menigte gevallen
die hooge oudheid aangetoond en de mogelijkheid van dergelijke
bewijzen was de glorie van hunne wetenschap; de woorden die zij
aldus verklaarden als de uitdrukking van zeer oude en zeer poëtische
begrippen , ontvingen daarmede eene soort van adeldom, de geschie-
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denis van den Indogermaanschen taalstam werd daarmede in al
hare schoonheid aan het nageslacht geopenbaard. Door de kracht
van dit geloof was het voor Grimm en zijne tijdgenooten waarschijnlijk , dat ook b.v. een woord als ploeg Indogermaansch zou kunnen
zijn , en was dit zoo , dan viel het niet moeilijk daarin eene afleiding van den wortel plu te herkennen. Nog in 1887 was die opvatting niet geheel verouderd l ), doch Miklosich , de grootste der
Slavisten , twijfelde reeds in 1866 aan hare juistheid 2 ), en in zijn
etymologisch woordenboek, in 1886 verschenen, zegt hij : „das wort
ist unbekannten ursprungs." Eene verandering in de algemeene
denkbeelden was de oorzaak ook van dezen ommekeer. Men was
er gaandeweg aan beginnen te twijfelen , of inderdaad wel een z66
groot aantal woorden , als men eerst had gedacht, reeds in het Oudindogermaansch hadden bestaan en in de stammen daarvan waren
blijven voortleven. De Indogermaansche volken moesten op hunne
zwerftochten door Azië en Europa met allerlei volken van andere
rassen in aanraking zijn gekomen , zij konden uit die vreemde talen
allerlei woorden overnemen , en hoe langer dit was geleden, des te
meer zouden die vreemde woorden aan de inheemsche zijn geassimileerd, zoodat zij er moeilijk meer van te onderscheiden waren. Indien
dus al de Slavische vorm van _ploeg eene zoodanige afleiding geleek
als Grimm had bedoeld, die vorm was toch ten slotte misschien geen
Slavisch noch Germaansch , maar ontleend aan eene vreemde taal.
Wat men er verder over heeft gegist kan hier onvermeld blijven;
het was mij slechts te doen om een voorbeeld zooals men er gemakkelijk zeer vele zou kunnen aanhalen. De kenmerken van
waarschijnlijkheid en waarheid zijn in achtereenvolgende perioden
van de wetenschap niet dezelfde , en zij zijn zelfs niet gelijk voor
tijdgenooten uit verschillende scholen. De beschouwingen van
Grimm over ploeg zullen gaarne zijn aangenomen door iemand als
De Vries ; en Dozy , wiens terrein buiten het Indogermaansch
lag , zal ze ongeloofelijk hebben gevonden. Deze maakte in zijne
etymologische studiën veel minder gebruik van algemeene theorieën,
maar zonder deze kan de wetenschap in haar geheel niet vooruitgaan. Die theorieën , door de genieën der wetenschap bedacht,
worden beproefd door de toepassing op een aantal bijzondere ge-

;

1) Zie Krek , Einleittinrj in die Slavische Literatwrgeschichte (2e Aufi.),
blz. 113.
2) Die Fremdwórter• ira den Slavischen S1)raehen , i. v. plug.
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vallen, en daardoor worden zij ten deele bevestigd en gesterkt,
ten deele wordt er uit verwijderd wat de proef niet kan doorstaan.
De gewone geleerden kunnen dan jaren lang van zulke theorieën
leven, totdat er weer een genie opstaat, dat op zijne beurt het
karakter van de wetenschap verandert.
Over dat ,,verheven deel" van de taalstudie zal ik niet verder
uitweiden, het heeft hier geen practisch belang. Voor mijne lezers
en voor mij is het alleen de vraag hoe wij onzen plicht moeten
doen in die studie, die wij de onze mogen noemen. De algemeene
beschouwingen overlatende aan anderen , bemoeien wij ons slechts
met die nasporingen , waartoe wij mogen hopen in staat te zijn.
In den beginne heb ik er aan herinnerd, dat het ,,gezond verstand" in de wetenschap vaak geen recht van spreken heeft, maar
ik bedoelde toen het ,,gezond verstand" van de meest alledaagsche
soort, dat in de voorvallen van het dageljksch leven ons vaak den
besten raad geeft, maar dat zwijgen moet in zaken, waarmede
men slechts door oefening en ervaring vertrouwd kan wezen.
Daarin heeft men wel een gezond verstand noodig , maar dat is
niet aangeboren, neen, het moet langzamerhand worden gevormd,
terwijl de kennis die wij verzamelen meer en meer ons eigendom
wordt. De methode op zich zelf is iets dergelijks als de stijl op
zich zelf. Over beide kan men spreken als over iets afzonderlijks ,
maar dat is bij abstractie, in de werkelijkheid zijn zij van een inhoud , eene stof niet afgescheiden. Indien men zegt , dat de stijl
van een auteur voortreffelijk is , maar hetgeen hij schrijft niets beteekent , dan beweert men strikt genomen iets onmogeljjks. Het
kan zijn , dat hij gebruik maakt van sonore uitdrukkingen, die
den onervaren lezer treffen , maar een man van verstand zal dien
ongepasten opschik niet met een uitnemenden stijl verwarren. Waarom is dit of dat woord op deze of die plaats zoo goed gekozen?
Omdat eene treffende gedachte, een deel van den inhoud, er mede
verbonden is. Waarom klinkt die andere uitdrukking zoo flauw,
waarom geeft zij den indruk van een armzaligen stijl ? Omdat
de auteur , toen hij ze schreef , blijkbaar zelf niet recht wist wat
hij zeggen wilde. Zoo is het ook met de methode. Wanneer iemand
iets betoogt dat eigenlijk van zelf spreekt, dan kan hij wel meer
of minder ordelijk zijne gedachten uiten , maar niemand zal hem
prijzen om zijne methode. Daartoe wordt meer vereischt. Daartoe
moet hij het bewijs leveren, dat zijne manier van onderzoeken hem
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heeft gebracht tot eene aaneenschakeling van denkbeelden, die minder
voor de hand liggen, en die een resultaat geven van eenig belang.
Wanneer men de werken leest van de groote meesters, wier methode
zoo hoog wordt geroemd , dan ziet men duidelijk dat hunne betoogen overtuigend of althans bekorend zijn door de menigte van voorbeelden en argumenten, die zij, naar het ons toeschijnt, zonder eenige
moeite weten te pas te brengen. Die goede methode is het ordenen
van kennis , en om kennis te ordenen moet men ze in zijn bezit
hebben. De beste raad, dien men zich zelf en anderen geven kan,
is deze : houd u zooveel mogelijk alleen bezig met die studie waarvoor gij aanleg hebt , zoodat het u niet zwaar valt daarmede gemeenzaam te worden, en dan zal alles wat gij in uw vak verricht
van eene uitnemende methode blijk geven.
A. KLUYVER.

Hantwerpen.
Deze vorm van den naam der Scheldestad met voorgevoegde h,
dien we o. a. aantreffen in B r e d e r o ' s spa. Brabander (vs. 5)
verklaart men meestal als een gevolg van de vooral in het Vlaamsch
bestaande neiging om in 't begin der woorden de h-klank te bezigen,
waar ze niet thuis hoort en weg te _laten , waar ze aanwezig dient
te zijn. Zie 1llnl. Wdb. III ; V. H e 1 t e n Mnl. Spraakk. § 132, c.
Toch is er ongetwijfeld nog een andere factor , die eene geaspireerde uitspraak van den naam Antwerpen die feitelijk niets
anders dan tegen ('t water) opgeworpen (dam) beteekent 1 ) in 't leven
riep , en wel de volksetymologie. Was 't wonder , dat 't volk met
de afgehouwen handen van 't wapen der stad voor oogen , den
naam Antwerpen in Hantwerpen veranderde ? Men leze M e r t e n s
en Tor f s f Geschiedenis van Antwerpen I, 2223 , waar herinnerd
wordt aan 't oude verhaal , dat de reus Druon . Antigoon toen hij
't kasteel gesticht had , dat de oorsprong van Antwerpen zou zijn,
van iederen voorbijvarende als tol de rechterhand eischte, die werd
afgehouwen en in de Schelde geworpen. NAUT..
1) ai t = tegen. Zie Ned. Wdb. II, 551.

MODERNE MANNENKARAKTERS IN DEN
HOLLANDSCHEN ROMAN.
In theorie schijnt het vast te staan , dat de letterkunde van het
oogenblik een trouw beeld moet geven van het maatschappelijke
leven, waaruit zij is voortgekomen. Beide, zou men oppervlakkig
zeggen , moesten op elkander inwerken; de boeken, die men leest,
oefenen invloed uit op de karakters , omgekeerd zal de wijze van
denken, voelen , spreken eener geheele maatschappij zich uiten
in de werken van haar schrijvers. Zij zijn immers de tolken van
hetgeen in hoofd en hart van die tijdgenooten omgaat. Van daar
dan ook , dat de litteratuur hoofdzakelijk de bouwstoffen voor de
geschiedenis van een tijdperk levert en toch in werkelijkheid is
dikwijls niets verder van de waarheid dan deze theorie: De realiteit
van het leven zich weerkaatsen in de producten der verbeelding.
Hoezeer ook de realisten , als een spiksplinternieuwe uitvinding getracht hebben niets anders te schilderen dan de waarheid,
ontdaan van alle tooisels der verbeelding, zoo heeft toch de letterkunde , zoodra zij kon , de voor haar geopende banen verlaten,
zij volgde niet langer het kunstmatig voor haar gegraven spoor maar
ging haar eigen weg; misschien onbewust, meende zij nog altijd
werkelijkheid te geven en gaf niets dan phantasie geheel tegenovergesteld aan hetgeen werkelijk in de wereld gedacht en gedaan werd.
In het begin dezer eeuw zag men hetzelfde verschijnsel - misschien
wel voor 't eerst - want de deftige, klassieke vormen der 1 7de
eeuw , waren geheel in overeenstemming met de allongepruiken en
de stijve etiquette onder Lodewjjk XIV , terwijl daarentegen de
kokette wufte , sentimenteele litteratuur der lSde eeuw volmaakt
de richting der geesten aanduidde, aan welker spits Voltaire en
Rousseau stonden. Toen wapengekletter de lucht vervulde en de
eene oorlog den andere volgde, las men te midden van den donder
der ontzaggelijke wereldgebeurtonissen het liefst de romantische
avonturen van Atala en de zielsgeschiedenis van Rné, den liefdestrijd van Delphine en Corinne ja, zelfs Napoleon vond welkome
verstrooiing in de flauwe vertellingen van een Madame de Genlis;
men had toen nog geen lust in den roman de cape et c1'epée dat
-
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kwam eerst later in vredestijd, toen bloeide de romantiek, toen
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genoot men in het luisteren naar de heldhaftige avonturen van
middeleeuwsche ridders. Het was de bloeitijd der historische romans
van Walter Scott, Van Lennep, Oltmans ; op het tooneel heerschten Victor Hugo, de oude Dumas ; hoe bloediger en wreedaardiger
de stukken hoe liever , hoe meer lijken er vielen , hoe harder
men juichte.
Zou dan de onderstelling gewaagd zijn', dat in de laatste honderd
jaren , nu i e d e r e n leest en niet meer zooals vroeger een klein
groepje van geletterden zich die weelde kan veroorloven, het groote
publiek in de boeken vergoeding zoekt voor hetgeen men in het
werkelijke leven mist ?
In tijden van oorlog , wanneer het ruwe geweld overwint, verdiept men zich het liefst in teere zielstoestanden , strijdt men het
conflict mee tusschen plicht en hartstocht , zelfs van verschillende
plichten tegenover elkander, men hoort gaarne het geestig gekeuvel
der salons of zwerft buiten in de wilde , woeste eentonigheid der
oerbosschen. Is het daarentegen vredig en rustig om ons heen, dan
roept men kunstmatig de verschrikkingen op der slagvelden , men
vermeit zich in het lezen van allerlei gruwelen , men snuift met
welbehagen de geuren in van kruit en bloed.
Zoo waren Benige jaren geleden de voortbrengselen der romantische school mode ; men riep . om realiteit en zoo ontstond de
realistische en de nog krasser naturalistische school , waarvan de
voortbrengselen vol ruwheid en ongegeneerdheid , maar ook vol
kracht en stoutheid ons allen ten minste bij naam bekend zijn.
Maar wat ziet men nu gebeuren ? Nog altijd wil men zooveel
mogelijk werkelijkheid leveren, de historische roman schijnt afgedaan,
men wenscht niets dan de allernieuwste menschen te zien van
binnen en van buiten , en ondertusschen is de wereld in de boeken
afgebeeld een geheel andere dan die ons wezenlijk omringt.
Men vergelijke slechts de mannenkarakters onzer tegenwoordige
mode-auteurs — d. w. z. die het meeste opgang maken — met de
levende mannen , die thans aan de wereldgebeurtenissen hun richting geven en die het aanschijn der aarde in de laatste vijftig of
vijfentwintig jaar geheel veranderden. Zag men ooit grooter verschil ? Was er een tijd , dat de strijd om het • bestaan feller gevoerd werd dan in onze dagen ? „Vooruit , vooruit !" is de strijdleuze , wie stil blijft staan wordt vertreden ! Het getij komt,

e

verzet de bakens telkens en telkens opnieuw !"
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Nooit te voren werd zeker zooveel energie ontwikkeld als thans
op elk gebied. De wedloop om winst of eer is een duizelingwekkende vaart geworden - waarvan men nog niet weet of zij
naar de hoogste toppen of naar den afgrond voert.
Er is niets, wat ons tegenwoordig geslacht niet aandurft. Welke
reuzenfabrieken richt het niet dagelijks op , welke finantieele en
industrieele ondernemingen worden niet op touw gezet, waarvan
onze voorouders geen idee hadden!
. Met welk een stalen volharding en ijzeren vlijt arbeiden niet onze
ingenieurs. Is er een water te breed, dat zij niet overbrugden,
een berg te steil, dien zij niet omkronkelden met spoorbanen , een
rots te hard, dien zij niet doorboorden voor hun tunnels?
Waar dringen de koene reizigers niet door ! Livingstone, Stanley,
Nansen hadden jaren van eenzaamheid , van ongelooflijke ontberingen er voor over, om hun doel te bereiken. Wanneer bouwde
men , als het ware uit niet , zulke reusachtige fortuinen op , als
de Amerikaansche milliarden-koningen het deden ? Men vorscht
in de geheimen der sterren, en ontdekt de kleinste microben inde
ziekten van menschen , dieren of planten. Met ongelooflijk geduld
zet men stelsels op; men pluist in de geschiedenis en vindt de
vernuftigste machines uit. Geen jaar gaat voorbij zonder dat de
wetenschap nieuwe veroveringen maakt; men overstroomt ons met
dagbladen, tijdschriften, men vindt tijd tot het oplossen van sociale
problemen, men werkt voor het volk, men wil de maatschappij
hervormen , de zeeën dempen , de woestijnen ontginnen, alleen om
ieder aan werk en brood te helpen; men ziet de geheele menschheid
koortsachtig wroeten , eindeloos zoeken , rusteloos arbeiden, het
korte menschenleven schijn niet voldoende om alles te doen„ wat
er te doen valt, alles in zich op te nemen, wat overal op de aarde
gebeurt, en dan zou men meenen, in de boeken een afspiegeling te
vinden van dit drukke, beweeglijke, roezige leven der werkelijkheid?
Die karakters zullen het zijn , die de romans bevolken, dat zijn
de helden onzer dagen , dat zijn de idealen van onze vrouwen,
van onze jongelingen , daarnaar streven wij uit alle kracht; dat
zien wij om ons heen, dat is de realiteit! dat is het , wat ons
leven inhoudt op het einde der 19e eeuw.
Het onderzoek der mannen van wetenschap , het kansspel der
beurskoningen , de geniale arbeid der ingenieurs , het ploeteren der

dagbladschrjvers , ziedaar dankbare onderwerpen vol actualiteit
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die de phantasie der romanschrijvers zouden moeten ontvlammen;
maar neen ! Zij gaan deze onderwerpen voorbij , tenauwernood
kiezen zij hun personen onder al deze categoriën ; beproeven zij het
nog, dan is het alleen om hin zielsanalyse te doen, die bijna geheel buiten hun arbeid of streven omgaat.
't Liefst houdt de hedendaagsehe roman zich bezig met kunstenaars;
hun ziekelijke overspanning, hun grilligheid, hun uiterst gevoelig
gemoedsleven , hun gebrek aan wilskracht en levensmoed, ziedaar!
wat hun vooral een vruchtbaar veld van observatie toeschijnt.
Wie alleen de boeken leest van onze moderne schrijvers en niet
om zich heen ziet , zou denken dat de wereld bestond uit niets
dan droomers, uit mannen die niets beters weten te doen dan zich
moe te peinzen over de ,,essence van het leven", zich bom overgevend aan de indrukken van buiten , zonder tegen den stroom op
te roeien en zoodra deze te sterk wordt, de riemen wegwerpen en
jammerlijk verdrinken, zenuwlijders met neigingen van zelfmoord
en onnatuurlijke driften , zwakkelingen, slaven van hun stemmingen, afhankelijk van een zonnestraal of een regendag , ineenkrimpend bij elke aanraking met den ernst des levens, gebogen onder
den last van hun bestaan , de smart vervloekend , ten prooi aan
ondrageljke verveling, opgaand in kleinigheden zonder een hooger
doel, zelfkwellers, altijd mijmerend als Hamlet, nergens overgaande
tot daden. Aan het schilderen dezer personen wordt het grootste
talent besteed, letterkundig is hun teekening volmaakt; niemand
zal ook ontkennen , dat deze typen niet aan de werkelijkheid ontleend zijn, daar zij niet in het dageljksch leven voorkomen, maar
toch zijn zij het niet, die het beeld geven van onzen tijd , die de
juiste uitdrukking zijn van het werken en streven onzer tijdgenooten.
Daar hebt ge een ,,Zwakke" van Frans Coenen. Zwak is de
knaap zeker, die in een rijk gezin opgevoed, door een van die
tegenwoordig maar al te dikwijls voorkomende fortuinswisselingen
in bekrompen omstandigheden verkeert. Met gewetensvolle nauwkeurigheid en bewonderenswaardige minutieusheid wordt ons zijn
leven beschreven , tusschen zijn moeder en zuster in een der achterbuurten van Amsterdam , een leven vol kleinzielig gekibbel, vol
vasthouden aan een schijn van fatsoen , vol nutteloos gelamenteer
om de weelde van vroeger, een leven, waarin de arme zwakke
eindelijk ondergaat , daar hij de lichaams- en zielskracht mist om
er zich aan te ontworstelen of er zich boven te verheffen,
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Wij weten wel, dat er zulke zwakke karakters bestaan, die apathisch
hun lot ondergaan; bepaald in strijd met de werkelijkheid zijn zij
dus niet , maar onnatuurlijk en niet actueel was het evenmin geweest, als Johan, sterk van gestel en flink van moed , de suffige,
kriegele omgeving zijner familie ontvlucht was om ergens in Amerika
of Transvaal fortuin te maken. Zijn strijd en avonturen zouden
vrij wat meer recht gehad hebben op belangstelling, dan zijn armzalige krieuwen met die vrouwen , zijn tobberijen op het kantoor,
zijn buien van weeë lamheid - maar de schrijver verkoos deze
opvatting en zijn boek werd geprezen als een kunstwerk getuigend van groot talent.
Niet minder zeurig en levensmoe is de kroonprins uit Couperus
,,Majesteit" ondanks zijn fraaie gevoelens en plannen. De tegenwoordige helden huilen veel , minstens even veel als die van wijlen
Rhijnvis Feith. Met het grootste genot kunnen zij een paar dagen
in bed of op een sofa zoek brengen , tranen met tuiten schreiend.
Alsof de mannen , die zooveel tot stand brengen om het aanschijn
der aarde te veranderen, daar tijd en lust toe hadden!
Kroonprins Othomar wordt uit zoo'n periode van onoverwinneljke
neerslachtigheid gered door de hypnotische kuur van een knappen
dokter, die hem zoo goed terecht brengt, dat hij zelfs later als
keizer een dragelijk figuur maakt.
In bijna alle romans van Couperus vindt men die levens-, pein
zens-, vragensmoede exemplaren der mannenwereld, met hun gebrek aan willen en dus ook aan kunnen, van binnen lam en gebroken, die hun tijd verliezen in ijdel gedroom en noch zich zelf
kunnen overwinnen, noch hun omgeving gelukkig maken, alle
kracht missend tot arbeid, tot liefde , tot trouw.
Als Carel in Illusie" of Taco in ,,Extase" versmaden zij uit
innerlijke lafheid de liefde van superieure vrouwen, èf als Vincent
brengen zij een zenuwlijderes - Eline Vere - door hun blaséheid
geheel van streek, maar de koning der droomers en tobbers is Aylva
van Metamorfoze," een echte dichterziel en daarom in onze prozaische, drukke , woelige wereld geheel verdwaald.
De analyse van dit zonder eenigen twijfel ongemeene karakter
getuigt van groot talent en fijn gevoel. De schrijver vond woorden
voor de vluchtigste , wazigste stemmingen. Geen vezel in den gecompliceerden gemoedstoestand van zijn held, dien hij niet bloot legt

en met zijn microscoop onderzoekt. 't Begint reeds bij zijn kinderjaren.
Noo'd en Zuid, 21e Jc&crqang.
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„Die jaren waren vaag .... Hij had maar enkele souvenirs ... .
vaag dwarrelden die herinneringen nog in hem rond. Aylva was
gebleven een Hollandsch kind , dat onder de bekoring van zoo een
Indisch kinderleven was , als onder iets , dat niet zou blijven , dat
spoedig zou voorbijgaan , omdat het veel te aardig was om lang
te duren. Toch had hij weemoed gevoeld naar Holland , naar ijs
en sneeuw , naar sombere luchten zelfs , maar die weemoed had
maar aangezweemd zijn kinderverlangen als hij hoofdpijn had gehad van de warmte."
En later als hij jongeling geworden begint te dichten:
„Tusschen zijn lectuur en tusschen zijn gedroom begon het zacht
aan te zingen , hij zat soms uren voor een wit papier en enkele
regels schreef hij neer met vaag gevoel van zangerigheid in droomende hersens."
Men ziet , 't is alles even vaag en droomerig ; na een scherpe
recensie verliest Aylva den lust tot dichten , hij twijfelt aan zich
zelf , krijgt weer meer moed , twijfelt opnieuw en als hij zijn boek
gedrukt en gebonden in handen krijgt , ziet hij pas in , dat het
waarlijk slecht is : een onding ; dan gaat hij om zich te verstrooien
zijn kamers heel anders inrichten.
„Niet overal boeken en papieren. Draperien van oude Indische
stoffen , die een vreemde geur hadden behouden , een zachte muffigheid, van ouden wierook en Javaansche kruiden. Wapens uit de
collectie van zijn vader. Onder de trofee een divan , overdekt met
een breede , goudgewerkte stof , die zijn moeder indertijd ten geschenke had gekregen van den kroonprins van Siam."
Op die stof van den kroonprins van Siam brengt Aylva uren en
dagen vol pijnigend gedroom door:
„Hij vlijde zich gemakkelijker uit , droomende van niets , denkende aan niets , afwachtende wat komen zou , openbaring van zijn
levensdoel , dat openstralen ging in geheimzinnig licht !"
En dan voelt hij weer:
„De dagen sponnen zacht gelijkmatig af. Er waren iederen dag
zoo ongeveer dezelfde dingen , dezelfde menschen , dezelfde gedachten. Het leven was niet wreed , maar het was dor."
Terwijl hij zijn Mathilde" (Eline Vere) schrijft , komt er weer
levenslust in hem ; nauwelijks is het àf , of hij verzinkt iederen
dag dieper in den „modder van zijn melancholie ," hij gaat tobben

over de onwaarde van zijn bestaan , de nutteloosheid van zijn po-

339
gen. Zijn weemoed, zijn ziekte was om niets dat te grijpen was t
om geen bepaalde teleurstelling, om geen roman in zijn leven;
hij was alleen ziek om zijn eigene ziel."
Op reis overkomt hem een werkelijk groot verdriet. Hij vat
liefde op voor een vrouw , die ze niet beantwoorden kan ; nu begint eerst recht de wanhoop. Hij wordt ziek , ligt te bed , dagen
lang schreiend, thuis snauwt hij zijn moeder af, ligt op de kostbare stof van den kroonprins van Siam te snikken en haakt woedend zijn nagels in de mooie gouden stof.
Later in Rome komt zijn kunst ,,de hooge sereene Vrouwe" hem
troosten en hij vindt moed tot een nieuw kunstwerk.
Zoo gaat het afwisselend, het geheele boek van Metamorfoze" is
niets dan een opeenvolging van stemmingen, nu eens op de hoogte
van extase , dan weer neergeploft in de diepste neerslachtigheid.
Altijd zich zelf bestudeerend , zich zelf analyseerend , verlaten wij
Aylva in minder gecompliceerde gemoedsstemming. Getrouwd met een
vrouw, die hij liefheeft en een goede schoonmoeder, die hem met
lekkere schoteltjes voort, neemt hij zich voor, niet meer voor zich
zelf alleen te leven als tot nu toe , ook niet voor de menschheid,
want dat is hem te groot , te zwaar , maar wel voor een ander voor zijn vrouw -die altijd heeft geleefd voor hem!
Hoe ragfijn en uitgesponnen Aylva's ziels- en gedachtenleven ook
moge zijn, 't is die van een ongemeen man, een dichter, een denker
Dat men hem voor den dubbelganger van den schrijver Couperus
aanziet, kan de belangstelling in beiden slechts verhoogen. Men
vindt het steeds interessant, te dringen in de werkplaats van een
kunstenaar, hoeveel te meer als dit de binnenkamer is van een
dichterziel. Men is er hem dankbaar voor , dat hij de poorten er
van zoo wijd openzette. Hoe het leven aan zulk een fijn georganiseerd wezen verschijnt , hoe het door zijn duizenden facetten het
licht laat spelen om het hoofd van zulk een teergevoeligen knaap,
ziedaar ! wat zeker het recht heeft op ons meeweten en meevoelen.
Aylva is een exceptie, een roemrijke exceptie als uien wil , die
het bonte leven onzer stervende eeuw in al zijn phrasen gadeslaat
niet alleen , maar het ook in zich opneemt en gelouterd , herboren
door de kunst teruggeeft.
Hoe talrijk zijn stemmingen ook zijn , alleen reeds omdat zij zich
straks zullen weerspiegelen in zijn werken, kunnen wij er iets
voor voelen en tot zekere hoogte ze mede leven ; de bespiegelingen
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van Aylva mogen ons misschien niet helpen het levensraadsel op
lossen , zij doen ons veel begrijpen van wat wij om ons zien of
in ons voelen ; hun vage droomerigheid staat wel in krasse tegenstelling met de brutale werkelijkheid , maar juist daarom doet zij
ons wellicht weldadig aan.
Aylva is geen man van daad , maar van de gedachte , en zijn
gedachte is wellicht even vruchtbaar als de daad van vele anderen.
Dit kan ons vrede doen hebben met zijn eigenaardig karakter, de
tijd besteed aan het teekenen van een Aylva en die aan het lezen
van zijn sensatiën is niet verloren.
Geheel tegenover den held van Couperus staat de hoofdpersoon
uit „Den Roman van Bernard Bandt" door Herman Robbers (Phocius).
Ook hij is een droomer ; op het laatst hooren wij zelfs heel
eventjes van hem , dat hij een dichter in dop is geweest. Minder
gelukkig dan Hugo Aylva , kon hij zich niet aan' zijn droomen en
dichten overgeven ; - hij is koopman en brengt zijn dagen op zijn
muf , onsmakelijk kantoor door en zijn avonden in koffiehuizen bij
zijn zeer laag-bij-de-grondsche vrienden of wel in zijn zeer banale,
gemeubelde kamer op het Amsterdamsche Rokin.
't Spreekt van zelf, dat hij in deze omgeving heel andere indrukken ontvangt dan Aylva , neergevlijd op de gouden stof van den

kroonprins van Siam ; wij hooren ook niet , dat hij iets anders
schrijft dan ontboezemingen en zelf beschuldigingen aan het adres
van een Indischen vriend en allerlei koopmansschrifturen.
Toch zijn Bernard's stemmingen niet minder talrijk dan die van
Couperus' jongen dichter. De heer Robbers spaart er ons geen enkele
van. Aylva tobt, peinst, ondervraagt hemel en aarde, geschiedenis
en litteratuur , zijn eigen inspiraties , zijn verhouding tot Liefde,
Kunst, Maatschappij, alle onderwerpen , die het bepeinzen en bespreken ongetwijfeld waard zijn. Band doet het eenvoudiger en gewoner af.
Wij krijgen te hooren , hoe hij zich voelt bij het wasschen en
plassen, aan- en uitkleeden, in Kras tegenover zijn plat du jour -bi den barbier onder het scheermes of de poeierkwast.
Over de 40 bladzijden beslaat de beschrijving van een bal, waarop
hij zich nu eens opgewekt dan weer neergeslagen, nu eens trotsch
dan weer verlegen met zijn eigen figuur voelt.
Wij zien hem zijn overhemd uit de kast halen, zijn kleerera stuk
Voor stuk aantrekken , zijn handschoenen opduwen , wij moeten

landerig worden met hem , naar de flauwe of schuine moppen
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luisteren van zijn vrienden, ons met hem vervelen opeen Zondagmiddag in Amsterdam, hem vergezellen naar de Nes ja erger nog!
Bijna dag voor dag leven wij zijn doodgewoon leven van kantoorheer met hem mede, waarvan de groote vraag langen tijd is, zal
hij aan een verliefde bui toegeven, ja dan neen. Er gebeurt letterlijk niets, niets belangrijks om of in hem, 't is alles wanhopend
banaal en dat wordt nu een roman genoemd! Honderden van zijn soort
zullen voelen als Barend Bandt , maar wie maakte ooit aanspraak
op de eer al zijn dageljjksehe stemmingen zoo geanalyseerd, bestudeerd en - met onbetwistbaar talent - aldus beschreven te zien.
Een staaltje van Robbers manier, zoo maar op den tast gekozen,
moge hier volstaan:
,,Hij deed op de Beurs wat hij er te doen had , maar 't stond
hem vandaag al bijzonder tegen, dat drukke, die handelsroezemoes,
dat snelle praten over zaken alleen en geld, dat geschreeuw , dat
Ie ven van maak dat je 'r bijkomt, dat hard werkljke, onbarmhartigkoude bij elkaar komen van menschen om gewin alleen, dat
haastige gedribbel van mannen in 't zwart, met zenuwachtige gezichten , die smart zonder tranen , die vrooljkheid van gisteren,
vandaag dat brutale lachen om bofferj , dat zenuwzoete lachen
om galgenhumor en grilligen spot. Hij kende verscheidene van
die menschen particulier, toch voelde hij zich eenzaam. En zoo
gauw mogelijk ging hij weg, moe en suffig, dof verlangend naar
zijn kantoor om daar zijn middag rustig door te brengen, rustig
en nu en dan even soezend. Zijn middag verliep in stil gewerk
en stemming van vage treurigheid en onbestemd verlangen."
lJii; dit fragment ziet men hoe litterair hoog de kunst van
Phocius staat, maar tevens komt van zelf de vraag bij ons op:
,,Wat kan 't ons schelen of die Bernard zich eenzaam voelt op
de Beurs of hij liever soest in vage treurigheid dan effecten te
koopen en te verkoopen , wat kunnen ons zijn straat- en cafévrienden deren ? Hoe is 't mogelijk, dat er iemand gevonden
wordt met zooveel taai geduld, om deze ultra-gewone stemmingen
het opschrijven en laten drukken waard te vinden , en menschen
die hun tijd besteden om ze op hun gemak te lezen? 't Is zoo
druk om ons heen; er valt zooveel te doen en dan moeten wij ons
bezig houden met de verliefdheden of de katterigheid vaneen mijnheer Bandt, of naar de cynische grappen luisteren van een Samson
of André?
-
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Hebben wij waarlijk niets beters te doen ? Is er dan niets
op God's wijde wereld beter de vermelding waard dan zulke futiliteiten ?
Zeker, er bestaan zwakke Johan's, dichterlijke Aylva's, soezende
Bernards te over. Misschien zelfs behoeven wij er zoover niet naar
te zoeken. Maar verdienen zij allen de bestudeering
Nog erger dan Bandt en Aylva maakt het de held uit „een nagelaten Bekentenis" van Marcellus Emants. Ellendiger, lamzaliger
creatuur is er stellig niet te bedenken ; hij is leelijk, onbevallig,
niet geestig, niet beminnelijk en in zijn wrok over deze tekortkoming besluit hij zijn omgeving daarvoor te laten boeten. Ook Richard III, van Shakespeare meer dan die van de geschiedenis, is
tot dit besluit gekomen, maar waar Richard's verbittering zich uit
in misdaden , vol van zekere grootschheid , in echt koninklijke
plannen, forsch en breed, daar onderscheidt zich de schrijver der
bekentenis door niets anders dan door lange, misselijke geniepigheden.
Hij is rijk en tracht , zich met zijn geld de voldoening zijner lusten
te koopen, zonder dat hem dit bevrediging schenkt. Hij trouwt een
vrouw, die hij plaagt, minacht, ten slotte als zij zijn wenschen
wederstaat, vergiftigt. Geen edel gevoel schiet op in het drassige
moeras zijner ziel, voor zijn kind zelfs voelt hij niets, alleen zekere

perverse vreugde, wanneer het schaap opgeruimd is ; niets van wat
een mensch tot mensch maakt in de meest gewone beteekenis van
het woord, 'schijnt hem eigen. Omgekeerd alleen is het woord van
den Latijnschen dichter op hem van toepassing:

Hoezo sum, nihil huinani mi/ti alienum puto.
.

Ik ben mensch, niets menschelijks is mij vreemd.
Al het menschelijke blijft hem vreemd ; met onverbiddelijke nauwkeurigheid analyseert hij al zijn gevoelens, zijn gewaarwordingen
bewuste en onbewuste. Zijn oprechtheid laat niets te wenschen over.
Er is geen plaats, waar hij ons niet brengt ; voor hem bestaat geen
kieschheid nog veel minder deugd, zelf beheersching, adel van gevoel
en , levensopvatting. Een allertreurigst exemplaar, product van erflijkheid en slechte opvoeding. Het groote talent van den schrijver maakt , dat wij , hoe ook vervuld van walging en tegenzin
toch nog met zekere belangstelling het ziels- of zinnenproces van
dit mispunt volgen.
Hoe vrij ook volgens de tegenwoordige kunstopvatting de schrDver dient te zijn in de keuze zijner onderwerpen, zoodat het den
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lezer onverschillig moet zijn ôf hij een mesthoop beschrijft dan wel
een bloemtuin, of hij de ziel analyseert van een onbeduidend wezen
of van een Richard III, van een polderjongen of van een artist,
mits het met talent tenminste, en artisticiteit geschiedt, zoo maakt
toch de lezing van ,,een nagelaten Bekentenis' een allernaarsten
Is dat nu de man van onzen tijd,
indruk van misbruikte gaven.
is dat het eindresultaat onzer beschaving, zulke wezens voort te
brengen, die na alles genoten en alles overdacht te hebben vol van
een matelooze verveling zich zelf en anderen tot kwelling zijn?
Moet op zulk een volslagen gemis van zedeljk bewustzijn, zulk een
onvatbaar zijn van de eenvoudigste, meest primitieve menscheljke
gevoelens, onze ontwikkeling, onze vrijheid van denken en voelen
uitloopen ? Hebben wij dat gewonnen door onze wetenschap, onze
kunst? Treurige gedachten, die wij niet van ons kunnen afschudden
zelfs als men ons komt herhalen, dat die man een uitzondering is,
een wangedrocht, een misgeboorte. Van waar komt dan in zijn
biograaf die lust, juist hem tot onderwerp zijner studie te kiezen ?
Zou hij dit niet anders gedaan hebben indien hij niet voelde daarmede te gehoorzamen aan den eisch van zijn tijd, aan den wensch
van zijn publiek?
Ook in zijn tooneelstukken heeft Emants van die menschen zonder
ander levensdoel dan de voldoening van de gril van het oogenblik
gezocht. Zijn Artiest" is ook zoo'n speelbol zijner grillen, een
mensch zonder ruggemerg, een dier lui voor wier zwakheid men
niets anders kan voelen dan ergernis, zekere korzeligheid en ontevredenheid, antipathie. Maar genot in zijn lectuur te vinden, medegevoel voor helden der fantasie, dat is een lang overwonnen standpunt.
Ten hoogste verlangt de schrijver, dat men hem begrjpe en deze
eisch is ook reeds dikwijls verbazend moeilijk, daar het haast niet
mogelijk is in die gecompliceerde organismen - van zielen is nauwljks sprake meer - te dringen.
Waar nu schrijvers als een Couperus, Phocius, Coenen, Emants
voorgaan, is het geen wonder dat een geheel leger van meer of
mindere talentvolle navolgers in hun voetspoor treden. Men kan
geen roman openslaan, geen tijdschriftnovelle doorbladen of men
voelt die vroegrjpe jongeren met hun warse beuheid van het
leven, hun desillusiën, hun onmacht om iets te willen of te doen,
moe van het denken, het genieten, moe van zich zelf, van de
wereld en van de menschen, die het zoo best hebben in 't leven
-
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of wien alles tegenloopt, meest door eigen lamheid — en die de
kracht missen, zich boven hun ellende te verheffen.
Maar vraagt men, waar zijn dan de kranige mannen van het
heden, waar zijn die rustelooze werkers, die denkers ? Zijn die niet
meer onze aandacht waard ?
Dat deze karakters juist door mannen zijn geteekend is ook
kenschetsend ; zoo zien en voelen de mannen zich zelf. Vrouwen
zien hen slechts van buiten , in haar romans komen de ex-heeren
der schepping er nog erbarmelijker af. De socialistische of feministische romans van het oogenblik uitgezonderd — zijn de door
haar geconcipieerde mannen meestal egoïst , ruw , genotzuchtig ,
ware bruten , die niets begrijpen van de hun toevertrouwde vrouwenzielen , steeds op voet van oorlog met haar verkeerend.
De mannen daarentegen houden nog vast aan hun ideaal van
vrouwen-lieftalligheid. Johan gaat onder omdat geen vrouw zich
over hem ontfermt. Aylva en Bandt vinden rust in de liefde en
trouwe zorg van zachte , vriendelijke vrouwen -- hoe lang — dit
wordt voorloopig niet gezegd.
Merkwaardig is juist in den fellen strijd om de suprematie der
geslachten dit erkennen van de minderheid in sterkte van den
man ; doch de wapens waarvoor hij zwicht , zijn juist die reeds
lang bij onze moderne vrouwen hebben afgedaan.
Oorzaken en gevolgen van deze verschijnselen in onze letterkunde , kunnen wij hier niet nagaan. Dit zou ons te ver voeren.
.Ons doel was eenvoudig te wijzen op het groote verschil, dat er bestaat
tusschen de mannenkarakters der phantasie en die der werkelijkheid.
Dat schrijvers juist deze kozen en dat het publiek hen bewondert,
toont dat zij beantwoorden aan een behoefte van het oogenblik.
Na actie komt reactie. Het kan niet anders , of na het geweldige , onvermoeide werken op elk gebied , dat overal om ons
heen geschiedt , moet een tijdperk van vermoeienis , van matheid ,
van soezerigheid volgen ; als dit aanbreekt , zal het hoogstwaarschijnlijk zijn voorbereid door de boeken onzer hedendaagsche
mode-schrijvers.
Wat zij ons schetsten zijn niet de karakters van heden , maar
die van morgen. Wellicht schuilt hierin het geheim van hun
anders onbegrijpelijke bekoring voor de lezers , maar hoe zwaar is
dan niet tevens de verantwoordelijkheid der schrijvers , die aan dit
geslacht het aanschijn schonk!

WOORDEN VAN GELIJKE BETE EKENIS.

In het opstel van den heer V. d. Mate over „de studie van
synoniemen" (afl. 1 van dezen jaarg.) , dat overigens veel waars
en goeds bevat , las ik tot mijne verwondering - ook het volgende:
„Synoniem beteekent niet gelijkbeteekenend of van volkomen dezelfde beteekenis , maar van overeenkomstige beteekenis. Bijzonder
juist wordt dus het begrip uitgedrukt door het woord zinverwant.
Door deze verklaring wordt meteen duidelijk , dat de vooral door
de Franschen opgeworpen strijdvraag , of er werkelijk synoniemen
bestaan, bevestigend beantwoord moet worden, zonder dat er iets te
-

kort wordt gedaan aan de stelling , dat geen taal twee woorden van
absoluut gelijke beteekenis bezit."
Ik las deze laatste , door mij gecursiveerde , woorden met verwondering , niet omdat de stelling mij nieuw was , maar omdat
ik ze hier met instemming zag vermeld. Een weinig nadenken
toch leert al spoedig , dat er in onze zoowel als in iedere andere
taal woorden moeten voorkomen , waarnaast andere van volkomen dezelfde beteekenis bestaan. Denken we in de eerste plaats
aan de vele bastaardwoorden , die door hun veranderden uitgang
en hun Nederlandsche verbuiging of vervoeging in onze taal zijn
ingelijfd en waarnaast Nederlandsche woorden van gelijke beteekenis in gebruik zijn , bijv.: erbarmen (uit het Duitsch) — ontfermen , ervaring (idem) — ondervinding , feliciteeren — gelukwenschen, moment -- oogenblik, president -- voorzitter, correspondentiebriefwisseling , artist — kunstenaar , excuus — verontschuldiging,
seizoen — jaargetijde , plebs -- gepeupel , israëliet — jood, symbool - - zinnebeeld , critiek — beoordeeling , velocipède fiets —
rijwiel enz. enz. Wel komt het voor , dat het vreemde woord
niet precies in beteekenis met het Nederlandsche overeenkomt ,
zooals bijv. krant , waarmee niet altijd een dagblad bedoeld wordt,
en kapittel , dat alleen hoofdstuk van den Bijbel beduidt , maar
bij de bovengenoemde en een aantal andere woorden is dat niet
het geval. Vooral op het gebied der kunsten en wetenschappen
zijn deze laatste talrijk.
Verder hebben we een aantal zoogenoemde dubbelvormen , d. w.
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z. woorden van gelijke afkomst en beteekenis , maar van verschillenden vorm , zooals : vischhoek — vischhaak , nummer — nommer,,
heft — hecht , spuwen — spugen , leer — ladder , kieken — kuiken ,
duvel — duivel. Hiertoe behooren ook de werkwoorden , waarvan
in gemeenzamen stijl het voorvoegsel wordt weggelaten : lukken,
merken , hooren , hoeven naast gelukken , bemerken , behooren ,
behoeven ; verder de samenstellingen , waarvan het grondwoord
veelal wegblijft : linde , eik naast lindeboom , eikeboom , wees
weeskind , bleek — bleekveld , grootje — grootmoeder enz. ; en ook
de woorden , die dikwijls in samengetrokken vorm voorkomen:
leer — leder , neer — neder , vaam — vadem , boom — bodem enz.
Intusschen , als ik geen andere bewijzen had aan te voeren ,
zou ik het pleit maar half gewonnen kunnen achten ; want wat de
bastaardwoorden betreft , is verschil van gevoelen mogelijk over
de vraag , of zij tot onzen woordenschat te rekenen zijn , en aangaande de dubbelvormen kan men er over twisten , of bijv. heft
en hecht werkelijk als twee verschillende woorden zijn te beschouwen. Er zijn echter ook woorden van zuiver Nederlandschen ,
maar toch geheel verschillenden oorsprong , die overal verstaan
worden , maar waarvan het eene uitsluitend of bij voorkeur in de
eene , het andere in de andere streek gebruikt wordt , bijv. mand
— korf , aanspreker — aanzegger , gasthuis — ziekenhuis , bestjeshuis — oudemannen-en-vrouwenhuis , leidsel — teugel — toom ,
raam — venster.
Verder zijn er in de dagelijksche spreektaal een aantal woorden ,
waarnaast een ander staat , dat deftiger klinkt en daarom alleen
door predikanten , redenaars , advokaten en andere personen , die
in het openbaar optreden , gebruikt wordt : altijd — steeds, nooit —
nimmer, al — reeds , vandaag -- heden, gebeuren — geschieden, bericht -- tijding , jongen — knaap , jongmensch -- jonkman jongeling , trouwen — huwen , huwelijk — echt , preekstoel — kansel,
dominee — predikant , man of vrouw (met een bezittel. voornor.) —
echtgenoot , mensch.en — lieden , kennisgeven -- verwittigen , stadhuis — raadhuis. Sommige klinken zelfs zoo ongewoon , dat ze
nog alleen in de schrijftaal voorkomen , vooral in dichterlijk proza
of verzen , terwijl de spreektaal een ander woord van dezelfde beteekenis heeft : krijg — oorlog , mededoogen — medelijden , olm —
iep , dreef — wandelweg , kling — lemmet , elpenbeen — ivoor,
voedster -- min , toorts -- fakkel , beminnen — lief hebben.
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Omgekeerd zijn er vele woorden , die min of meer plat of ruw
klinken en daarom alleen door de mindere volksklasse of in het
vertrouwelijk 'verkeer worden gebezigd, zooals ui voor grap, mop
voor aneedote , lol en lollig voor pret en prettig, kletsen en
leuteren voor praten, wauwelen voor babbelen , zaniken voor zeuren of treuzelen. Vooral jongelui maken van zulke woorden gretig gebruik om zich een air van ongedwongenheid te geven. Tot
deze rubriek behooren ook de vele scheldwoorden en bijnamen,
waarmee men zijn geringschatting of minachting 'voor personen of
zaken te kennen geeft: de oomes de heeren , die wat te zeggen
hebben; de ouwe = de kapitein of patroon; stommert , stommeling,
domkop = domoor; nathals of zatlap = dronkaard; smeerpoes =
vuilik; hoer = lichtekooi enz. enz. Verder zijn er woorden, die
alleen door studenten of door dames , door zeelieden of andere
menschen van hetzelfde vak gebruikt worden en waarnaast een
ander van gelijke beteekenis bestaat. Ook de vele naamverknoeiingen, -verkortingen en -samentrekkingen mogen we niet vergeten,
want ook de eigennamen maken deel uit van den taalschat en
niemand zal bijv. Kees en Cornelis, Mimi en Marie voor hetzelfde woord verslijten.
Eindelijk zijn er nog verscheidene woorden, waarnaast andere
bestaan, die precies denzelfden indruk maken , zoodat alleen het
toeval of een persoonlijke voorkeur beslist , of we het eene of het
andere zullen kiezen. Dit is bijv. het geval met uitstekend - uitmuntend - uitnemend , meerderjarig - mondig, minderjarig -- onmondig , vergenoegd - opgeruimd , onmisbaar - onontbeerlijk,
goedig - goedhartig , roeischuitje - roeibootje , menschenmenigte
- menschenmassa , schutspatroon - beschermheilige, draaikolk
maalstroom, fakkel - flambouw , jaartelling - tijdrekening , enveloppe -- couvert , kleingeestigheid - kleinzieligheid , deemoedig
ootmoedig, vlijtig
ijverig, gemeenljk - gewoonlijk , propvol
stampvol, haast -- bijna, zij - kant, maal - keer.
-

-

Wanneer men deze lange lijst van woorden overziet , die alle
tegen de besproken stelling pleiten, en bedenkt , hoe gemakkelijk
die nog belangrijk te verlengen zou zijn, dan kan men niet nalaten zich te verwonderen , dat zij ooit is opgeworpen en verdedigd. Wat kan daartoe geleid hebben ? M. i. hebben hiertoe verschillende oorzaken samengewerkt. Ten eerste zijn er veel men-
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schen , die liever oppervlakkig over iets redeneeren dan een onderzoek in te stellen. Zij redeneeren in dit geval als volgt : wanneer er twee woorden waren , die precies hetzelfde beteekenden ,
zou één daarvan overbodig blijken en dus spoedig in onbruik raken. Het is reeds gebleken , hoe zeer deze schijnbaar logische
redeneering in strijd is met de werkelijkheid : ik behoef haar dus
niet meer te weerleggen. Ten tweede kunnen iemand toevallig
eenige woordenparen in de gedachte komen , die oppervlakkig beschouwd hetzelfde beteekenen , maar bij nader inzicht toch nog
weer iets verschillen , zooals minachting en geringschatting , onrustig en rusteloos , voorzichtig en omzichtig. Geeft hij zich nu
geen moeite om nog naar andere voorbeelden te zoeken , dan komt
hij licht tot de gevolgtrekking , dat het wel altijd zoo zal zijn.
Ten derde verliest men bij het nadenken over synoniemen licht
het verschil tusschen de beteekenis en de f'iunctie van een woord
uit het oog. Al maken twee woorden niet denzelfden indruk ,
doordat het eene deftiger of gemeenzamer, stijver of platter klinkt
dan het andere, daarom kunnen zij nog wel hetzelfde beteekenen. Uit de aangehaalde voorbeelden is dit voldoende gebleken.
Eindelijk kunnen de meeste menschen bij het spreken over de beteekenis van een woord nooit nalaten aan de eigenlijke , d. i. de
oorspronkelijke beteekenis te denken. Hebben zij het bijv. over
de woorden gemeenlijk en gewoonlijk , dan zullen zij zeggen : gemeenlijk is iets , dat algemeen voorkomt , gewoonlijk iets , waaraan men gewoon is , dus is het eerste sterker , want men kan
wel aan iets gewoon zijn , zonder dat het juist algemeen , d. i.
zonder uitzondering , zoo voorkomt. Dit is een geheel verkeerde
redeneering : twee woorden kunnen oorspronkelijk geheel verschillende beteekenis gehad hebben , maar toch op den duur aan elkaar
gelijk geworden zijn. Het eenige , dat daarover beslist , is het
gebruik.
Ten slotte wensch ik er op te wijzen , dat de stelling , zooals
zij boven staat afgedrukt , nog verkeerd geredigeerd is ook. Wie
haar zoo formuleert , gaat uit van de meening , dat elk woord of
althans de meeste woorden één vaste beteekenis hebben. Dit is
-een dwaalbegrip : verreweg de meeste woorden hebben niet één
beteekenis , maar hebben er verscheidene. Het kan dus gemakkelijk voorkomen , dat twee woorden in één beteekenis samenvallen ,
-maar overigens belangrijk verschillen. Nemen we bijv. de woor-
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den vlek en vlak : deze vallen samen in de beteekenis inktlek , vetvlek , roestvlek , waarbij men aan iets hinderlijks denkt ,
waardoor een voorwerp bedorven wordt , maar overigens komen ze
niet met elkaar overeen. Spreekt men van de vlekken van een
tijger, van een vlek = smet op iemands naam of van een nevelvlek aan den hemel , dan kan men daarvoor niet vlak zeggen, en
in de samenstellingen bovenvlak , achtervlak , voorvlak is vlek
weer onmogelijk , evenals in de uitdrukking hellend vlak. Houdt
men dit in het oog , dan moet de stelling luiden : er zijn geen
twee woorden , die één en dezelfde beteekenis met elkaar gemeen
hebben , of : er zijn geen twee woorden , waarmee men precies
hetzelfde kan uitdrukken. Maar als men de gedachte zoo formuleert , voelt iedereen dadelijk , dat ze geen steek houdt.
Heerenveen.

C. J. VIERHOUT.

SIöjd.
Dit sedert het in 1875 door August Abrahamson gestichte Naas
slöjd Larare Seminarium (zie Gids van Maart 1891) alom bekende
Zweedsche woord, welks begrip door „opvoedkundige handenarbeid"
wordt weergegeven , ziet er uiterlijk vreemd uit. En toch zit in
dat vreemde kleed een oude bekende verscholen.
Indien evenals naast groot : grootte ; dik : dikte ; kooq : hoogte;
warm : warmte enz., naast sluw een woord sluwte in onze taal bestond , dan zou dit nederl. woord sluwte overeenkomen met het
Zweedsche slojd. Ook wat de beteekenis betreft , zijn de woorden
na verwant , de grondbeteekenis toch van sluw is behendig, kunstvaardig , ook , van den geest gesproken , verstandig ; het Zweedsch
nu heeft aan deze beteekenis vastgehouden , want slöjd beteekent
feitelijk niets dan handigheid, vaardigheid, maar het Nederlandsch
kent sluw, sluwheid -- want dit is 't zelfst. naamw. dat als afleiding
van sluw in gebruik is alleen in slechte beteekenis (in malam
partem) dus = listig.
Ook het Engelsche sly, sleight bijv. nw. en zelfst. nw. (= M Eng.
sle(h) resp. sleht) , het Hoogduitsche schlaz , zijn waarschijnlijk
g

familie van sl jd en sluw.
NATJTÂ.

EENE KOMMAKWESTIE.

Een nauwgezet mensa let, als hij schrijft, op de interpunctie.
Van het gebruik van een leesteeken kan veel af hangen. Door het
weglaten of verkeerd plaatsen van eene komma, schrijft men menigmaal iets geheel anders, dan men bedoelt.
Een tweede vernneerderde druk van een boek is niet hetzelfde als
een tweede, vermeerderde druk, en de dame die tot een bezoeker
zeide : „Ik zou nog graag wat met u keuvelen, maar ik heb nog
ander vervelend bezoek te wachten", zou den goeden man niet hebben
beleedigd, als zij na ander de rustpoos had laten volgen die gewoonlijk door eene komma wordt aangegeven. Ook zou de berichtgever van een nieuwsblad die van een schedelbreuk en eenige andere
onl edi idende kwetsuren gewaagde, niet aan het verwijt van onkunde
of lichtzinnigheid hebben blootgestaan, als hij achter ander een
komma gezet had.
Het is niet altijd gemakkelijk te weten, wanneer men een leesteeken moet plaatsen, en wanneer niet. Bij het vraagteeken en het
uitroepteeken doen zich wel de minste moeilijkheden voor. Daarentegen levert het gebruik van de komma tal van zwarigheden op.
Wat men in de meeste spraakkunsten over de interpunctie vindt,
is niet heel veel. Het eenige geschrift waarin de leesteekens eenigszins uitvoerig behandeld worden is het bekende boekje van H.
F r ij 1 i n k : „Over de interpunctie ," dat nu al ruim veertig
jaar oud is.
In de volgende bladzijden wensch ik enkele opmerkingen te maken
over het gebruik van de komma, niet in het algemeen, maar in
een bepaald geval. Ik vind daartoe aanleiding in hetgeen C. H.
d e n H e r t o g schrijft in zijne Nederlandsche Spraakkunst, 2e stuk,
(Amsterdam 1892, W. Versluys), bl, 64-65. Wij lezen daar, dat
de bjjvoegelijke bepalingen in het algemeen dienen : 1° om de
voorstellingen eener zelfstandigheid te beperken ; 2 1 om daaromtrent
secondaire mededeelingen te doen, en alzoo de voorstelling uit te
breiden ; dat het beperken op twee wijzen geschiedt : a. door de
zelfstandigheid tot eene rubriek te brengen, d. i. te classijiceeren
,Friesche schaatsen (enz.', of b. door haar zoo duidelijk aan te wijzen,

dat zij niet met eene andere kan verwisseld worden, d. i. door ze
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met een bepaalden persoon of zaak in verband te brengen, of te
2ndivicdualiseeren : de schaatsen van Piet (enz.); terwijl het uitbreiden
geschiedt door de vermelding van eene bijzonderheid, die niet bedoeld wordt als onderscheidingsmiddel, maar alleen dient om terloops
iets naders omtrent de zelfstandigheid mede te deelen : Dat LASTIGE
vraagstuk heeft mij een vol uur gekost (enz.). Vervolgens wordt er
op gewezen, dat het een en ander ook kan geschieden door bij-.
voegljke bijzinnen. Ik geef nu het woord aan den schrijver:
„Ter beperking b.v. dienen de bijzinnen in de volgende zinnen:
„1° (classificeerend) : Wij behoorden tot de weinig bevoorrechten, d i e
„een schoonen zonsopgang treffen. Met menschen, die
zoo met zich zelven ingenomen zijn, is het lastig
omgaan ; 2° (individualiseerend) : Hebt gij de boodschappen overgebracht, die ik u van morgen meegaf? Dat is'het dorpje,
„waar i k g e b o r e n b e n. Daarentegen dienen ter uitbreiding,
„d. w. z. tot het doen van secondaire mededeelingen, bijzinnen als
„de volgende: De oorlog, die anders zooveel kwaad
„s t i c h t, had hier iets goeds uitgewerkt. Zwijgend volgde ik mijn
„geleider, die nu bijna geheel onzichtbaar voor mij
„g e w o r d e n w a s. .Eindelijk bereikten wij eene herberg, w a a r
„wij een heel goed onderkomen vonden. Te Scheve„ningen heerscht roodvonk, w a t voor de h ó t e l h o u d e r s eene
„groote schade zal zij n."
Hierop laat de schrijver dan de volgende O p m e r k i n g volgen:
„Voor onze eigen taal heeft deze onderscheiding geen practisch
„belang. In het Fransch wordt de zin, die beperkt (proposition
„incidente déterminative), niet door eene komma van het antécedent
„gescheiden : „Nous regardons sans émotion les injustices qui ne nous
„frappent point;" terwijl de zin, die uitbreidt (p'roposition incidente
„explicative), daarentegen wel door eene komma afgezonderd wordt:
„L'intérêt, qui dirige les hommes dun pule à l'autre, est nu langage
„qu'ils apprennent sans grammaire."
„Hetzelfde geldt ook voor het Engelsch, waar de bijv. bijzin,
„indien hij restrictive is , wel gescheiden wordt : I wrote to your
„brother, wlto replied that you had not arrived" [enz.].
„Het is daarom nuttig, bij het onderwijs in het Nederlandsch
het aangegeven verschil in de beteekenis der bijvoeglijke zinnen te
laten waarnemen".
Tot zoover C. H. d e n II e r t o g. Met het laatste zullen wij allen
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het wel eens zijn, en wij hebben reden tot erkentelijkheid voor de
heldere wijze waarop de geachte schrijver ons het verschil heeft
duidelijk gemaakt.
Dat deze onderscheiding voor onze eigen taal geen practisch belang heeft, kan ik den schrijver echter niet toegeven. Mij zou het
voorkomen, dat er voor ons wel eenige reden bestaat om in dezen
het voorbeeld der Franschen en Engelschen te volgen, en in het
eene geval (beperking) de komma niet (tenzij die om eene andere
reden noodig mocht zijn), in het andere (uitbreiding) de komma
wel te gebruiken ; ten ware men het beter mocht achten, den beperkenden bijzin tusschen komma's, den uitbreidenden bijzin tusschen
streepjes te plaatsen. Ook in het spreken neemt men vóór den bijzin
in het tweede geval eene korte rust in acht, die in het eerste geval
niet of ternauwernood wordt waargenomen.
Mag ik mijne meeping met een paar voorbeelden staven ?
,Eerste voorbeeld. Een slachter schrijft aan een zijner buren, die
geklaagd heeft over het gebulk van het slachtvee : „Uwe klacht is
„niet gegrond : het gebulk waarover gij klaagt kan niet van mijne
„beesten afkomstig zijn, want ik slacht alleen ossen, die niet bulken."
De buurman, die de onderscheiding niet kent waarvan D e n
„H-I e r t o g spreekt, antwoordt : Hoe ? gij zoudt, ter markt gaande,
„onderzoeken , of de ossen , die gij koopt , al of niet bulken , om
„alleen die ossen te koopen en te slachten , die niet bulken ; dat
maakt gij mij niet wijs !"
Maar de slachter -- die het Fransche en Engelsche stelsel van
interpunctie is toegedaan : er zijn ook wel geletterde slachters ! -geeft dit bescheid : „Hebt gij dan de komma achter ossen niet op,gemerkt ? Mijn bedoeling was, dat ik alleen ossen slacht en dat
„ossen niet bulken." 1 )
Tweede voorbeeld. Een schoolopziener, die zich niet om de onderscheiding bekommert, schrijft aan den inspecteur, dat „hij de gewone
onderwijzers, die bevoegd zijn onderwijs te geven in vak j (de vrije
en ordeoefeningen), daarmede liever belast ziet dan de vakonderwijzers."
De inspecteur, die zich wel aan de onderscheiding houdt, wordt
boos en vraagt den schoolopziener, of hij de wet niet kent, en niet
weet, dat de gewone onderwijzers in het algemeen niet bevoegd
1)

In eene openbare vergadering van den Raad van State, A fdeeling voor

de geschillen van bestuur, is dit laatste inderdaad door een slachter beweerd,
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zijn onderwijs te geven in vak j waarop de schoolopziener, onder
aanhaling van de eerste woorden van D e n II e r t o g s hierboven
medegedeelde OPMERKING te kennen geeft, dat de bijzin in zijnen
brief als eene beperking en niet als eene iit1reidinq is op te vatten.
Derde voorbeeld. Ik ben op het kantoor van de eene of andere
naamlooze vennootschap geweest ten behoeve van een ander, wien
ik vervolgens kennis geef van mijn wedervaren. Ik schrijf hem:
,,De directeur, die juist op het kantoor was, stond mij te woord
en deelde mij mede" enz. Zal mijn lastgever hieruit nu niet afleideii,
dat de maatschappij - aan wier hoofd inderdaad verscheiden directeuren staan - maar én directeur heeft, en dat die eenige
directeur juist op zijn kantoor was, toen ik daar verscheen?
Ik zou nog meer voorbeelden kunnen geven.
Het is niet hetzelfde, of ik schrijf:
Tegen de beklaagden die niet verschenen waren werd versteic verleend,
of : Tegen de beklaagden, die niet verschenen waren, werd verstek verleend (in het eene geval zijn sommqe, in het andere geval alle
beklaagden weggebleven) ; wij verlangen praktische mannen; geen geleerden die zich alleen met de theorie bezighouden, of : wij verlangen
praktische mannen; geen geleerden, die zich alleen met de theorie
bezighouden ; (in het eene geval wordt van sommige geleerden gezegd, dat zij zich alleen met de theorie bezighouden, in het andere
wordt dat getuigd van de geleerden in het algemeen).
Men schrijve dus:
Geld dat vaisch is mag niet worden uitgegeven, maar: Het geld,
dat stom is, maakt recht wat krom is.
De groote schrijver wiens naam thans op aller lippen is heet Zola,
maar: Zola, wiens naam thans thans op aller lippen is, is een groot
schrijver.
De dichter die de Korenbloemen geschreven heeft is Huygens, maar:
Ruygns, die de Korebloemen geschreven heeft, is een dichter.
Ik ontken intusschen niet, dat er in de praktijk moeilijkheden
zijn ; dat het in menig geval niet gemakkelijk is te beslissen, of
de komma geplaatst of weggelaten moet worden. Misschien zou het
het beste zijn, in geval van twijfel de komma maar te gebruiken
- men is daar nu eenmaal aan gewoon! - al strijdt dat met den
regel, die bij twijfel onthouding predikt.
'8-Gravenhage, 10 Febr. 1898. MR. C. BAKE.
Noord en Zuid, 21e Jaargang.

HET CAMBRTJNSCHE VOCHT.
Wanneer de afgematte Smeelinger schutters in T e r b u r e h 's
verhaal na een moeitevollen tocht op de schietbaan zijn aangekomen , hadden zij „die gehoopt hadden met een plaats rust" te
beginnen en hunne bezwijmende krachten met het Cambri nsche
vocht te vernieuwen , buiten den waard gerekend."
Met dit „Cambrijnsche vocht" is bedoeld „bier". Cambrinus toch
of Gambrinus heet , naar de sage luidt , de uitvinder van dien
drank. Op de vraag, wie die Cambrinus was , helpt ons een oud,
zij 't ook zeer onhistorisch versje , tot een antwoord te komen.
Gambrinus bin ich genannt
König von Flandern und Brabant,
Hab' aus Gersten Malz gemacht
Und das Bierbrauen erdacht.
Een „koning" van Vlaanderen en Brabant aan te wijzen is niet
wel doenlijk , laat staan een met den naam Gambrinus ! Zien wij
echter , zooals gewoonlijk wordt aangenomen , in dit laatste een
verbastering van „Jan Primus", dan is met dezen naam wel een
hertog van Brabant aan te wijzen en is natuurlijk bedoeld Jan I,
zoon van Hendrik III, de held van den slag bij Woeringen (1288),
de beminde vorst , de kloeke , hoofsche ridder, de gevierde dichter
van minneliederen t), die den 3 Mei 1294 overleed, tengevolge van
een op een tournooi bekomen wond.
Dat de dichter spreekt van een koning en niet alleen van Brabant
maar ook nog van Vlaanderen, is een verhaspeling van historische
feiten , die in volksliedjes niet alleen staat. Maar zijn de twee
volgende regels even onwaar ? Zeer zeker ja , want het bier is
een overoude drank, die reeds door de oude Germanen met graagte
genuttigd werd ; zeer zeker heeft Gambrinus , d. i. dan Jan I van
Brabant , het bierbrouwen niet uitgevonden.
Toch zal evenals in de twee eerste regels iets ten grondslag
liggen , dat overeenkomstig de geschiedkundige waarheid is , doch
dat dank zij de fantaisie van den volksdichter , die blijkbaar wat
historie betreft geen nauwgezet geweten had , tot een groote onwaarheid geworden is. Welnu , het is bekend , dat de hertog , die
een levenslustig man was en de genoegens des levens niet ongebruikt liet voorbijgaan , beschermheer geweest is van het brouwersgild , dat zijne beeltenis dan ook in zijn vaandel voerde.
Men vergeve ons deze uitweiding op historisch terrein, een goede
uitlegging van de beteekenis van „het Cambrijnsche vocht" was
zonder dat niet best mogelijk.

War

fhm.

G. A. NAUTA.

1 ) De nieuwste onderzoekingen maken 't waarschijnlijk dat niet alle
negen op zijn naam staande liederen aan Hertog Jan zijn toe te schrijven,
maar een vijftal, daar zoovele slechts als oorspronkelijk in 't Mnl. geschreven
kunnen wordeng eacht. Zie Tijdschrift v. Ned. Taal- en Letterk. XV, 233,

JAN VAN BEERS.
Na de keurige studie van wijlen G. A. Geerligs in den 19en
Jaargang van dit tijdschrift (bi. 502-515) geplaatst, blijft ons bij
het portret des dichters weinig te zeggen, dan alleen, gelijk wij
ook bij andere portretten deden , wijzen op bijzonderheden betrekkelijk oorzaak en gevolg, die in onze geschiedenissen der letterkunde steeds gemist worden.
Waar de Vlamingen, oftewel onze Zuiderbroeders, klagen over
miskenning door Noord-Nederland, daar mochten zij toch bedenken,
dat hunne beste schrijvers steeds in ons land zijn gevierd en gehuldigd , dat zij in onze dagbladen en tijdschriften hunne artikelen
hebben zien opnemen, anders dan enkele Noord-Nederlanders in
België , waar de tijdschriften gezegd worden ,,van den krijg" te
moeten leven en dat een overgroot aantal werken, waarvoor in
België niet onder aannemelijke voorwaarden een uitgever te vinden
was, in ons land en veelal in hoogst aantrekkelijken vorm, het
licht hebben gezien. Van de jongeren geldt dit in de eerste plaats
Pol de Mont , van de ouderen Jan van Beers.
De levensloop van dezen dichter lijkt sprekend op dien van de
meeste Vlamingen , die in de laatste veertig jaar in België eene
eereplaats hebben veroverd en wel: zij zijn R. C. en worden aan
een seminarie opgeleid vaak voor den geestelijken stand, soms voor
het onderwijs, dan worden ze bij het onderwijs geplaatst en openbaren een bijzondere voorliefde voor het Vlaamsch , weldra ook
een woedenden afkeer van het Fransch , nu komt de politiek en
maakt hen tot personen over wie veel gesproken en geschreven
wordt, dan ontwikkelt zich gaandeweg een groote afkeer van de
R. C. Kerk en intusschen zijn er novellen of verzen geschreven
waarin de nooden en ellenden der niet-bezitters in schrille kleuren
geteekend of in rauwe klanken uitgestooten zijn; dan volgde eene
benoeming tot eene staatsbetrekking hetzij van wetenschappelijken
of niet-wetenschappelijken aard en soms werd later een hooger
staatsambt, deel gevende aan de regeering of wel eene plaats als
lid van gemeenteraad , Provinciale Staten of Staten-Generaal , of
wel dat van burgemeester verkregen.
Zoo zien we ook Van Beers van geloovig zoon der kerk , der
kerke zeer vijandig worden , achtereenvolgens wordt hij na zijn
23*
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eerste loopbaan bij het onderwijs : bibliothecaris, leeraar, professor
en „gemeenteraadsheer", dat alles dank zij zijn flamingantisme en
zijn anti-clericalisme, wat niet belet, dat hij onder een niet-liberaal
ministerie den vijfjaarlijkschen prijs verwerft met zijn dichtbundel,
waaruit evenwel een zeer schoon maar woedend anti-clericaal gedicht Confiteor voorzichtigheidshalve vooraf was verwijderd.
Zoo ver de geschiedenis van den strijdenden V a n B e e r s.
Voor Noord-Nederlanders is de dichter V a n B e e r s van grooter
beteekenis.
Zijn langdurig succes als dichter heeft hij meer aan -de mannen
van het Noorden dan aan die van het Zuiden te danken. In het
Zuiden heeft men op hem getoóst, hem veelal zonder bewijsvoering
bewierookt , zich bij elke gelegenheid op hem beroepen , maar in
het Noorden heeft men zijne boeken uitgegeven, gekocht, gelezen,
van buiten geleerd en voorgedragen , men heeft hem in den huiselijken kring en aan den haard als een der huisgoden vereerd en
het is wel der moeite waard , na te gaan , waaraan dit verschijnsel
was toe te schrijven.
Sommige menschen hebben hun succes te danken aan hun gelukkigen aanleg , hun arbeid , hun volharding, hun geduld of dikwijls
alleen aan hun onderworpenheid , anderen hoofdzakelijk aan den
tijd , waarin zij leefden.
Strauss , Renan , Bauer en hunne geestverwanten zouden, hadden
zij driehonderd jaar eerder geleefd , onder onbeschrijfelijke folteringen ter dood gebracht zijn.
Jan Luyken, Cats, de Brune , Lefrancq van Berkhey en dozijnen
anderen -- Jan van Harderwijk, Yntema, Focquenbroch, Overbeke,
Pels , Jan Vos en zoo vele anderen , die allen in hun tijd heel
wat te beteekenen hadden, zouden nu, als ze onder ons opstonden,
geen enkelen bewonderaar meer vinden.
Multatuli beweert , dat „een mensch niet te voorzichtig kan zijn
in de keuze van zijne ouders", hij had met evenveel recht kunnen
beweren , dat een mensch niet te voorzichtig kan zijn in de keuze
van den tijd , dat hij geboren wordt.
V a n B e e r s heeft in dit opzicht een zeer gelukkige keuze gedaan.
Na de onder Engelschen invloed met goedkeuring van Frankrijk
bewerkte stichting van het Koninkrijk België en bepaaldelijk na
de definitieve scheiding in 1839 ging men in Noord-Nederland
-

.

huiselijk aan den arbeid , zóó als menschen. , die pas verhuisd zijn
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en nu hun eigen huis bewonen , gaan verven en behangen , repareeren en versieren.
Het zou alles heel mooi en aardig zijn.
Maar onverdeeld was de vreugde niet en geheel en al was NoordNederland niet, tevreden ; na den eersten roes der plotseling voor
een poos in militairen veranderde burgers vond men de „gehate
blauwkielen" en „verraderlijke Belgen" toch inderdaad nog niet
zoo heel erg kwaad , en de bewoners der Vlaamschsprekende gewesten achtten de mannen benoorden den Moerdijk toch niet z66
gering , als zij , die gezongen hadden.
L'Escaut ra,pide a. vu sur ses rivages
Un peuple ingrat menacant nos vaisseaux
en zij die triompheerend hadden uitgeroepen
Oui c'en est fait , Belges tout change
Avec Nassau plus d'indigne traité
Car la mitraille a brisé 1'Orange
Sous l'arbre de la liberte.
We zien zelfs Conscience weinig jaren nadat hij Leuven had
verdedigd tegen de Noord-Nederlanders , waaronder Hasebroek en
Van Marken, die er voor stonden, optreden in de (Noord en Zuid-)
Hollandsche Maatschappij van fraaie Kunsten en Wetenschappen
en plaats nemen aan den gezellige avonddisch , waarvan zij , die
dezen uit vroeger jaren kennen , zulke aangename herinneringen hebben 1 ) en daar zien wij hem gehuldigd en begroet worden, zoo hartelijk als hij maar kon verlangen.
1) Eene literarische aneedote in later jaren met zooveel gemoedelijke
sierlijkheid aan een dier maaltijden, waaraan ik deel nam, door Hasebroek
verhaald , moge hier een plaats vinden.
kan den gastvrijen disch der Holl. Maatsch. zat Conscience de spreker van
den avond , en met hem Van Marken en Hasebroek beiden als student
uitgetrokken. Ook ten Kate was een der gasten, zoowel als Laurillard en
anderen. Daar komt — men ziet hoe vredelievend men gezind was — het
gesprek op den Tiendaagschen Veldtocht en Conscience verhaalt , dat hij
binnen Leuven lag ; waarop Hasebroek mededeelde , dat hij er voor stond,
»Dus". — heet het schertsend -- »hadt zij mij wel kunnen dood schieten!"
»En gij mij !"
Toen bij het afloopen van den maaltijd de toasten of geïmproviseerde
voordrachten aan de orde komen, geeft ten Kate Bene rijke improvisatie,
een gedicht, waarin hij verhaalde, hoe beiden inderdaad op elkaar schoten
en elkaar gedood zouden hebben , had niet Apollo den loop der kogels
zoo bestuurd, dat deze elkander raakten , door den schok ontstonden twee
dichter-lieren en daarvan viel er een ten deel aan Conscience en een aan
Hasebroek.
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Dat laatste ondervond van Beers in nog grootere mate.
Hoeveel malen zagen we van Beers optreden met zijn oudere
zoowel als met zijne latere gedichten , wie wist niet te verhalen
van den indruk , dien de stem des dichters op hem gemaakt had
bij de voordracht van Bij de Wiege , enz. Bij 't Kerkpportael ,
van „Niet waer een lief tafreeltje inderdaad" enz. en met Marthade Zinnelooze tien jaar later met Begga ?
Hoeveel declamators van lageren rang hebben zich bezondigd
aan de voordracht van de Oorlog , dat de dichter alleen goed kon
voordragen en dat ons allen in verrukking bracht, toen wij het te
Antwerpen op het taalcongres als oratorium bij de première hoorden ?
De naam v a n B e e r s was voldoende om den declamator publiek
te bezorgen , gelijk bijna elk vers van van Beers succes bezorgde
aan hem die het , zij het ook gebrekkig , voordroeg.
Van waar die eenparige bewondering die plotseling zich van geheel Nederland meester maakt ?
De strijd kweekt zangers!
Dat is altijd zoo geweest ! Nu eens om lucht te geven aan het
van geestdrift en heldenmoed zwellend hart , dan weer om
elkaar moed in te spreken (even als bange kinderen in donker een
deuntje fluiten) of anders om den vijand schrik aan te jagen of
hem een hoogen dunk van de dapperheid zijner bestrijders te doen
krijgen. T a c i t u s verhaalt al dat de Germanen zingende ten
strijde trokken ; met hunne liederen wilden zij „de gemoederen
ontsteeken en het lot des toekoomenden veldslags , uit de klank
zelve , voorspellen. Want zy doen schrikken of worden zelven ontdaan , naar den toon , dien de slagorde van zig geeft , en welke
toon minder gelijkt naar zingen , dan naar eene algemeene kreet
ter dapperheid 1 )". Zoo ook thans ! Op vorm en inhoud werd niet
zoo zeer gelet als op den klank en op de algemeene bedoeling. En
daarom werd er dan ook lustig gezongen op Heldenmoed , Vaderlandsliefde , Koning en Vaderland en derg. onderwerpen, waarvan
de beteekenis zoo duidelijk is , dat er niets van te zeggen valt,
waarom men er dan maar van zingt , gedachtig aan de spreuk:
Ce qui ne vaut pas la peine d'être dit , on le chante 2 ).
Maar het bleef niet bij zingen.
Terecht getuigt ten B r in k : „Van Bellamy tot mevrouw Dorbeen

11 V a n W ij n , Ilist. en Lett. Avondst. , bl. 52.
Beaumarchais , Barbier de Seville , I , 2.

2)

359
uit de Camera" (1780-1840) heerseht in onze Nederlandsche
gezinnen een diepe eerbied voor ,,reciteeren". Juist inde dagen van
den Belgischen opstand (1830-1839) bereikte de reciteerwoede haar
toppunt. Verzen op V a n S p e y k, op C h a s s é, op de helden
van Hasselt en Leuven, liederen en volkswijsjes deden de ronde
door het geheele land," 1)
In 1844 werd cie Rederjjkerskamer opgericht, later steeds met
dat jaartal als naam aangeduid en spoedig volgde de oprichting van
dergelijke vereenigingen, in Amsterdam o.a. D(oor) O(efening)
G(rooter) later de Koninklijke; H(ooger) Z ij) Ons) D(oel) ; „Achilles"
waar van Lennep geestdrift voor Vondel wilde wekken en daar
en buiten Amsterdam was er geen eind aan de grootere en kleinere
vereenigingen, waar verzen en tooneelstukken gemaakt of voorgedragen werden, concurrenten van het ,,Nut" en weldra zeer hoog
opgevoerd ter wille der mooie, uit den tijd waaraan zij hun naam
ontleenden, overgenomen titels en de schitterende insignes, waarmede
de leden pronkten. Tot 1870 en op vele plaatsen nog later, werden
kostbare wedstrijden en schitterende concoursen gehouden en menigeen
behaalde zooveel medailles met reciteeren, als de beste wielrijder
thans met fietsen.
De kosten werden gedekt door de contributiën der kunstlievende
leden en ieder rechtschapen rederijker begreep, dat het in het belang
van de kas en van zijn persoonlijke ijdelheid was, die ,,kunstlievende"
leden te vriend te houden. En wat kon men beter geven, dat allen
behaagde en allen trof, dan roerende geschiedenissen van wanhopige
liefde , ridderlijke dapperheid, verzet tegen onderdrukking en . . . .
bedrogen meisjes? In die periode hebben Y a n L e n n e p, S c h i mm e 1, d e B u 11 en II o f d ij k als goden geschitterd. Een enkele
mocht zich aan Bilderdijk of da Costa wagen, een enkele zich de
taak gemakkelijk maken met Oosterwijk Bruyn of den ouderen
Harmanus Asschenbergh, tot het edele viertal keerden de meesten terug
,,Losse" verzen, zooals het heette en dramas : de oudere van Schim
mcl en verder van Hofdijk de Kennemer legenden, dat toch inderdaad geen legenden zijn, zoo min als de ,,Nederlandsche" van Van
Lennep, ze werden alle voorgedragen en genoten.
En zie bij deze groote navraag komt Jan Van Beers en zingt
aandoenlijke verhalen, begrijpelijk voor iedereen, en met een vreemd
.

-

1)
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klankje, genoeg om de aandacht te trekken als iets nieuws, en toch
niet zoo, dat het in 't minst onverstaanbaar werd.
En van Beers droeg hier zijne liederen voor, met sehoone stem,
met gevoel en overtuiging en de vreemde uitspraak verhoogde nog
de muziek zijner taal.
Geen denken aan kritiek op den inhoud. We leefden nog in den
tijd van de minst verdedigbare romantiek: Cremer kon gerust zijne
ideale boeren beschrijven, Israels en David Bles konden ze schilderen;
als de verhaler de verf er maar wat dik op lei en voor krasse tegenstellingen zorgde, was hij zeker van succes. Immers het lijden der
helden kon tranen wekken, en weenen was 't bewijs van een geroerd
gemoed en roering van het gemoed wekt deugd en. ...de letterkunde was nog nagenoeg in handen der predikanten, eerst langzaam
bezig over te gaan in die van apothekers, die op hunne beurt door
telegrafisten en stenographen werden verdrongen, totdat hunne plaats
na een tijdlang door officieren bezet te zijn geweest, bijna uitsluitend
in handen van de dames kwam, gelijk nog heden ten dage het geval is.
Ziedaar waarom V a n B e e r s hier werd gehuldigd en gevierd,
waarom zijne werken alom bekend waren, waarom rederjkerskamers
naar hem werden genoemd en waarom zelfs menig ander - zij het
ook minder algemeen - alleen omdat hij een landgenoot van Van
Beers was, met open armen werd ontvangen als hij zelf kwam;
met geestdrift werd voorgedragen als zijne verzen tot ons kwamen:
zoo Versnaeyen, Theodoor Van Rijswijk, Ledeganck, Nolet, Nap.
Destanberg en anderen.
Toen van Beers 14 Nov. 1888 overleed, had hij de verandering
kunnen zien komen, voltooid had hij den ondergang der epische
poëzie niet gezien.
Had de wet van 1862 bij de oprichting der Hoogere Burgerscholen plotseling nieuw leven geschonken aan de ernstige beoefening onzer vaderlandsche letterkunde en de Geschiedenis onzer
letterkunde , vijftien jaar later bleek reeds, dat er geen voldoend
aantal leeraren te vinden was, die aan deugdelijke kennis ook de
noodige bezieling paarden en vooral de hoogere diplomatie, noodzakelijk om hun vak als volstrekt noodig voor de algemeene ontwikkeling" het heerlijk ideaal waarvoor Thorbecke zijn wet gaf als zoodanig te handhaven en te doen erkennen. Tien jaar later
is de strijd tegen poëzie en kunst in de nationale opvoeding reeds
met een schitterenden uitslag bekroond, en met toenemende snelheid
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heeft men zich verwijderd van het ideale , totdat een nieuw leven
ontstaat onder enkelen , die in de koude wereld der cijfers , die
zelfs elke levende wetenschap tot een geraamte maakt , niet kunnende leven, zich het mysticisme of de occulte wetenschap in de
armen werpen, voldoende aan de behoefte , om toch ook nog aan
iets anders te denken dan aan hetgeen in cijfers en lijnen kan
worden uitgedrukt.
We hebben der romantiek en der epische poëzie den rug gekeerd,
we hebben geen intrige noodig voor een roman en geen onderwerp
voor een gedicht , we hebben zelfs geen gedachten noodig voor een
zin - we zijn ver, zeer ver verheven boven dat ,,Words ! Words!
van Hamlet , we stellen ons tevreden met klanken!
Zoo keeren wij tot den oer-toestand terug, toen de anthropomorphe
aap alleen ongearticuleerde geluiden deed hooren. Laat ons hopen,
dat zich uit die klanken woorden , uit die woorden eenmaal zinnen
en uit die zinnen samenhangende letterkundige werken en poëtische
scheppingen ontwikkelen. Zoo wij het niet beleven , mag het ons
een troost zijn, dat het nageslacht er zich aan zal kunnen verkwikken en dus wat warmer zal gevoelen dan onze stiefmoederlijk
bedeelde tijdgenooten. TAco II. DE BEER.
"

Beschikken.
Men kan beschikken over zijn vermogen, kan men ook beschikken over zijn stem ? ( Stern in den zin van voix, niet in dien van
su/fraqe). Mij dunkt: neen. Toch leest men in bijna ieder verslag van eene zanguitvoering of opera-voorstelling, dat de Heer X.
of Mejuffrouw IJ. beschikt over eene aangename of welluidende of
( minder fraai uitgedrukt) weeke stem. Waarom niet eenvoudig
gezegd, dat iemand eene mooie stem heeft?
Mr. C. B.

AFHANKELIJKE VRAGEN.
De ervaring leert , dat , bij de studie der Ned. Taal , de onderscheiding en benoeming van de woorden , die het zinsverband bewerken , tot de moeilijkste punten uit de practijk der Spraakkunst
behoort. Bij de nevenschip ;en cie zinsverbinding lukt het nog , zoo
men voegwoorden en voegwoordelijke bijwoorden maar uit elkander
weet te houden , doch bij het sub-ord ineerenci verband kost het
vaak veel moeite.
Dikwijls is daarvan dit de oorzaak , dat men den verbindingsschakel te veel op zich zelf beschouwt , in plaats van , zooals toch
rationeel is , allereerst en allermeest te zien , naar den bijzin die
verbonden wordt. Immers , de verbinding is er om den bijzin,
en niet omgekeerd. De eerste vraag , die men zich behoort te
stellen , is : met welk soort bijzin heb ik hier te doei? ? En , bij
het beantwoorden dezer vraag pleegt men veel te weinig te rekenen met de tweede indeeling der bijzinnen. Men stelt zich tevreden , als men den zin in éen der rubrieken : „onderwerpszinnen",
„gezegdezinnen" enz. onder dak heeft gebracht. Deze verdeeling
berust op den verschillenden dienst , dien een bijzin verrichten kan
en daar deze steeds de functie van een zinsdeel bij den hoofdzin
waarneemt , moet die verdeeling wel parallel loopen met die van
de zinsdeelen.
Evenwel na zulk eene groepeering ligt in éen en hetzelfde vakje
nog allerlei slag bont dooreen. Geen wonder ook ! Behalve van
zijnen dienst is er bij eenen afhankelijken zin toch ook nog sprake
van vorm en beteekenis en de bovenbedoelde tweede indeeling
heeft die beide zaken , vereenigd , tot maatstaf.
In Terwey's Nederl. Spraalcic., 10e druk § 50, heet het dan ook:
„De bijzinnen , die den dienst doen van onderw., gez. of voorw.,
komen in verschillenden vorm voor:
1 0 . hebben zij de gewone woordschikking en staan los naast den
hoofdzin.
2°. hebben zij de afhankelijke woordschikking en zijn met den
hoofdzin verbonden door de voegwoorden dat en of.
3°. hebben zij de afhankelijke woordschikking en vangen aan
met wie , wat , die , hetgeen in de beteekenis van degene,
die en datgene , wat.
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4 0 • hebben zij de afhankelijke woordschikking en vangen aan

met een der vraagwoorden wie , wat, welk , hoedanig, waar,
wanneer, hoe , waarmede , enz.
De bijzinnen van de laatste soort heeten ook wel afhankelijke
vragen."
Men ziet , hier is alleen werk gemaakt van den vorm en de
lijst is niet berekend op de bijvoegl. en de bij woordel. zinnen.
Wat we wenschen , vinden we echter geheel bij Den Hertog , die
in zijne Nederl. Spraakk. II § 41 de zaak volledig heeft afgehandeld. Kort gezegd — het gaat niet aan , de paragraaf geheel over
te nemen — onderscheidt de heer Den Hertog 5 typen :
a. Afhankelijke mededeelingen met het voegwoord dat.
b. Afhankelijke vragen met het voegwoord of, of een vraagwoord.
c. Persoons- of zaakaanwijzingen , beginnende met wie , die,
wat of hetgeen.
d. De bijzin is eene vermelding van kenmerkon of bijzonderheden aangaande eene zelfstandigheid en begint met een betr.
v.n.w. of voornaamwoordelijk bijwoord.
e. De bijzin is eene vermelding van kenmerken of bijzonderheden aangaande een werking of toestand en begint met een
onderschikkend voegwoord.
Al gebruikt de heer D. H. alleen het woord vorm , het blijkt,
dat ook aan de beteekenis of den inhoud telkens een kenmerk is
ontleend, en de studeerende zal ervaren, dat het b.v. voor type c
zeer gemakkelijk is , dat kenmerk er bij te weten.
Het eerste type van Terwey geeft den H. niet ; het past ook
niet in de verdeeling , wijl die voor den bijzin afwijkende
constructie ook bij nagenoeg alle andere typen kan voorkomen,
natuurlijk zonder verbindingswoord.
Daar de meeste onderwijzers Terwey gebruiken , zou ik hun
wel willen aanraden , de volledige indeeling goed te bekijken en
bij de bestudeering van elke soort bijzinnen steeds te vragen,
welke der typen daarbij kunnen voorkomen ; het zal na eenige
oefening vrij gemakkelijk vallen en zij zullen er ongetwijfeld geen
berouw van hebben ' ).
1 ) ' t Is te begrijpen , dat tot dusver »Terwey" bij studie voor de hoofdakte nog zoo algemeen gevolgd werd : Den Hertog's werk, waarvan thans
3 deden verschenen zijn, is daarvoor te breed opgezet. Voor eenige maanden is echter door don heer Den H. het eerste deeltje van eene kleinere
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De meeste moeilijkheid leveren bij deze studie de afhankelijke
vragen op , ook wel indirecte of zijdelingsche vragen geheeten.
Doel van deze bijdrage is daarom , bij die zinnen stil te staan en
het kennen en herkennen daarvan eenigszins gemakkelijk te maken.

Wat zijn afhankelijke vragen ? Eenvoudig : vragen , die als
bijzin (afhankelijke zin) voorkomen. Gaan we slechts na ! Wat
beteekent dat ? is natuurlijk een vragende hoofdzin , eene directe
vraag. Plaats ik nu die vraag in een' bijzin , dan heb ik eene
afhankelijke vraag ; b.v.:
1. Wat dat beteekent , is mij niet bekend.
2. Ik begrijp niet , wat dat beteekent.
3. Ik ben nieuwsgierig , wat dat beteekent.
4. De twijfel , wat dat beteekent , hindert mij.
Hierbij is niet opgenomen een zin als deze : Ik vraag : „Wat
beteekent dat ?" of : „Wat beteekent dat ?" werd mij gevraagd
enz. Want wel zijn ook hier afh. vragen aan de orde , doch de
bijzinnen hebben de woordschikking van hoofdzinnen , dus afwijkende constructie , en bovendien doen zich , gelijk ieder ziet , in
deze gevallen geen moeilijkheden voor.
Nemen we intusschen nog ëen voorbeeld. Gegeven zij de vragende hoofdzin : Wanneer vertrekt uw broer ? Willen we deze
vraag nu als bijzin doen optreden , dan ontstaan afhankelijke vragen in constructies als de volgende:
1. Wanneer uw broer vertrekt , is mij nog niet medegedeeld.
2. Ik zou graag vernemen , wanneer uw broer vertrekt.
3. Ik ben er over in twijfel , wanneer uw broer vertrekt.
4. De vraag , wanneer uw broer vertrekt , kon geen der aanwezigen beantwoorden.
Nu zou evenwel uit § 50 van „Terwey" lichtelijk kunnen opgemaakt worden , dat alleen de zinnen , daar onder 4° bedoeld,
waartoe ook de daareven genoemde voorbeelden behooren , afh.
vragen zijn. Dit is echter niet het geval. Ook de aldaar sub 2

grammatica uitgegeven, onder den titel : De Nederlandsche Taal. Practische
Spraakkunst van het hedendaagsche Nederlandsch. Op deze uitgave zij hier
even de aandacht gevestigd. Men behoeft nog geen profetenmantel om te
hangen, indien men durft voorspellen, dat dit werk ten opzichte van de
studie en examens voor de hoofdakte de toekomst heeft.
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genoemde , welke met het voegwoord of ingeleid worden , moet
men er zeer stellig onder rekenen. Ten einde dit in te zien , bedenke men , dat de directe vragen tweeërlei zijn. Er zijn er te
die op eene . yeheele gedachte betrekking hebben en 2e zulke , die
naar een deel van eene gedachte vragen. De eerste soort vragen
beginnen met een' persoonsvorm van een werkwoord , die der 2e
categorie met een vraagwoord. 't Antwoord op de onder 1 bedoelde , is ja of neen , welke bijwoorden dan een geheelen zin
samenvatten ; dat op die der laatste rubriek is een zinsdeel. ( Zie
Den Hertog : Nederl. S.praakk. I 82).
Voorbeelden :
Is het koud ?
Heeft het vannacht gevroren?
Komt mijnheer spoedig thuis ?
Is daar iemand?
II. Hoeveel graden heeft het gevroren ?
Hoe laat komt mijnheer thuis?
Wie is daar?
I.

Maken we nu de vragen der 2e soort tot bijzinnen , dan bekomen we af h. vragen als de boven gegevene , doch doen we het
met die der le soort, dan verschijnen afh. vragen van dezen vorm:
Mij is onbekend ,
Ik ben benieuwd ,
Ik vraag ,

enz.

•

of het koud is.
of het vannacht heeft gevroren.
of mijnheer spoedig thuiskomt.
of daar iemand is.

De slotsom is dus , dat er ook bij de afh. vragen twee soorten
zijn en dat die der eerste soort steeds met het voegwoord of aanvangen. Vergelijkt men voorts deze laatste zinnen met de bijzinnen , die door het z.g. zinslidwoord of gramm. verbind. voegw.
dat worden verbonden aan den hoofdzin , b.v.
Ik wist niet , of hij zou meekomen,
Ik wist niet, dat hij zou meekomen ;
dan komen de zinnen met dat als afhankelijke mededeelingen uit,
zoodat ieder inziet hoe in „Terwey", § 50 sub 2 , twee naar de

beteekenis ongelijksoortige zinstypen zijn samengenomen.
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Gaan we nu na, bij welke soorten van bijzinnen het type
afhankelijke vraag al zoo kan worden aangetroffen.
Onwillekeurig wenden we ons het eerst naar de lijdende voorwerpszinnen. Immers, als de bijzin afhangt van een werkwoord
vragen, onderzoeken, weten (met ontkenning, of vragend, of voorafgegaan door willen, moeten enz.), te weten komen, beslissen, vermoeden enz. in den hoofdzin,- is hij vanzelf eene indirecte vraag:
Voorbeelden:
Ik vraag,
Ik onderzoek,
Ik weet niet,
Weet gij ook,
Ik moet weten,
Ik kan niet te weten komen,
Ik kan niet beslissen,
Kunt gij vermoeden,

1. of de post reeds aan is.
2. wie de spreker voor dien

avond zijn zal.

Verder merke men op, dat werkwoorden, zooals in deze hoofdzinnen voorkomen, met fijn verschil in hunne beteekenis ook wel
verbonden worden met een standvastig voorzetsel: vragen naar,
onderzoeken naar, niet koeten van enz. Dan volgt de vermelding
van hetgeen, waarnaar men vraagt of onderzoekt, waarvan men
niet weet *enz., als oorzakelijk voorwerp, dat o.a. aan dat standvastig voorzetsel herkend wordt. Gansch natuurlijk dus, dat ook
oorzakelijke voorwerpszinnen tot de af h. vragen kunnen behooren.
Voorbeelden :
Ik zal er eens naar vragen,
1. of de post reeds
Ik wil er naar laten onderzoeken,
aan is.
Weet gij er ook van,
2. wie de spreker voor
Kunt gij er ook iets van te weten komen,
dien avond zijn zal.
en verder ook o.a.;
Zie er eens naar, wat er nog aan onze toebereidselen ontbreekt.
Let er op, of alles ordelijk toegaat.
Er moet geloot worden, wie in militairen dienst zullen treden.
Denken we ons nu het geval in, dat de hoofdzinnen met het
w.w. vragen enz. lijdend gebruikt worden. Dan wordt het lijd.
voorwerp van vragen enz. tot onderwerp en zoo zal dus de af h.
vraag als onderwerpszin optreden.
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Voorbeelden :
1. of de post reeds
Er wordt gevraagd,
Het zal onderzocht worden.'
aan Zs .
Het kan nog niet uitgemaakt worden,
2. wie de spreker voor
't Is nog niet te beslissen,
dien avond zijn zal.
Afgewacht dient te worden,

Ten vierde zij gewezen op het feit, dat een lijdende voorwerpszin, als we ons zoo mogen uitdrukken, herleid kan worden tot
eenen bijvoeglijken bijzin, den zoogenaamden bijstellingszin. Dit
geschiedt, indien men de werkingen vragen, onderzoeken enz.
substantiveert, het werkwoord tot werkingsnaam maakt. Dan toch
wordt de vermelding van hetgeen gevraagd of onderzocht wordt,
als bijvoeglijke bepaling daaraan toegevoegd. Zoo wordt het duidelijk, dat ook de bijvoeg lij ke bijzin afhankelijke vraag wezen kan.
Voorbeelden :
De vraag, of de post al aan is, kan ik u niet beantwoorden.
Ik zal dadelijk een onderzoek , doen instellen, wie de spreker voor

dien avond zijn zal.
De quaestie, welk besluit de mogendheden inzake Creta nemen
zullen, houdt heel Europa bezig.
Eene beslissing, of men een dan wel twee rijtuigen zoude bestellen, was spoedig genomen.
De zorg, waar zijne kinderen zouden moeten blijven, kwelde
den stervenden vader het meest.
Hiermee is de oogst binnen.
Immers, wat de meewerkende voorwerpszinnen aangaat, wordt
wel eens een voorbeeld uitgedacht, waarin eene vraag afhangt van
een werkwoord, dat den datief regeert, b.v.:
Ik zal, wie benoemd wordt, de noodige inlichtingen gaarne geven;
-- maar le. is dit eene vrij gewrongen vorm, die zelden gebezigd
wordt en 2e. wil het ons voorkomen, dat de bijzin wie benoemd
wordt, hier niet meer als vraag voorgesteld wordt. Men bedoelt
toch : Ik zal den _persoon, die benoemd wordt, enz. Met of is
dan ook geen voorbeeld hier te vinden.
Bij gezegdezinnen is het type afh. vraag gladweg onmogelijk.
Dit is licht in te zien, wanneer men bedenkt, dat het naamwoor-

delijk deel in een naamwoordelijk gezegde, welks functie een ge-
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zegdezin uitoefent, eene qualificatie inhoudt van het onderwerp.
Er kan hier dus geen sprake zijn van eene vraag, die van een
werkw. of werkingsnaam, gelijk we boven aantoonden, moet af hangen. Ook uit de koppelwerkwoorden valt het af te leiden. Deze
zijn aequivalenten van zijn of van worden en hoe ter wereld zal
men bij deze w.w. eene vraag kunnen voegen ? ' )
Eindelijk de bijwoordelijke bijzinnen.
Zij verrichten den dienst van bijw. bepalingen. Deze geven in
hoofdzaak kenmerken of bijzonderheden aan van de werking of
den toestand, in het gez. vermeld ; zij noemen de plaats, den tijd,
de oorzaak, de reden, de hoedanigheid, het doel enz. van die werking of dien toestand. Dit karakter van de bijw. bepalingen, dus
ook van de bijw. bijzinnen , sluit dat van eene afhankelijke vraag
natuurlijk uit.
Alleen kan men een oogenblik in twijfel staan, als men denkt
ann die bijzondere soort van toegevende zinnen, die beginnen, met
wie, wat, welk, waar, wanneer enz., b.v.:

Wie er ook spreke, ik ga niet naar die lezing.
Wat er ook gebeure, ik houd mij onzijdig.
Welk boek hij ook leze, het vermaakt hem nooit.
Waar hij ook is, overal voelt hij zich spoedig thuis.
Echter, hoewel inderdaad hier eene vraag in den bijzin verborgen ligt, is het om die vraag niet te doen. De zin drukt iets heel
anders uit en wel dit : „Of deze of gene spreke" ; „of dit of dat
gebeure", enz. Er wordt in toegegeven, nu niet de „onverschilligheid" van de geheele gedachte (zooals in de gewone toeg. zinnen met een voegwoord), maar van een deel der gedachte ; d. i.
hoe het ook worde genomen, het doet niet af of toe aan den inhoud van den hoofdzin. Daarom worden de woorden, die dat
bewuste deel noemen, wie, wat, enz. dan ook niet als vraagwoorden maar als onbepaalde voornaamwoorden en bijwoorden met
onbepaalde beteekenis benoemd.
1) Misschien komt hier den lezer een zin in de gedachten als : De vraag
was, hoe wij den terugweg zouden vinden. De bijzinnen in zulke constructies
worden hier echter tot de onderwerpszinnen gerekend. »Hoe wij den terugweg zouden vinden" dát is hier, wat als de vraag, de quaestie gequalificeerd wordt. Volsta hier verder de verwijzing naar Den Hertog : Nederl.
s

praakk., II ; § 48 ; Opm. 2.
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Ons resultaat blijft dus : Het type afhankelijke vraag komt voor
bij onderwerpszinnen, oorzakelijke voorwerpszinnen, lijdende voorwerpszinnen en bijvoeglijke bijzinnen.
Niet altijd is het even gemakkelijk uit te maken, of men met
eene af h. vraag heeft te doen, ja dan neen. Wat die der 1e. soort
betreft (beginnende met of), deze zijn aan hun beginwoord steeds
te herkennen en leveren mitsdien geen bezwaar op. Wel is waar,
er zijn ook zinnen met of, die niet tot het bewuste type behooren.
Volledigheidshalve zij de aandacht gevestigd op constructies als:
Het duurde niet lang, of het nieuwtje was van de zaak af.
Nauwelijks was het twaalf geslagen, of de groote fabrieksdeuren
openden zich. Ik ga niet uit, of gij moet meegaan enz., waarin
de bijzinnen de woordschikking van den hoofdzin hebben. Ook
kan of staan, voor alsof, ofschoon enz. Maar de indirecte vraag,
door of ingeleid, is steeds op het eerste zien, licht van andere gevallen te onderscheiden.
De indirecte vragen der andere soort, die, waarmee naar een
deel der gedachte gevraagd wordt, (zie blz. 368), geven dikwijls vrij
wat moeite.

Plaatsen we eerst enkele zinnen ter vergelijking naast elkaar.
1'

2.
3.

a. Waar Cats geboren is, was den leerling onbekend.
b. Den leerling
g eboren was.
g^, waar Cats geboren
g werd gg evraagd

a. Ik dacht over wat de man mij gezegd had.
b. Ik dacht er over, wat de man mij toch eigenlijk ge(Oorz. Voorwerpszinnen.)
zegd had .
a. Ik wist, wanneer de boot vertrok.
b. Ik zou even nazien, wanneer de boot vertrok.
(Lijd. voorwerpszinnen.)
a. Het bericht, wie den directeur zou opvolgen, werd met
ingenomenheid door de werklieden begroet.
b. De vraag, wie den directeur zou opvolgen, hield iedereen
(Bijvoegl. bijzinnen.).
bezig.

Nu zetten we voorop, dat in elk dezer 4 stellen de tweede zin
Bene af h. vraag is en de eerste niet. Hoe dit evenwel met zekerheid uit te maken ?
Noord en Zuid , 21e Jaargang.
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Drie middelen worden gewoonlijk aan de hand gedaan. Zie ze hier:
1 0 . In de taal van het dagelijksche leven wordt dikwijls achter
het beginwoord van eene af h. vraag of ingelascht en achter
dat van een ander soort zin het woord dat.
2°. Op het beginwoord van eenen zin , die afh. vraag is , komt
gewoonlijk sterker klemtoon dan op dat van eenen zin , die
het niet is.
3°. Het beginwoord van eene afh. vraag kan vervangen worden
door een substantief , voorafgegaan van een vraagwoord,
terwijl in andere zinnen voor dat geval geen vraagwoord
gebezigd wordt.
Drie kenmerken alzoo voor een
Jammer maar , dat men ze moet formuleeren met „dikwijls" of
„gewoonlijk", ten minste de beide eerste. En het laatste ? ....
Doch gaan we even op de zaak in.
Het eerste helpt wèl bij het onderscheiden tusschen 2a en 2b.
Althans in 2a zal men wel nooit achter wat het woord of hooren.
Bij de andere zinsparen echter vinden we het z66 geschapen ., dat
men zich in a zoowel als in b het woordje of kan denken en ook
wel het woord dat.
Het tweede onderscheidingsmiddel is m. i. nog minder proefhoudend. Klemlegging is vooreerst al eene vrij subjectieve zaak
in vele gevallen. In het 2e paar zinnen zal wel ieder op het
woord wat in zin b, sterker klemtoon doen vallen dan op het wat
in zin a. In la en 1 b daarentegen zal het sterkste accent wel
op den naam Cats komen , althans indien men de zinnen buiten
verband neemt , als losse voorbeelden. In het 3e en 4e tweetal
kan telkens , zoowel in a als in b de zwaarste klemtoon op wanneer en op wie vallen , doch even goed op boot of op directeur,
ja zelfs op het werkes. in die zinnen. Het sterker of zwakker
accent , — dit zie men wel in , -- hangt het meest af van het
verband , waarin de zinnen gebezigd worden.
En nu het derde kenmerk. Weer helpt ook dit ons enkel voor
het tweede stel zinnen uit den brand. In 2a kan men alleen
zeggen : „Ik dacht over de woorden , die de man mij gezegd
had" ; en in 2b : „Ik dacht er over, welke woorden mij de man
toch eigenlijk gezegd had." Voor het overige , laat het ons ook
in den steek. Waar in la zoo goed als waar in 1 b kan vervangen worden door : in welke plaats. Idem in 3a en 3b het woord
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wanneer door het uur, waarop èn ook door op welk uur. En
eindelijk , in 4a en 4b beide kan gezegd worden : „Het bericht ,
welke persoon den directeur zou opvolgen", enz. „De vraag,
welke persoon, enz."
Met dit laatste kenmerk hangt de proef samen , om zoo moge.
lijk den bijzin , waarover men in twijfel is , de constructie van
eersen vragenden hoofdzin te geven. Die maatregel geeft weer
alleen bij het 2e zinspaar het noodige resultaat.
Zoo komt dan ook hier weer uit , dat Spraakleer met Wiskunde
niet heel veel gemeen heeft. Een „proef op de som" is in het
geval , dat ons bezighoudt , niet te geven. Zeker, indien men den
zin als indirecte vraag „herkencl heeft , dan kan de wetenschap
van de bovengemelde bijzonderheden haar nut hebben , dan kan
men het zich zelven er te duidelijker mee maken , dat men goed
gezien heeft.
De beste weg is m. i. te letten op den inhoud van den bijzin
in zijne verhouding tot dien van den hoofdzin. Wordt hetgeen
in den bijzin staat als „dé vraag", „de quaestie" voorgesteld , of
als iets bekends ? Dàt moet men onderzoeken. Doen we dit ten
aanzien van de straks gestelde voorbeelden , dan bevinden we,
dat in la Waar Cats geboren is" als zaakaanwijzing bedoeld
wordt, ongeveer voor „Brouwershaven, als geboorteplaats van Cats";
doch dat in den bijzin van 1b de zaak als vraag wordt voorgesteld.
(Men lette ook op 't verschil tusschen is en was!)
Volgens de constructie in 2a is „hetgeen gezegd is" den spreker
bekend ; de zin bevat eene zaakaanwijzing ; volgens die van 2b is
het hem niet goed bekend , hij vraagt het zich zelven af.
Met zin 3a betuigt de spreker , dat hij „het uur van afvaart"
weet , met zin 3b , dat het hem eene vraag is.
In het geval, onder 4a genomen , is de bewuste persoon bekend;
in dat , onder 4b gesteld , wordt nog naar zijn' naam gevraagd.
Het meest loopt men , blijkens de behandelde gevallen , gevaar,
de afhankelijke vragen te verwarren met de persoons- en zaakaanwijzingen. Want dat de bijzinnen onder 3a en 4a:
3a. Ik wist wanneer de boot vertrok.
4a. Het bericht, wie den directeur zou opvolgen werd met ingenomenheid door de werklieden begroet ook tot dat type te
brengen zijn, valt, naar mijne meening, hoelang men ook aarzelen
moge , ten laatste niet te ontkennen. Immers , dit staat m.i. vast:
24*
,

372
af h. vragen zijn het niet , en wat blijft er dan anders over dan
er deze beteekenis in te zien :
3a. Ik wist het vertrekuur der boot (zaakaanw.).
4a. Het bericht aangaande den persoon des opvolgers werd
enz. (persoonsaanwijzing).
Wel worden zinnen van dit type als bijvoegl. bijzinnen anders
altijd door een voorzetsel voorafgegaan , dat dan op den geheelen
zin betrekking heeft ; aldus b.v.:
Het bericht , aangaande wie den directeur zou opvolgen , enz.
De vraag , over hetgeen er behandeld zal worden , enz. Het
onderzoek , naar wie medeplichtig zijn enz., edoch y het is immers
in den aard eener bijstelling gelegen , dat ze zonder voorzetsel (of
naamvalsbetrekking) aan het bepaalde substantief toegevoegd wordt.
Welnu , als bijstellingszin treedt de bijzin in 4a op.

Ten slotte komt de benoeming van de woorden die afh. vragen
inleiden , aan de orde.
Bij de vragen , die met of aanvangen , is dit punt weer spoedig
afgehandeld. Immers dit of is het onderschikkende , het grammatisch verbindende voegwoord of. Noch van den hoofdzin , noch
van den bijzin maakt het een deel uit , het staat als verbindingsschakel tusschen beide zinnen in. Herinnerd worde even , dat het
„gramm. verbindend" heet in tegenstelling met voegwoorden als
toen , waar, wanneer, omdat enz. , die ook den „aard der verbinding", de soort van betrekking (van tijd , van plaats enz.)
tusschen de zinnen te kennen geven , wat of niet doet. Het is
„kleurloos". Wie in de gelegenheid is , verzuime niet , over de
vele diensten van dit woordje het Woordenboek eens uit te hooren.
Anders evenwel staat het met de overige afh. vragen. Aan het
hoofd daarvan vinden we de woorden : wie, wat, welk, wat voor

een, hoedanig; — waar, wanneer, hoe, waarom , weshalve, waarmee , waarop enz. Door vergelijking van b.v. „ Wie heeft dat
gedaan" ? en : „Ik vraag , wie dat gedaan heeft" ; enz. blijkt dat
deze woorden precies dezelfde zijn als die, welke aan het hoofd
der directe vragen voorkomen. Ze hebben in beide gevallen precies
dezelfde kracht. Vandaar, dat ze ook aan het begin der afhankelijke vragen als vraagwoorden moeten worden benoemd en wel de
perste 'gif als vragende voornaamwoorden en de overige als vram
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çjende bij'woorden; deze laatste zijn dan vrag. bijwoorden van
plaats, van tijd , van hoedanigheid, enz.
Hierbij komen we te staan voor de vraag: Treden dan vraagwoorden als verbindingswoorden op? Het antwoord moet luiden:
neen ! Dit volgt immers ook reeds uit het feit , dat de bedoelde vraagwoorden dezelfde kracht hebben als aan het hoofd
der directe vragen en daar is het volmaakt duidelijk , dat ze niet
den dienst van verbindingswoorden uitoefenen. Daarom ook vindt
men ze aan het begin van de bijzinnen , die de constructie van
den hoofdzin hebben en immers , zooals het heet, ,,los naast den
hoofdzin" staan. 1Toorb. : Ik vroeg: Wie heeft dat gedaan? enz.)
Regel is dus, dat de afh. vragen, daargelaten nu die met of,
(

beginnen met vragende voornaamwoorden of vragende bijwoorden.
Deze woorden verbinden niet den hoofdzin met den bijzin; dat
deze beide als een geheel moeten worden opgevat, zegt in dit geval
de lees- of spreektoon , de constructie van den bijzin , de inhoud.
Zoo moet dan ook bij het benoemen van de beginwoorden der
bijzinnen in de voorbeelden (bi. 369) wèl onderscheiden worden. Is
de zin geene afh. vraag , dan blijven wie, wat, hetgeen, gelijk ze dat
in persoons- en zaakaanwijzingen altijd zijn : bepalingaankondiçjend
+ betrekkelijk voornaamwoord en waar, wanneer: voegwoorden.
Welk, wat voor een en hoedanig kunnen ook , al leiden ze
geene afh. vragen in , niet anders dan vrag. voornaamwoorden
zijn. Wellicht is hiervoor dit de verklaring, dat de zin na die
woorden wel niet het wezen , maar toch nog den vorm van de
afh. vraag bezit. Zoo is ook hoe (voor zoover het geen gramm.
verbindend voegwoord is) bijwoord in zulke zinnen; verder zijn
waarom , weshalve , waarmee , waarop aan het hoofd van zinnen,
die geen afh. vragen zijn , gewone voornaamwoordelijke bijwoor
den en verbinden dus ook in dat geval hoofd- en bijzin.
-

In de meening, studeerenden onderwijzers daarmee van dienst te
zijn, plaats ik aan het slot van dit opstel eenige zinnen, voor het
meerendeel uit Potgieters Proza gegrepen, die ze wbl zullen doen,
goed te bekijken, ten einde het type afhankelijke vraag van andere
vormen te onderscheiden en de beginwoorden goed thuis te brengen.
Oefening doet ook hier veel. Cursieve druk wijst aan, waar het
om te doen is.
Wat brui ik er me om, wat ze van me zeggen.
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Eer hij er bij kan voegen, wat hij er blij denkt, komen eenige
van dezen de deur in.
Graevestein leende Juffrouw Nalop te zelden een luisterend oor,
om dadelijk op de hoogte te zijn, wat er gaande was.
Vóór het weder Mei was, moest er een besluit genomen, wie de

tweede verkozene heerscheresse des hzuizes wezen zou.
Er was geen twijfel meer aan, wat het gold.
Voor het oogenblik wist Geesje immers, welken gang alles gaan moest.
Voor welke dier twee (behaagzucht en hartstocht) de kunst gevaarlijker priklel is, dat beslisse de verdienstelijke, die de eene en
den andere bestreed, de gelukkige, die beide overwon.
Welk eene teleurstelling was aan de hare gelijk geweest, als zij
getuige had kunnen zijn, hoe luttel indruks de pracht van het

rood damasten ameublement op hem maakte ; hoe hij glimlachte
om dep og in
q ^ .... enz.
Ik vleide mij, dat ik wist, wat de tijd vermag.
Als kon er sprake zijn van indringen voor wie met zulk een hart
in een klaaghuis gaat.
Gij, die het leest, als ik, die het schrijf, wij waren er getuigen van,

hoe zij, voor luttel jaren, met hare partij voor de vijfschaar gedaagd,
vonnis ontving van wie haarsgelijken, hare minderen zijn geweest.
Stel u voor, dat Java ons niet langer zijne schatten in den schoot
stortte, en zeg mij, werwaarts de dienstbare vloot der Handelmaatschappij dan hare zeilen hijschen zou ; waar de ondernemingslust harer reelers, in Noord- of in Zuid-Amerika betrekkingen
heeft aangehouden; waar men zich onzer in China nog herinnert;
wie ons in Australië nog kent ?
Beslis over het gegronde van dat verlangen, als ik u zal gezegd
hebben, wat ik haar (de schilderij) gaarne voorstellen zag.
Te Rome huurt men eene verdieping, zonder zich veel te bekom-

meren, wie er onder of boven woont.
Eere , wien eere toekomt.
Hij is nog altijd het eenige, wat hij met hart esa ziel altijd is

geweest : medicus.
IJdele vragen ! even ijdel als die, waardoor, wanneer, van waar,
hoe deze schilderijen het eigendom des Rijks zijn geworden.
Wat enen er ook van zegge, de verontschuldiging was niet
onvernuftig gevonden.
H. SLOTBOOM.
Amst. , Jan. '98.

PRIMAIRE EN SECUNDAIRE BUIGING.

« LVaamvallen zijn de vormen, die de zelfstandige naamwoorden
en voornaamwoorden aannemen , om de betrekkingen uit te drukken,
waarin deze woorden in den zin voorkomen."
Op de vraag , waarom in deze definitie alleen van zelfstandige
naamw. en voornaamw, gesproken wordt. verkrijgt men soms een
antwoord, dat duidelijk toont, hoe het juiste inzicht in de buiging
der zelfstandige woorden, vergeleken met die der bijvoeglijke woorden,
ontbreekt.
Welke zijn die betrekkingen, waarin de woorden, waarbij van
naamval sprake is, in den zin kunnen voorkomen? In hoofdzaak
deze: Onderwerp - Naamwoordel. deel van 't gezegde -Lijdend
voorwerp - Meewerkend voorwerp - Oorzakelijk voorwerp Bijvoegl. bepaling Bepaling van gesteldheid - Bijwoordelijke bepaling.
Welnu, de verschillende vormen , die een woord aanneemt om
te doen uitkomen, welke van deze diensten het in den zin waarneemt, - dt zijn naamvallen. Het onderwerp staat in den nominatief , of wil men: de onderwerpsvorm is de nominatief; enz.
In onze tegenwoordige taal zijn het nu niet altijd meer verschillende vormen: eerste en vierde naamval zijn gelijk, althans bij
't zelfstandig naamwoord. Oorspronkelijk echter had men wèl voor
iederen naamval een eigen vorm. Het Gotisch verboog bv. dag
in het enkelvoud aldus: dags - dagis -- daga - dag; en in
het meervoud: dagos - dage' - dagarn - dagans. Wij hebben
nu voor het enkelvoud slechts 2 vormen: dag en dags (soms nog
in een' deftigen datief dage) en voor het meervoud: den, n.l. dagen.
Bij de voornaamwoorden vinden we er nog wel eens vier b.v.:

zij, hunner, hun, hen.
Doch hierover weiden we thans niet verder uit.
De jongen plukt den rijpen appel. In dezen zin staat jongen
in den 1 naamval en appel in den 4 ; de lidwoorden helpen
om nog verschil van vorm aan te brengen, al zit dit dan ook niet
in de substantieven zelf. Waartoe staan nu die woorden respectievelijk in den len en in den 4n nv. ? Immers , om de betrekkingen aan te geven , waarin ze in den zin voorkomen, de diensten,
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die ze daarin vervullen , n.l. die van onderwerp bij de werking
plukken en lijdend voorwerp bij idem.
Let men nu echter op bijvoeglijke woorden : lidwoorden , bijv.
naamwoorden , bijv. voornaamwoorden , bijv. telwoorden , --- dan
ziet men verschil. Ook bij deze spreekt men wel van naamvallen,
doch die naam betreft vormen , die niet voortvloeien uit de diensten , die de woorden in den zin vervullen.
Nemen we maar weer het zinnetje van zooeven.
De jongen plukt den rijpen appel. Hierin benoemen we de
als 1e naamv. , den als 4en , rijpen als 4en . Waarom ? Waaruit
vloeit hier die bepaalde naamval voort ? Natuurlijk uit den vorm,
uit den naamval van resp. jongen en appel. Jongen is ten naamv.;
daarom is de ook 1 en nv. ; appel staat in den accusatief; daarom
is het met den en rijpen evenzoo.
Maar dan is ook uitgemaakt , dat de bijvoegt. woorden die verschillende vormen aannemen niet krachtens de betrekking , waarin
ze in den zin voorkomen. Dit kunnen we ook op andere manier
nog beredeneeren.
Welken dienst toch verrichten de bijvoeglijke woorden in den
volzin ? Antwoord : dien van bijvoeglijke bepaling. Hadden ze nu
eenen naamval , afhangende van dien dienst , dan — het volgt er
van zelf uit — zouden ze altijd in denzel fden naamval staan ,
gelijk immers woorden , die onderwerp zijn , altijd in den nominatief
voorkomen.
Als we dit alles nu goed inzien , begrijpen we , dat in de vermelde definitie van naamvallen de bijvoeglijke woorden niet ingesloten mogen worden. Afzonderlijk moet over de „naamvallen" dezer
woorden gesproken. Hunne vormen heeten ook naamvallen , maar
zijn het niet in den echten zin. Ze worden ook congruentie-vormen
genoemd; omdat de bijvoeglijke woorden met de zelfstandige, waarbij
ze in den zin behooren , congrueeren.
Of ook : de buiging der zelfstandige woorden noemt men primaire
of oorspronkelijke en die der bijvoeglijke : secundaire of begeleidende.
Omgekeerd geeft dus het letten op de soort buiging , die een
woord vertoont , een middel aan de hand , om tot het zelfstandig
of bijvoeglijk karakter van een woord te besluiten. Op de vraag,
of wiens in zinnen als : Wiens boek is dat ? zelfstandig of bijvoeglijk gebezigd is , hoort men nog vaak een verkeerd antwoord. Toch
is de zaak helder als glas. Wiens is een ginitiefvorm , boek staat
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in den len naamval. Er is dus geen congruentie , wiens heeft een
eigen buiging en is dus zelfstandig.
Nemen we nu welke in eenen zin , als
Wij bezochten verleden zomer het Maasdal in België , welke landstreek veel bekoorlijks bezit.
Landstreek staat in den nominatief ; welke evenzeer (immers de
accusatief welke ware in 't geheel niet te verklaren !) ; het heeft
dus secundaire buiging en is alzoo bijvoeglijk betrekk. voornaamwoord bij landstreek.
Op examens is wel eens gevraagd : Hoe bewijst ge , dat het
eerste deel in de samenstelling zijnsgelijke een persoonlijk en niet
een bezittelijk voornaamwoord is ? Het antwoord is ook hier zeer
eenvoudig. Ware het een bezittelijk voornaamw. , dan zou het een
bijvoeglijk bezitt. v.n.w. wezen (vormen als zijn gelijke , meervoud : zijne gelijken, komen dan ook even goed voor) , en in denzelfden naamval staan moeten als gelijke, dat een als zelfst. naamor.
gebruikt adjectief is. Beschouwt men nu het woord zijnsgelijke b.v.
in dezen zin:
Wie vond in deeg'lijkheid ooit zijnsgelijke weer?
dan blijkt, dat gelijke , of liever het geheele woord zijnsgelijke,
in den accusatief staat als lijd. voorw. van weêrvinden , terwijl
zijns op zich zelf zich als een genitief doet kennen. Bezittelijk
voornaamwoord is het alzoo niet en er blijft niets over , dan er
den Zen naamval in te zien van zij , dus : persoonlijkk voornaamwoord. - Als zoodanig is het vanzelf zelfstandig , vandaar dat het
met gelijke ook niet congrueert.
H. SLOTBOOM.
Amsterdam.

In quarto.
Een grooten gek noemt men wel een gek in folio, eene uitdrukking aan de boekenwereld of het boekverkoopersbedrijf ontleend.
Bij PIETER LANGENDIJK ontmoette ik onlangs een gek in quarto.
Men leest namelijk in het 4de tooneel van de Wiskunstenaars of
't gevluchte juffertje :
hy wil haar perfors verbinden
Aan zeek'ren neef, een gek in quarto, die de meid
Nooit heeft gesprooken als met veel af keerigheid.
Mr. C. B.

SYNONIEMEN.
(T'ervolg van bladz. 181.)
,

6. Gaaf (gave), qi f t en geschenk.
Elk dezer drie woorden is de naam van iets, dat men aan een
ander geeft ; de naam -van iets, dat men van iemand in eigendom
ontvangen heeft. Bij de vaststelling der bijzondere beteekenis van
elk woord zullen we moeten letten op den persoon, die geeft en
op de bedoeling, waarmee gegeven werd. Gaaf en gift is datgene,
wat een aanzienlijke, een rijke aan een' geringere of een' behoeftige
geeft ; aan vrienden, bloedverwanten of hooger staanden vereert
men geschenken.
Gaaf (gave) is volgens de etym. beteekenis het voorwerp, dat gegeven wordt, doch die beteekenis is min of meer verouderd. Tegenwoordig
wordt het bijna uitsluitend in dichterlijken stijl en in bijbelstijl gebezigd.
Een gave wijst meestal op iets onstoffelijks. Zoo noemt men weldaden,
die wij van God ontvangen, gaven. Een geschenk is datgene, wat
men iemand geeft als een bewijs van onderdanigheid, hoogachting
of genegenheid, een geschenk is steeds iets stoffelijks. Een gift kan
zoowel iets stoffelijks als iets onstoffelijks beteekenen ; in 't eerste
geval is een gift een middelmatig geschenk.
V o o r b e e 1 d e n. Ik zweer (verklaar), dat ik, om tot lid der
Staten-Generaal te worden benoemd, directelijk of indirectelijk, aan
geen persoon onder wat naam of voorwendsel ook, eenige giften of
gaven beloofd of gegeven heb (G r o n d w e t, art. 87).
(Verder denke men aan de uitdrukkingen : milde gift (1748),
handgift.)
Poot's afdwalingen zijn te kort van duur geweest, te spoedig is
hij tot het besef zijner buitensporigheden ontwaakt, dan dat zijne
gave er door verwoest of zelfs geschokt zou zijn (H u e t, H. K.
P o o t, 70) Gewis 't is een gave, met klanken te malen, in 't grenzenloos rijk der verbeelding te dwalen enz. (0 u d e n N i e u w I,
69). Was het, omdat in dat jeugdige kindergemoed de kiem lag
eener gave, die wellicht later zou ontwikkeld worden, de gave om bij
voorkeur de bloemen in het leven op te merken ? (V o s m. V o g e 1 s
96) Roelof ' Arends, de kastelein uit de Drie Kemphaantjes, was
een snaak, en bezat de gaaf om zijne geestigheden dienstbaar te
maken aan den bloei zijner tapperij (C. en A H. 257).
-
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Daar viel zijn oog op het laatste geschenk, waarmede hij Gerritje
had verrast, op dien eigen koek, die de herinnering aan hun tienden
trouwdag had moeten verlevendigen (C. e n A. H. 254). En hunne
schatten open gedaan hebbende, brachten zij hem geschenken, goud
en wierook en mirre (M a t t h. II vs. II.)
7. Ach íing en eerbied.
Beide woorden wijzen op een gevoel, dat bij ons door 't besef
van iemands voortreffelijkheid wordt opgewekt.
Achtinq is afgeleid van het werkw. achten in de beteekenis van
op hoogera prijs stellen, hoog schatten, eene gunstige meening omtrent iemand koesteren, terwijl we, ons rekenschap gevende van het
daardoor opgewekte gevoel, onze handelingen ten aanzien van dien
persoon met dat gevoelen in overeenstemming brengen. Eerbied is
de hoogste mate van hoogachting, gepaard met de erkenning van
eigen minderheid, waardoor men tegen, iemand opziet en zich gedrongen gevoelt, hem eer en hulde te bewijzen. (.Eerbied als betoon
van uiterlijke beleefdheid is natuurlijk iets geheel anders. Zoo is
het mogelijk, dat we iemand met eerbied bejegenen, wien we niet
de minste achting toedragen. In dat geval dwingt niet de persoon
zelf ons eerbied af, maar b.v. zijn hooge leeftijd, zijne maatschappelijke positie). Achtina q gevoelen wij voor iemand, dien wij kennen
als een eerlijk, oprecht en degelijk man ; eerbied zullen wij daarentegen koesteren voor hem, wiens onbaatzuchtig streven wij als een
goed voorbeeld voor oogen willen houden.
V o o r b e e l d e n: Toch moet ik ter eere van mijne Haagsche
kennissen zeggen, dat ik bij toevallige ontmoetingen nooit anders
dan achting en welwillendheid heb gevonden. (B o s b. T o u s S.
M a j. F r a n s 28). Van zulk een' omgang der geesten zouden zij
(W. v. Oranje en Granvelle) hebben af te zien ; schoon elkander
nog waardeerende, schoon d'een den aêr nog achting toedragende,
zouden zij vijanden worden. { P o t g. P r o z a II, 112). En daarom,
nooit kon Arie dieper in hare achting zinken, dan nu hij aan een
tweede huwelijk scheen te denken, neen werkelijk dacht (C. e n A.
H. 269.)
c

Waarin Holland de beoefenaren der wetenschap huldigde, zonder
ander aanzien des persoons, blond van lokken of grijs van haren, —
landzaat, en dus het voorwerp van zijnen rechtmatigen trots, of
balling, en dus het voorwerp van zijnen edelaardiger eerbied. (P o t g.
II. 101). Waarom zouden wij aarzelen, bij deze gelegenheid ander-
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maal voor ons gevoelen uit te komen, dat we, spijt onzen eerbied
voor zijne (n. 1. van Cats) verdiensten . . . . (i d.. 129). In elk geval
perst de zachtzinnigheid, waardoor aan hare daad iedere schijn van
ijdelheid of stijfhoofdigheid ontnomen werd, ons eene betuiging van
ongeveinsden eerbied af (C.. e n A. H. 338 1 , IJlings grijpt, des eerbieds kilte, Grijpt me een sidd'ring aan, Voor het rijk van storm
en stilte, Voor den Oceaan ! (P o t g. R e i s 1 u s t, vs. 35-39).
8. Bestaan in en bestaan uit.
Bij het gebruik van elk dezer werkwoorden wordt het onderwerp
nader omschreven, komen we iets meer te weten aangaande den
aard, de gesteldheid der genoemde zelfstandigheid. Bij bestaan uit
noemen we de voorwerpen, de deelen, waaruit de zelfstandigheid is
samengesteld. Door het gebruik van bestaan in leeren we iets kennen van het wezen der zaak, die dan aan eene andere wordt gelijk
gesteld.
V o o r b e e l d e n: De Vader der menschen, die niemand vergeet, heeft gewild, dat in zulk weldoen het deel der armen zou
bestaan. (C. e n A. H. 263). Jan Rap beweert na wijs beraad, „'t
Bestaat 'cm niet in 't bidden (D e G e n e s t e t). Geboden in inzettingen bestaande, dezen waren haar leefregel ; dezen maakten den
grondtoon uit van haar eigenwillig bestaan (C. e n A. H. 157).
Dit spel, ik herhaal het, heeft geenszins uit louter kuren bestaan
(H u e t, H. K. P o o t 72). Ik wenschte integendeel de lieve kinderen in den waan te brengen, dat mijn geschenk bestaat uit de
prijzen, die op hun eigen lootjes zijn gevallen (C. e n A. H. 163).
De manschap van het vaartuig was zoo gering mogelijk, als bestaande
slechts uit twee personen (J. v. L e n n e p, D e Gestoord e
B r u i 1 o f t). En zelfs bestaat de geschiedenis van Lijsbeth uit twee
bekeeringsgeschiedenissen voor eene ; want nadat zij eerst als boerendienstmaagd de wereld verlaten heeft, om zich in een klooster
te begeven, maakte zij later weer van de opheffing van dat klooster
gebruik om een geestelijke zuster op eigen hand te worden (H u e t
XVI, 19).
9. Aanvanqen, aanheffen, beginnen.
Het gemeenschappelijke in de beteekenis dezer drie werkwoorden
bestaat hierin, dat men te kennen geeft, dat men het allereerste
gedeelte van eene handeling verricht. Aanvangen en beginnen naderen elkaar zoozeer in beteekenis, dat men als voornaamste verschil
alleen dit kan aanwijzen, dat aanvangen meestal in hoogeren stijl
-
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gebruikt wordt. Zij hebben echter alleen dezelfde beteekenis, waar
zij gebezigd worden met betrekking tot handelingen en tot tij druimten. Voor ruimten en voorwerpen in de ruimte bezigt men uitsluitend beginnen. Aanheffen wordt tegenwoordig alleen gezegd van eene
handeling, die met de stem geschiedt en beteekent dus beginnen te
zingen, te spreken.
V o o r b e e l d e n : En wat het ergste is : al hetgeen hij aanvangt
om . de schadelijke gevolgen van het traktaat van Munster te keerera,
of hetgeen hij daarvoor houdt .. .. (L. v. R, II s pag. 226). Ik
was niet meer in de gelegenheid, om u kennis te geven van mijn
besluit om reeds des anderen daags met den eersten trein naar
Utrecht te vertrekken, om mijn verkenningstocht aan te vangen (B o s b. T o u s s. M a j. Frans 28 . En als weder de laatste
December komt, met welke gevoelens zal ik terug zien naar het
eindje levensweg, waarop ik thans aanvang den voet te zetten?
(C. en A. H. 204.
Eerst heeft men u gedwongen met al uw speelsche lotgenooten
het lied aan te heffen : Wat vreugd ! het schooluur heeft geslagen,
Waarnaar elk kind om 't zeerst verlangt (C. 0. 7!. Doch ook hij
(Schaepman) zou een vers op Parijs ten beste geven ; ook hij als
een andere Ten Kate zijn boetspalm aanheffen ; ook hij in herinnering brengen, dat die ader eens vooral door Da Costa uitgeput
is (H u e t XVI, 2). En vaak voelde Ida den lust op zich opkomen,
dien evenwel hare zwakte haar verbood in te willigen, om als van
ouds een dier psalmen of gezangen aan te heffen (C, e n A. H. 344).
Maar ik weet niet, of kleine Piet op zijn tiende jaar, in massa,
zoo veel meer geprofiteerd zal hebben dan een ander, die op zijn
zevende of achtste begonnen is, „met de spa" te werken. (C. 0. 19).
Mijn hart begon te kloppen, of het bersten zou (M a j. F r a n s 3).
Het blijft een mooi ding ; met niks beginnen en eindigen met koets
en paarden en een heerehuis. (C. e n A. H. 260). Onder zulk gezelschap was Arie verzeild, te beginnen met den herfst na zijns
vrouws dood (i d i d.). Het is verwonderlijk, zeide zij, eene opmerking willende beginnen over de haren van het kind. (V o s m. V ogels 66).
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(Wordt vervolgd,)

ETYMOLOGIE EN TAALGEBRUIK.

Galq. Volgens het Wdb. is de beteekenis van dit woord die
van tak ; geheel hiermee in overeenstemming is de wijze, waarop
vroeger de galgstraf voltrokken werd n.l. door de veroordeelden
aan boomen op te hangen. Talrijk zijn de uitdrukkingen, waarin
't woord galg voorkomt ; enkele zullen hier met korte toelichting volgen.
Aan de galg dansen d. w. z. aan de galg hangen ; met toespeling
op de schommelende beweging van den gehangene. Iemand aan
de galg praten d. w. z. door beschuldigingen maken, dat iemand tot
de galg veroordeeld wordt. Iemand van de galg verbidden ziet op
eene oude gewoonte, waardoor de tot de galg veroordeelde kwijtschelding zijner straf verwierf, wanneer een meisje of vrouw beloofde met den veroordeelde te zullen trouwen. Galgenaas is
eigenlijk het lijk van den gehangene, dat den vogels tot aas
dient : in fig. zin een persoon, die verdient dat zijn leven op dergelijke wijze eindigde.
Aanvaarden. De tot nu als meest waarschijnlijk erkende etymologie van dit woord is de volgende : Aanvaarden is samengesteld uit het bijwoord aan, in de beteekenis van richting naar het
doel (z. a. ook in : aankijken, aangapen) en het werkw. vaarden, dat
van vaart (in de bet. van gang, tocht) afgeleid zou zijn. De oorspronkelijke beteekenis is : zijne vaart (gang, weg) richten naar
iets ; zich op weg begeven naar. In de hedendaagsche taal beteekent
aanvaarden : ondernemen, aanvangen (een tocht, een reis), op zich
nemen (regeering, bevel), beginnen te vervullen ( een post, ambt)
aannemen wat door een ander min of meer plechtig aangeboden
wordt. (Aanvaard mijne groeten.. Aanvaard dit blijk mijner
erkentelijkheid).
Achterdocht is een onregelmatige vorm voor achterdacht, dat
van het verouderd werkw. achterdenken gevormd is (voor de verwisseling van a met o denke men aan de spreektaalvormen brocht
en docht voor bracht en dacht). Achterdocht is dus de werking van
achterdenken. Volgens de samenstelling beteekende achterdenken:
denken achter, na iets, nadat iets voorgevallen is. De gedachte,
die ons dan bezig houdt, zou even goed aangenaam als onaange .
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naam kunnen zijn, maar in de tegenwoordige beteekenis wordt
achterdocht alleen in o n g u n s t i g e n zin opgevat en beteekent
het slechte meening, ongunstig vermoeden, argwaan.
Naar aanleiding van het ongunstig gebruik van bovenstaand
woord vestigen wij de aandacht op de wijzigingen, die de beteekenis der volgende woorden heeft ondergaan. Iemand van onbesproken gedrag, levenswandel gedraagt zich onberispelijk ; toch zou er
evenveel aanleiding toe bestaan iemands goede zoowel als zijne
slechte daden te bespreken d. w. z, aan critiek te onderwerpen;
volgens het taalgebruik heeft dat bespreken uitsluitend plaats ten
opzichte van verkeerde daden.
Ieder herinnert zich den regel uit de spraakkunst, dat stofnamen als voorwerpsnamen voorkomende een voorwerp noemen van
die stof vervaardigd b.v. een glas, een ijzer, een (raam)-lood. Hoe
zonderling is het dan te kunnen spreken van een koperen (stof)
blik ; een gouden oorijzer 1 ) ; van een gulden, die van zilver is ; van
de ijzeren baleinen eener paraplu.
Een roeiboot kan met jongens bemand zijn. „Een stucadoor beveelt zich aan tot het witten in allerlei kleuren" 2 Ons Belang,
orgaan voor de Coöperatie).
) (

A'dam.

V. D. MATE.

1) Deze uitdrukking wordt verklaard uit de omstandigheid , dat deze
(Friesche) hoofdsieraden oorspronkelijk inderdaad van ijzer waren , gelijk
in het Museum te Leeuwarden , in de opvolgende modellen duidelijk blijkt.
2) Dit is natuurlijk fout; de »stukadoor" gebruikt »witten" in de
beteekenis van »muren verven" of iets dergelijks. Het is de taalverbastering , die de advertenties ons brengen. Zoo leest men van eene »specialiteit
in Heineken's bier ," waarbij de adverteerder meent, dat specialiteit==winkel
is ; of wel iemand maakt bekend , dat hij verkoopt »tegen de meest
concureerendste prijzen" (natuurlijk concurreeren met één r) , alleen om
niet goedkoop te zetten of te spreken van lage prijzen. Maar er is vaak
overdracht van beteekenis , waarbij men niet aan verkeerd gebruik heeft
te denken , Vgl. M a t t. IV. t9 en M a r c. I. '17 , waar Jezus spreekt van

»visschers der menschen".

K. L. LEDEGANCK'S „AAN BRUGGE."
Zeker heeft Dr. N a u t a vele onderwijzers aan zich verplicht
door de toelichting van dit gedicht, dat in vele bloemlezingen
voorkomt, o.a. ook in die van Leopold, welke ik gebruik bij mijne
studie voor de hoofdakte. Vele plaatsen waren mij onduidelijk,
die ik nu, dank zij de verklaringen van Dr. Nauta, begrijpen kan.
Dankbaar ben ik daarom den schrijver van dit artikel, waardoor de
eerste afl. van Noord en Zuid, behalve door het fraai uitgevoerde
portret van P. C. Hooft, en A. G i t t é e 's verklaring van V a n
E e den 's Kleine Johannes, zeer belangrijk voor den studeerenden
onderwijzer geworden is. Mochten we onlangs eene uitvoerige nalezing
op de aanteekeningen van het eerste deel van L e o p o 1 d 's Bloemlezing ontvangen van Dr. S t o e t t , thans verheugen wij ons in
de hulp van Dr. N a u t a , die het werk van dezen aanvult en
ons den schrijver Ledeganck beter wil doen verstaan en genieten.
Voor ons onderwijzers , die met dichters als Vondel en Hooft
weinig te maken hebben , en hen niet voor het examen behoeven te bestudeeren, zijn aanteekeningen op hedendaagsche schrijvers van veel meer belang dan op die der 17e eeuw en zeker
zouden vele collega's zich met mij verheugen, indien Dr. Nauta
zich ook in de volgende afleveringen wilde verdienstelijk maken
door de juiste en volledige verklaring van andere gedichten onzer
19e-eeuwsche poëten. Dankbaar ben ik, doch niet voldaan en
Dr. N. houde het mij ten goede, indien ik hem om nog meer
licht kom verzoeken:
De aanteekening bij regel 26 toch is mij niet zeer duidelijk. Zij
luidt : tuin, in de oude beteekenis : omheining (vgl. Hollandsche
tuin) en dan : gebied." Hoe moet ik hier nu tuin opvatten ? Eerst
als omheining en dan als gebied ? Is dus Brugge in Vlaanderens
omheining gelegen ? Doch wat beteekent dat ? De tweede opvatting geeft wèl een goeden zin, al zou ik liever tuin verklaren
door het schoonste ,gedeelte (van Vlaanderen). En wat wil dat „vgl.
Hollandsche tuin" zeggen voor iemand, die niets meer verneemt,
dan dat tuin omheining" beteekent. Hij kan er niets anders uit
lezen dan : Hollandsche omheining ! Waarlijk Dr. Nauta had hier
wel wat duidelijker mogen zijn. Op andere plaatsen . laat hij
„

mij geheel in den steek. Wat toch beteekent in reg. 34 woonsten ?
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Is dat Nederlandsch ? En wat moet ik verstaan onder : Wanneer
ze (de vrouwen) in 't spiegelglas van vreemde wu, f theid schouwen,
en wisslen vreemd gebaar voor eigen lief gelaat ? Waarop doelen
reg. 65 en 66 : Ik zag de vlaersche vlijt, waer nijverheid uit sproot,
Haer wondren en haer weelde ontwikkelen in uw schoot. Welke
takken van nijverheid worden hier bedoeld ? En dan de volgende
versregels : Ik zag de scheppingskracht, waarop de kunsten bogen,
die weelde en wondren met haer hemelglans verhoogen. Wat beteekent
toch deze laatste zin ?
Bij regel 126 Vlaandrens bardenlied, verwijst Dr. N. naar zijne
opmerking over de beteekenis van het znw. bard, doch dit maakt mij
niets wijzer. Welk lied wordt hieronder verstaan ? Mij dunkt het
populaire volkslied van H i p p o 1 i e t v a n P e e n e: De Vlaamsche Leeuw, dat in 1845 is vervaardigd, dus een jaar vroeger dan
Ledeganek's Aan Brugge.
Op een paar andere plaatsen verkondigt Dr. Nauta eene meening , die naar het mij voorkomt , onmogelijk juist zijn kan. Ik
bedoel de verklaring van regel 79 , waar wordt medegedeeld , dat
men bij 't krachtig sein van een paar Vlaamsche woorden moet denken aan de verrassing van Brugge in 1302 , waarbij alle vluchtenden , daar zij in de duisternis niet te herkennen waren , de
door geen Franschman goed uit te spreken woorden moesten zeggen : Schild en Vriend. Maar wat verstaat Dr. N. dan onder een
sein ? en nog wel onder een krachtig sein ? Dat kunnen toch geen
paar woorden zijn die men een ander kalm laat uitspreken ? Dat
moet een uitroep , een kreet , een leuze zijn. En zouden de Vlamingen dien moord op de dommelende en beschonken Franschen
het glorierijkste feit hunner historie noemen ? Me dunkt het licht
dat Dr. Nauta hier voor ons , onderwijzers , heeft willen ontsteken,
is een dwaallichtje geworden. Hier kan immers , zooals trouwens
genoeg uit de volgende regels blijkt , niet anders bedoeld zijn dan
de' beroemde porenslag (1302) , waar inderdaad het donderende:
„Wat walsch is, valsch is ! Slaat doot, slaat doot !" en „Vlaanderen
de Leeuw !" het krachtig sein was tot den aanval op de Franschen.
Nog eene andere verklaring is m. i. geheel onjuist. Ik bedoel
die van de woorden „der dogen stad verloofde van de baren" door
Ledeganck aldus , volgens Dr. Nauta , genoemd omdat Venetië „te
midden van water gelegen , daaraan verbonden , gehecht , daarmee

geheel één is." Hier wordt natuurlijk gezinspeeld op de gewoo^ute,
Noord en Zuid , 21e Jaargang,

25

386

dat tijdens de Republiek, de Doge op Hemelvaartsdag in een galei ,.
de Bucen íauruus (of Bi centoro) genaamd, naar de Adriatische zee
voer, om met deze te huwen door een ring in haren schoot te
werpen, daarbij de woorden uitsprekende : Desponsanius te, mare, in
signum perpetui do7ninii (wij huwen u, zee, ten teeken van voortdurende heerschappij. 1 )
Ten slotte nog eene enkele vraag. Bij regel 131 vraagt Dr. Nauta
of Ledeganck hier kan doelen op het in 1878 opgerichte standbeeld
van Jan v. Eijk. Doch is het niet wat al te onnoozel, te meehen,
dat de Gentenaren zich in 1846 in pracht tot feestgebaar bereiden
voor een standbeeld , dat in 1878 opgericht is ? En zou het niet
beter zijn te denken aan de bronzen buste van S i m o n S t e v i n,
die juist in het jaar 1846 te Gent is onthuld ?
Hiermede eindigen mijne opmerkingen, die ik gaarne onder de
aandacht wenschte te brengen van Dr. Nauta. Misschien vindt hij
hier aanleiding in, om een volgenden keer wat meer en wat
juister te verklaren en zich zelf wat strenger eischen te stellen als
voorlichter van de onderwijzers. Over de verklaringen der twee
andere gedichten kan ik niet oordeelen, daar de tekst niet te mijner
beschikking staat.
's- Gravenhave.
M. TARF.

Men moet geen oude palen verzetten,
geen oude instellingen en leeringen veranderen. Ook , geen oude menschen elders onder dak brengen , laten verhuizen ; want dan sterven

zij, naar het volksgeloof, spoedig. In Spr. XXII : 28 en XXIII : 10,
waaraan men hierbij dacht , is nochtans sprake van „grenspalen"
of „grenssteenen", die men niet , in zijn voordeel, verzetten mocht
onder Israël (vgl. Deut. XIX : 14 , XXVII : 17) , met oogmerk om
een deel van den akker zijns buurmaas wederrechtelijk zich toe te
eigenen. Derhalve , op den klank af, aan den Bijbel ontleend.
Verbetering.
Op bl. 284 gelieve men, bij de vermelding van het portret van
Bilderdijk te lezen:
Een portret naar de schilderij van Schmidt (1787), gegraveerd
door M. d'Sallieth (1789 of 1790).
1

Zie de Encyclopedie van W i n k 1 e r P r i n s.

KYRIE ELEISON.
Kyrie eleison , is verlatijnscht grieksch , dat beteekent : Heer,
ontferm U (onzer !) De zaak is deze:

a) De bede om ontferming:
Kyrie, eleison ! (3 maal herhaald)
Christe, eleison ! (
,,
,,
)
„
„
Kyrie, eleison ! (
wordt gedaan door den priester in den aanvang der Mis , na dat
gedeelte, hetwelk de Introitus heet. Die negenvoudige uitroep om
ontferming is, evenals andere stukken der Mis, op muziek gezet en
wordt door het koor gezongen. Dit stuk muziek noemt men bij
verkorting : de of het Kyrie. Zoo spreekt men bv. van een Kyrie
van Beethoven enz., evenals men bijv. spreekt van een Gloria van
Mozart enz., zijnde Gloria het eerste woord van den lofzang Gloria
in excelsis Deo : Glorie aan God in den hooge ! enz. , een lofzang,
die in vele Missen op het Kyrie volgt, enz.
Diezelfde bede om ontferming , maar nu niet 9 , doch slechts 3
maal herhaald:
Kyrie, eleison !
Christe, eleison!
Kyrie, eleison!
is ook de aanvang van die gebedsformule, welke men bij de R. R.
eene litanie noemt, waarvan er een aantal in alle R. K. kerkboeken
te vinden zijn. Daar deze litanieën in den regel lang zijn , noemt
men ook iets wat lang duurt, vooral als 't eentonig daarbij is, wel
een litanie, bv. van vragen, van grieven enz. „gebed zonder einde."
c) Diezelfde korte bede om ontferming komt eindelijk ook voor
in de zoogenaamde kerkelijke getijden of Breviergebed en bij verscheidene kerkelijke dienstverrichtingen, bijv. eene kerkwijding, enz.
Zoo is Ps. 135 (136) een Kyrie, eleison der Israëlietische gemeente.
Dus:
Kyrie, eleison, afwisselend met Christe, eleison , meer of minder
herhaald is eene kerkelijke gebedsformule ; beteekent : lieer (resp.

Christus), ontferm U onzer 1 en komt voor:
10. in de Mis,
2°. in het Breviergebed,
3 0 , bij vele kerkelijke plechtigheden,
40• als de aanhef van zoogen. „litanieën.
Kyrie , als muzikale term , duidt de muziek aan , waarop die
woorden gezet zijn, zooals zij een gedeelte der Mis uitmaken.
N.B. Als men eenmaal schrijft : Kyrië, moet men het altijd doen.
Het is echter onnoodig , het deelteeken te gebruiken , daar beide
woorden geheel vreemd zijn, ook in hun vorm.
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TIJDSCHRIFTEN.
De Studeerende Onderwijzer, V afl. 7 en 8.
De heer Van rStrien geeft taalkundige opmerkingen naar aanleiding van. Staring's „Israëlitische Looverhut" en Potgieter's „Blauwbes".
C. Groustra bespreekt Van Effen's „Holl. Spectator". Hij legt
vooral nadruk op de losheid van stijl, in vergelijking met de pruikerige stijfheid van het overige proza uit de eerste helft der vorige
eeuw. Ofschoon deze lossere trant niet dadelijk navolging vond,
heeft hij toch ongetwijfeld een heilzamer invloed op latere schrijvers uitgeoefend. Er is echter een groot verschil tusschen de
zedeschetsen en de wijsgeerige vertoogen. De eersten zijn ook nu
nog aangenaam om te lezen, daar zij ons aardige kijkjes in het
leven van de vorige eeuw geven ; de laatsten zijn oppervlakkig van
redeneering en pedant van toon : het is onmogelijk er verscheidene
achter elkaar van te lezen. Vervolgens deelt Schr. uit sommige
der vertoogen het een en ander mee, ook uit „De Denker" en
„De Menschenvriend" : twee der tijdschriften, die in navolging van
den Spectator achtereenvolgens zijn uitgegeven.

A. G. v. Dijk, „Vlaamsch Nederlandsch". Schr. herinnert er
aan, dat in de Middeleeuwen het Vlaamsche dialect zoo overheerschend was, dat het waarschijnlijk de algemeene schrijftaal zou zijn
geworden, zoo niet door den Tachtigjarigen Oorlog aan den bloei
der zuidelijke gewesten een eind was gekomen en het intellectueel
leven zich naar het Noorden had verplaatst. Daardoor is, in plaats
van het Vlaamsch, het Hollarrdsch de algemeene beschaafde spreeken schrijftaal geworden. Voorloopig werd deze echter alleen in de
noordelijke provinciën gebezigd : in de zuidelijke werd het onder
de beschaafde standen meer en meer gebruikelijk Fransch te spreken en te schrijven. Hierin kwam echter een ommekeer na 1830,
toen vooral onder invloed van J. F. Willems de Vlaamsche Beweging meer en meer veld won . Ter bevordering der taaleenheid
werden sedert 1849 de Taal- en Letterkundige Congressen gehouden, die hun doel niet geheel gemist hebben, maar toch niet in
staat zijn geweest om het verschil tusschen de Noord- en de Zuid-

nederl. schrijftaal geheel uit te wisschen. De Belgische schrijvers
onderscheiden zich van de Noord-Nederlandsche door de volgende
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eigenaardigheden. Terwijl ze aan den eenen kant vele Fransche
woorden en uitdrukkingen letterlijk 'vertalen, vermijden ze aan den
anderen kant bastaardwoorden, die bij ons algemeen gangbaar zijn.
Verder zijn bij hun nog woorden in gebruik, die bij ons sedert
lang zijn verouderd. Schr. meent de verklaring van dit verschijnsel
daarin te vinden, ,,dat in de Middeleeuwen door de Letterkunde
het Vlaamsch zich tot eene beschaafde taal begon te ontwikkelen."
Hoe dit ooit tengevolge kan hebben, dat in het Zuiden woorden
in zwang blijven, die in het Noorden plaats maken voor andere,
is niet duidelijk; maar het argument vervalt geheel, wanneer men
er op let, dat dit verschijnsel zich in elk dialect voordoet, niet
alleen ten opzichte van het woordgebruik, maar ook van grammaticale vormen, van uitspraak, klemtoon enz. In het Vlaamsch
zijn, gelijk Schr. verder opmerkt, een aantal uitdrukkingen in
zwang, waarin de oude datief-e nog wordt gehoord, terwijl de
algemeene taal er nog slechts weinige kent. Zoo zeggen de Belgen
niet alleen ten huize, maar ook uit en in den huize, niet alleen
bij monde, maar ook uit den monde, hij dage enz. De werkw. 1eeten
en lachen hebben nog een sterk imperf. (hiet, loech) en kwellen
wordt nog geheel sterk vervoegd kwol, gekwollen). De bijwoordelijke s komt bij hen ook voor in korts daarna, op tijds, plot$elings
en de uitgang ky•Jc geeft niets stijfs aan de woorden eerbiediglijic,
rechtvaardiqlijlc, vrqljk, enz. Ook het onscheidbaar gebruik van
de werkw. aanzien, aanhooren enz. is een overblijfsel van vroegeren
tijd. Het voorvoegsel her wordt door hen meer gebruikt dan door
ons: herbeginnen, herspiegelen, hervallen (weer instorten van een
zieke) en ook andere voor- en achtervoegsels worden anders aangewend: rnisachen, ontsehilet (in de war), vericalmen (kalmeeren),
en,qellijlc (engelachtig), groensel (groente), metser (metselaar), schare.
Zingen (houtkrullen) enz. Ten slotte wijst Schr. op een bijzondere
voorliefde voor het woord doen : men doet in België niet alleen
boete, een reis, een vraag enz., maar ook een gifte, een geschenk,
een teeken, een aanspraak, indruk, spijt.
Op een vraag naar aanleiding van de woorden ,,Mijn Saffo en
peignoir," Fantasio II coupl. 42, antwoordt de heer Mieras : Er is
eigenlijk geen aanleiding om de gouvernante om haar avontuur
een Saffo te noemen." Hierop is wel wat af te dingen. Gelijk bekend is, had Saffo een soort van school, waarin zij jonge meisjes
in de dichtkunst en den zang onderwees, en volgens de Grieksehe
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blij speldichters ontvlamde zij nog op lateren leeftijd in liefde tot
den jongen Phaon. Vooral dit laatste zal De G. er toe geleid hebben, Mary's gouvernante met haar te vergelijken. De antonomasia
is echter minder gelukkig gekozen, omdat men bij den naam Saffo
in de eerste plaats aan de dichteres denkt.
Dietsche Waranda XI, No. 1, 2 en 3.
H. de Marez schrijft een waardeerend artikel over Guido Gezelle
naar aanleiding van diens laatsten dichtbundel „Rijmsnoer". Hij
roemt in hem vooral zijn waarheidsliefde, die hem behoedde voor
het bezingen van ingebeelde smart of blijdschap. „Guido Gezelle
heeft zijn hart uitgezongen, zijn hart met al zijn liefde voor de
natuur en vooral voor zijn God, zijn hart met een verkropt en
mysterieus leed, dat er in verborgen ligt, zoo vreemd nochtans b ij
dien zorgeloozen, levenslustigen dichter." Hij bezingt de liefelijke
natuur van het Leie-dal , zooals zij zich voordoet op verschillende
tijden van den dag en in de verschillende jaargetijden. Vooral de
boomen en de vogels trekken zijn aandacht. Van de eersten
zegt hij:
Het hazegrauwt : de lanen,
vol licht weleer,
de wegels en de banen
en ziet men meer.
Zoo stille staan als beelden
de boonren nu:
die roerden en die speelden,
ze droomen nu.
Die ruischten en die riepen,
de boomen , nu ,
ze doen , alsof ze sliepen:
ze droomen nu.
En de vogels vraagt hij:
Verstaat gij malkanderen,
elk in zijn taal?
Verstaat gij , die meest en
die merelt ,
die lij siert, die leeuwerkt, die
muscht , altemaal
uw maagschap , tot tenden
de wereld?
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Dat ook de menschenwereld hem niet koud laat, blijkt uit zijn
portret van een boerendeerne:

Virago.
Dat handhaaft de vorke,
dat handhaaft de koe,
dat werkt als de beste
van 't boerengedoe;
dat bidt in de kerke,
dat wiedt op het land,
dat mint en dat moedert.
Van herte en van hand
en is er geen vrouwvolk
rechtzinnig gezeid,
als , hier in ons Vlaanderen,
de dorpvaste meid.

,.!

Schr. heeft één grief tegen zijn landgenoot : de al te groote
vrijmoedigheid, waarmee deze met de taal omgaat. Schr. ziet het
liefst, dat een Nederlandseh dichter zich in algemeen gangbaar
Nederlandsch uitdrukt. Wil hij uit bestaande woorden nieuwe
afleiden, zQoalS in de aangehaalde stukjes herhaaldelijk is gedaan,
dan heeft Schr. daar niets tegen, mits ze algemeen begrepen kun.
nen worden. Gezelle bedient zich echter bij voorkeur van WestVlaamsche woorden en uitdrukkingen en doorspekt zijn taal bogendien met termen, aan het Latijn, het Engelsch of het Duitsch
ontleend, ja neemt ze soms uit Middeleeuwsche werken over, zoodat
men Kiliaan moet raadplegen om den zin der verzen te vatten. Om
dit laatste onnoodig te maken, heeft de dichter aan zijn laatsten
bundel een glossarium van niet minder dan 84 bladzijden toegevoegd, zonder te bedenken, hoezeer het kunstgenot verstoord wordt,
wanneer men onder het lezen telkens gedwongen wordt in een
alphabetische lijst te gaan snuffelen. Zulk een kunstmatige taal,
zegt Schr. terecht, ,,is net te verdedigen, daar we in het bezit
zijn van een prachtige Nederlandsche taal, die aan een rijke schaar
schrijvers op het gebied van poëzie en wetenschap toegelaten heeft
al de gevoelens of de denkbeelden van het menschelijk verstand
uit te drukken."
Gt ustaaf &gers , ,, Yondel en de Turken." Vondel was een dichter,
die geheel en al met zijn tijd meeleefde. Zijn hekeldichten en zijn
zegezangen bewijzen, welk een belang hij stelde in alles, wat er
om hem heen gebeurde. Maar zijne belangstelling beperkte zich
niet tot hetgeen er binnen de enge grenzen van het vaderland
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voorviel : ook wat daarbuiten omging , hield zijn geest bezig. Bij
herhaling vestigde hij de aandacht op het gevaar, dat de Christenheid van de zijde der Turken dreigde. In de opdracht van den
Lucifer aan „Ferdinandus den Derden, gekozen Roomschen Keizer"
schreef hij : „Christenrijek , doorgaends , gelijck een schip in de
wilde zee , aen alle kanten , en tegenwoordigh van Turck en Tarter,
bestormt , en in noot van schipbreucke , vereischt ten hooghste
deze eendraghtige eerbiedigheit tot het Keiserdom om den algemeenen erfvijant des Christens naem te stuiten , en den Rijcksbodem en zijne grenzen , tegen den inbreuck der woeste voleken,
te veiligen en te stereken." Hieruit blijkt , dat hij ook tijdens het
schrijven van zijn meesterstuk aan de Turken dacht , en daarom
kan men niet anders dan er een symbolische beteekenis in zien ,
dat hij het leger der afvallige engelen in den vorm van een halve
maan laat optrekken om de godgetrouwen te bestrijden.
Het meest van al komt deze Turkenvrees uit in de Opdracht
van „Joannes de Boetgezant" aan Joan Maurits (1662) , welke
opdracht Unger ongetwijfeld een van Vondels prachtigste gedichten"
noemt. De dichter wekt daarin Joan Maurits, die grootmeester der
Malthezer ridderorde was , op tot bestrijding der Turken , na eerst
een uitvoerige schildering gegeven te hebben van de bloedige oorlogen , die dezen in den loop der eeuwen tegen de Christenen
hadden gevoerd. De kern van dit gedicht vormt het verhaal van
de verovering van Constantinopel. Van dit gedeelte geeft Schr.
een afdruk met verklarende aanteekeningen , waaruit blijkt , hoe
Vondel ook hier op de hoogte van zijn onderwerp was. Ook „de
stoutheid der voordracht en de schilderachtigheid der voorstelling
worden zelden geëvenaard, terwijl het gedicht als een model van
echt Nederlandschen , gespierden zinsbouw mag gelden."
Vervolgens herinnert Schr. aan het bekende gedicht „Op de
tweedraght der Christe Princen" t 1634) , waarin Vondel op welsprekende wijze doet uitkomen , hoe de voortdurende oorlogen
tusschen de Christenvorsten het gevaar , dat uit het Oosten dreigde,
vermeerderde. De Turken werden destijds geregeerd door Sultan
Murad-Khan-Ghazi (1623-40), die in wreedheid en bloeddorst weinig
voor Nero onderdeed , zoodat hij door zijn onderdanen ontweken
werd , als zij hem zagen naderen. 's Nachts verliet hij soms zijn
paleis met de kromsabel in de hand en doodde uit louter zucht tot
bloedvergieten ieder , die hem in den weg kwam, en overdag ver-
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maakte hij zich dikwijls met op de merischen te schieten, die onder
de vensters van het serail voorbijgingen. Hij verkeerde schier onafgebroken in staat van dronkenschap; op zijn sterfbed dreigde hij
zijn geneesheeren met den dood , zoo zij hem niet genazen. Het
was dus niet zonder grond, dat Vondel zijn geloofsgenooten voor
dien ,,bloedthond , yeders 'vloeck" waarschuwde.
In 1649 behaalden de Venetianen een schitterende overwinning
op de Turken. Met een eskader van vijftien schepen , waaronder
ook eenige Hollandsche , tastte Giaccomo Riva de veel sterker vloot
van den Kapoudan-pacha aan. Wegens muiterij onder zijn troepen
zag deze zich weldra tot den aftocht genoopt met achterlating van
verscheiden schepen, die in brand waren geschoten. Deze gebeurtenis is nog hetzelfde jaar door Vondel bezongen in het gedicht
,,op de Neerlaegh der Turcksche Vlote."
De Venetiaansche republiek stal door haar herhaalde bestrijding
van de Turken Vondel's hart. In 1655 wijdde hij een korten
lofzang ,,Aen de Doorluchtighste Heerschappije van Venetië" en
een jaar later, toen haar vloot de Turken in de Dardanellen , dus
in de onmiddellijke nabijheid van Constantinopel, een zware nederlaag toebracht , was onze dichter dadelijk weer gereed met een
lofdicht ,,Op den Zeetriomf der Heerschappije van Venetië," waarin
hij tevens de overwinning gedenkt, die De Ruyter kort te voren
op de Turken had behaald en waarbij hij 18 Turksche schepen had
genomen of vernield en 600 Christenslaven de vrijheid had gegeven.
Toen in 1657 de zoon van Ferdinand III als Leopold T tot
keizer van Duitschland werd gekozen, begroette Vondel dezen met
een gedicht ,,Op het kroonen van den Roomschen Koningen Keizer
Leopoldus" , waarin hij zijn vertrouwen uitspreekt , dat deze een
eind zal maken aan de invallen der Turken in het Christenrijk.
Mocht de Keizer ook paal en perk willen stellen aan de ,,stroopery"
der Barbarjsehe zeeroovers , dan belooft hij hem de hulp van onze
vloten. Hierop laat hij volgen:
Karel (de Vijfde) groet den triomfeerder,
Zijnen neef, uit eene woick,
Wenscht hem , dat hij 't iijek vermeerder,
Als een zegenaer van 't volek
En den knoop der Nederlanden
Ongeschent houde , en behoê
Voor onduitsch gebit en tanden
Tot den lesten adem toe.
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Uit de laatste vier verzen maakt Schr. op , dat onze dichter
bevreesd was , dat de Turken de Nederlanden zouden overrompelen.
Deze veronderstelling is even ongerijmd als ongegrond: ongerijmd,
omdat het geheele IDuitsche rijk door de Turken veroverd moest
worden , voordat ze aan onze grenzen kwamen, en ongegrond,
omdat men onder ,,onduitsche" volken alle vreemde naties kon
verstaan.
Het opstel wordt nog vervolgd.
Naar aanleiding der door de Vlaamsche Academie uitgegeven
vertaling van den Beowulf , bewerkt door Dr. L. L. H. Simons,
Professor aan het Athenaeum te Leuven, geeft R. Soens eenige
beschouwingen over dit Angelsaksisch epos, waaraan hier te lande
naar zijn oordeel niet de aandacht gewijd wordt , die het verdient.
Wat den inhoud betreft, heeft het punten van aanraking zoowel
met de Siegfriedsage als met de legende van den Zwaanridder,
en daar de held in den strijd met een overmachtigen vijand ondergaat, kan men het ook vergelijken met het Roelandslied.
Evenals het Nibelungen- en het Gudrunlied is het opgebouwd uit
mythische en historische elementen en ook wat den stijl betreft
komt het in menig opzicht met deze beide dichtstukken overeen.
De talrijke herhalingen en gebrekkige overgangen zijn daaruit te
verklaren , dat er , voor het epos ontstond, reeds verschillende gedichten ter eere van den held werden gezongen, die door den
onbekenden vervaardiger van het epos tot één geheel werden saamgesmolten , evenals dit met zoovele andere middeleeuwsche heldengedichten geschied is. Prof. Simons heeft in zijn vertaling zooveel mogelijk de eigenaardigheden van het oorspronkelijke werk
bewaard: hij spreekt bijv. van ,,'t schuimhalzig schip, ,,het zog
der zwanen" (de zee) , ,,het kamphemd, het harde handgevlochten."
Zooals uit het laatste voorbeeld reeds blijkt , is ook de alliteratie
van het oorspronkelijke werk door den vertaler nagebootst. Hier
en daar komen in zijn bewerking mooie verzen voor , maar over
't geheel klinkt zij vrij stroef.
"

De Gids , April.
Men weet, dat de oude Gids met zijn tijd medegaat en gaarne
,,aan moderne literatuur doet.' Het tijdschrift, dat eenmaal Perk's
schoonste gedicht Iris weigerde, is nu verstandiger geworden en
legt groote hoffelijkheid aan den dag jegens schrijvers van de
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„nieuwe richting." Wil men het bewijs ? In de April-aflevering
komen eenige Verzen van den Heer C a r e l S c h a r t e n voor ,
die een kritikus van voor twintig jaar kippevel zouden bezorgd
hebben. Wij nemen de vrijheid een dier kunstgewrochten af te
schrijven. Stervens-Moment luidt de titel:

Het stille stervens-uur wonderbaar .... bang ... .
... , voelen , wegvloeiend-lauw het leven .... langzaam , langzaam, — niet meer houden kunnen — kramp-strekking van handen , moètend wijken ... , ramp-zalig. — noodlottig .... 'n Bange droom .... Een zang
eentónig-indiesch-dwéepend , kwéelt weg .... ang-stig luistrend hangt lucht g'luidloos .... Gouden lamp
romeinsch-róód vuur gloeit óp .... en welkt ; still' damp
dun , grijs , spyraaltje pijlend zwijgend op ... .
.... dan is het uit .... Zoó valt éindiijk een drop
water , die lang hing , siddrend voelend vól
zich worden .... Zóó is het , wanneer in hollen herfst-nacht van een kalen boom , plots zal ... .
.... afgaan .... het laatste blad , in stillen val ... .
Dit is nu een Sonnet , waarvan de S c h o o l m e e s t e r zou
zeggen : „Dat zou-je niet makkelijk raaien als je 't niet wist !"
De dichter schijnt zijn kracht te zoeken in streepjes, puntjes en
toonteekens. „Dan is het uit" verzekert hij in den tienden regel.
De lezer slaakt een zucht van verlichting. Maar helaas ! het is
nog niet uit , want er volgen nog vier regels streepjes , puntjes en
toonteekens.
De Bibliographie bespreekt met enkele woorden den nieuwsten
roman van C. F. B r a n d t v a n D o o r n e , Mathilde. Het oordeel is zeer ongunstig.
De Spectator 1)
Naar aanleiding van Kinderen door F. R o o s d o r p schrijft
W. G. v a n N o u h u y s een artikel Over Kinderen. „De Heer
R o o s d o r p — lezen wij — heeft zonder eenigen twijfel aan deze
1) In ons vorig verslag komt een wat al te beknopt overzicht voor van
het artikel van den heer J. Koopmans Onvrede door Misverstand , naar
aanleiding van de voordracht van den heer C. H. Den Hertog Onvrede in
Taal- en Letterwereld. Liever dan dit overzicht thans aan te vullen, verwijzen wij den lezer naar het artikel zelf. Het bezwaar van den heer K.
is , dat de heer D. H. oordeelt over de vereenvoudiging zonder zich op het
juiste standpunt van de verdedigers er van te plaatsen.
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kleine schetsen veel zorg besteed. Er is op gewerkt. Hij heeft
gezocht naar het juiste woord , naar de juiste uitdrukking ; hij
heeft het zelf-geziene, het zelf-doorvoelde in eigen persoonlijke taal
willen uitbeelden." Beoordeelaar wijst verder op het rhytmische
in dit proza ; hier en daar is zelfs een apostrofs gebruikt als er
een lettergreep te veel bleek te zijn. Doch — luidt de slotsom —
de heer R o o s d o r p lijkt mij niet rijk genoeg. Hoeveel zorg er
aan elken volzin besteed werd , ze hebben te veel trekken van
gemeenschap en daardoor wordt de stijl van het geheel eentonig.
Telkens voelen we denzelfden rhytmus, zien we dezelfde constructie,
hooren we hetzelfde , met een enkele trochee , dactiel of anapaest
afgewisselde jambenpasje." Met eenige voorbeelden wordt dit aangetoond. „Het best uit den bundel lijkt mij Kennismaking. Dit
lijdt het minst aan eentonigheid en geeft heel knap gedane brokjes
realiteit. Die kinderen leven : We zien ze , hooren ze. Het slot
is meesterlijk van echtheid."
15 April.
In de Leíterkuncdige Kroniek bespreekt W o l f g a n g o. a: Interieurs door H. H e y e r m a n s. Schr. vindt veel te prijzen : de
gave van scherp teekenen , de strenge, doch eerlijke realiteit. „Geen
sluier omhult hier den dichter en scheidt hem van het profane
publiek. Deze Interieurs liggen bloot." Een der schetsen wordt
„mooi doch schier wreed realistisch" genoemd.
Nini door G. H. P r i e m. „De goede qualiteiten van dit boekje
moeten wij roemen. Inhoud en stijl pittig , getuigend van werken
en denken. Deze auteur overschrijdt de grenzen van het banale...."
Tot zoover gaat alles goed. Maar nu wacht ons een verrassing.
De lezers van De Spectator weten hoe hopeloos prozaïsch het proza
van W o l f g a n g is. Ditmaal schijnt onze kritikus zich aan
poëzie te buiten te zijn gegaan. Hoor hem eens doorslaan : „De
inhoud is van goud- en zilvererts dooraderd , bekorend het oog,
van violengeur doortrokken , dringend in den neus." Die tijdelijke
bedwelming is zóó groot dat hij verder van De Lotgevallen van den
Heer Jodocus Poggerzann door W. P. K o p s zegt te gelooven „dat
een kennismaking wel bevallen zal." Liever dan naar deze bespreking verwijzen wij onze lezers naar die in Nederland, waar
deze mislukte navolging van Pickwick met enkele woorden be- en
veroordeeld wordt.
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De Gids, Mei.
De Leiter/èndige Kroniek wijdt een zeer waardeerend artikel
aan de Verzen door P. C. B o u t e n s met een voorwoord 'van
Lodewijk 'van Deyssel.
,,TJit den mond die bulderend tegen de halve wereld placht uit
te 'varen , hoort men nu enkel woorden 'van liefelijke waardeering
en blijde bewondering; de hand wie het een wellust scheen alles
om zich heen kort en klein te slaan , ziet men thans zegenend zich
uitstrekken over de hoofden 'van jongeren en ouderen en met
gratieuse beweging nu dezen dan genen binnenleiden in de zalen
der letteren. L o d e w ij k v an Deyssel is, in de gunstige
beteekenis 'van het woord een ,,donneur d'eau bénite" geworden
en deze nieuwe functie gaat hem niet minder goed af dan de
vorige. . .
Die inleiding schenkt ons ,,eenige teere opmerkingen over Poëzie
en over Weemoed."
,,Poëzie is alleen dit: een aandoening in u zeer helder zien en
die als buiten u om zich zelve in klankbeweging laten stellen op
het papier.
In Gedicht is Gevoel alles. 'Een Gedicht moet mij aandoen,
moet actief en duidelijk in mij indringen als plotselinge bloemengeur in reukeloos vertrek, als kaarse'vlam in duistere ruimte. ...
Weemoed is licht uit den Hemel, de geheele levensschemering
door, waarin de Hemel zelve zoo zelden wordt gezien, hij is de
stille, milde lamp, die telkens schijnt als de avond daalt in het
gemoed , hij is de trouwste helper , die zoo goed de plek kent,
waar wij altijd heerlijk wondbaar zijn.
Weemoed is de Trooster , die nimmer 'verlaat . . .
Na deze bespreking der inleiding 'volgt de beoordeeling der 'verzen:
,,Deze dichter heeft gewerkt, gezocht naar den rechten 'vorm, 'vernietigend de verzen, de leesbare , misschien wel de mooie 'verzen,
die waren zooals anderen ze ook maakten , zoolang totdat hij zijn
eigen 'vorm gevonden had de eigen kunst om zijn gevoel af te
beelden op zijne wijs. . .. Niet dat anderen zonder invloed op hem
zijn gebleven. Van zijn tijdgenooten heeft hij geleerd. Allereerst
'van Van Deyssel, 'van den Van Deyssel namelijk die
Tot een levensleer schreef. Van hem heeft hij geleerd ,,de 'verbeelding
te maken tot werkelijkheid". Ook G o r t e r heeft hij bestudeerd

en V a x E e d e n. G o r t e r s versvorm , zijn rhytmiek en zijne
'
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melodie , het doorzichtige van zijn verzen , de teere schakeeringen
van zijn dichterlijk voelen hebben een diepen indruk op hem gemaakt .... Ook het zacht droevig neuriën, het droomerig klagen,
de con sordino vedelklanken van den dichter der Nachtliedjes hebben weerklank bij dezen dichter gevonden:
En mocht er een niet komen
Een van mijn lieve droomen
Die achterbleef op reis,
Dan zal ik langs bergen en dalen
Mijn arm droef lam gaan halen
En brengen het veilig thuis.

,,Zóó volledig uitgerust treedt de dichter van deze Vei'zen aan
de hand van L o d e w ij k van D e y s s e l voor het licht , dat de
gissing zich een oogenblik naar voren dringt of hij niet als een
andere Minerva zoo uit het hoofd van dezen Jupiter zelf is voortgekomen 1 ).
„Maar wie hij ook wezen moge de tot nu toe onbekende , die
„zooals een Koning" -- gelijk het in een der gedichten heet knechten en dienaren, goud en banieren zendt onder het volk, zoo zijne
woorden uitzendt op de levenspaden , hij verdient dat wij hem
ontvangen met al den eerbied aan zijne hooge waardigheid verschuldigd , dat wij hem blijde te gemoet treden , hem toejuichen
en meien strooien op zijn weg."
De Nieuwe Gids.
Het stemt tot blijdschap verslag te mogen geven van de Literaire
Kroniek door W i 11 e m K 1 o o s. Hoe gaarne zouden wij het belangrijke artikel in zijn geheel afschrijven ! Wij moeten ons beperken tot eenige fragmenten ; indien zij uitgebreider zijn dan
gewoonlijk met uittreksels het geval is , vertrouwen wij dat dit
onzen lezers welkom zal zijn.
Vooreerst eenige denkbeelden over kritiek , waarvan de slotsom
is : „De recensent moet — zal hij waarachtig recenseeren ---- de
meerdere zijn des schrijvers , dien hij gaat goed-of afkeuren , diens
meerdere en diens meester in begrip en gevoel.
Maar zoo iemand heeft Holland in het voorgaande tijdvak er één
slechts gehad.
Want de solied-doorwerkte, rijk-kunstige Potgieter was een stijlist
1)

Wij cursiveeren.
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zonder werga , een veelbegaafd vertooger , maar hij praatte toch
meest in zijne kritische studies buiten zijn eigenlijk onderwerp als
kritikus , buiten het te beoordeelen boekwerk om. Hij was meer
een fijnvoelend en -veeldenkend verhandelaar dan een alles-zijnplaats-aanwijzend keurder van kunst. Neen , de eenige kritikus,
die kritikus mocht heeten in het tijdvak dat nu voorbij is, was
Busken Huet.
Busken Huet stond niet boven alles, maar stellig boven zijn land
van het midden dezer eeuw.
't Grandiose toch en 't geniale als artiest en mensch der wereldheroën , van een Milton en een Shakespeare, van een Dante en
zoo veel anderen, ging hem nauw-gemerkt voorbij. Hij zag in
hen weinig meer dan interessante menschen van zeer veel talent.
En als zoodanig gaf hij dan over hen verstandig-doordachte en
knap-geschreven beschouwingen, waar men dikwijls werd getroffen
door de juistheid van inzicht en de klaarheid van betoog. Maar,
als men dan zijn boeiende en levendige causerie met bewondering
had genoten, dan kwam men weer tot zichzelf en vroeg men zich
toch af met een gevoel van benauwing : Was nu z66 die groote
man ? Een mensch met precies dezelfde beweging en dezelfde gevoelens als anderen? . ...
En later: ,,Wij spraken tot dusverre over Busken Huet aan zijn
zwakke zijde , over zijn mate van begrijpen en zijn vermogen om
te voelen de grootsten van het gansche menscheljke geslacht. Maar
dat was dan ook niet de waarachtige Huet , de Huet waar wij allen
eerbiedig op staren , de eenzame groote , de Huet , die geschreven
heeft voor de twintigste eeuw.
Want alleen in zijn kijk, zijn superieuren kijk op het omvangrijke werk zijner vlijtig-schrijvende land- en tijdgenooten was hij
onsterfljk , staat hij boven allen die hem omringden en volgden,
heerlijk-hoog en koninklijk-alleen. Ja, Huet stond als een reus
met krachtig-gestadig durven en willen, met oppermachtig inzicht,
te midden van zijn volk van de zesde tot de achtste dekade dezer
eeuw. 0 die tijd toen men dichter heette als men vloeiend kon
rijmen en wie het makkelijkst zich bewoog langs de glad-ronde
zwenkingen van iambisch getiktak, al was zijn gezichtskring als
mensch en als kunstenaar ook die eens kosters , de grootste dichter
leek ! Wat heeft niet Huet met al die verstandige, netjes-bedaarde,
die nijvere zwierders langs rollenden maatdeun , die niets meer
"
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waren, niets hoogers en niets beters , in gevoel noch intellect, dan
al de andere toen levende , toevallig niet-schrijvende Nederlandsche
staatsburgers , maar die zich toch verbeeldden iets heel bijzonders
te wezen, alleen omdat zij er als van zelf toe gekomen waren rijmen
te zoeken en rijmen te vinden , zonder dat zij daarom iets ongemeens hadden te zeggen , iets groots of iets liefs , iets innigs of
iets dieps , — wat heeft hij met die allen in hun middelmatige
vormkunst vernuftig gespeeld en bedaard gedarteld , wat heeft hij
om die allen fijntjes gelachen , wat heeft hij ze kostelijk-hoffelijk
beschertst ! Zij fronsten onder dien fel-scherp prikkelenden regen
van minachtende beleefdheid en keurig gesol de gespannen wenkbrauwen met angstig-nijdig opglurende oogen en verbeten zich of
spuwden soms hun laster hem tegen als eenig-treffend verdedigingswapen tegen dien niet te overmeesteren spot-ernst, tegen dat kalme,
voor hen allen ongenaakbare , hun al te hooge en ruime begrip.
Doch hij stoof niet op bij hun krieuwelig morren , maar ging steeds
door , ongeschokt en rustig en verborg , onder den fijnen, bedwongen glimlach om de vastgesloten , sterke lippen , het verlangen, dat
toch leefde , half-bewust voor hem zelf , in zijn binnenste binnen,
naar een diepe en echte , naar een waarachtige kunst ... .
Zoo leefde en stierf hij , wijs en onbegrepen, maar wees voor het
laatst nog , vóór zijn sterven , heel even naar de toekomst , naar
de kunst , die hij zag naderen , schemerig en ver."
En elders deze meesterlijke uitweiding : „Wat zijn wij ver verwijderd van onze beschaafde en knappe , onze keurig-verzorgde en
klankrijk geschreven letterkundige gewrochten van een vijftig jaar
geleén ! Er valt veel aan te prijzen , hun harmonische in-elkaarzetting , hun uitnemende styleering , en een zeker gedistingeerd en
voornaam cachet. Maar och , die menschen uit de romans o. a van
nu wijlen Mevrouw Bosboom , ze zijn kunstig en nobel, ze spreken
mooie zinnen en hebben goede manieren, maar is 't u niet , lezer
als gij naar hen luistert , of ge zit in den schouwburg , in een zeer
fraai gebouwden en uiterst voornamen hofschouwburg , en of ge
luistert naar acteurs , die allen mooi spelen en goed hun rol kennen
en zich bewegen met elegant en statig gebaar ? Het is kunst, zeer
zeker en wij allen zijn dankbaar en groeten respectueuselij k de werkkracht en de gaven dier auteurs van voorheen. Maar toch is hun
kunst geen kunst die blijft leven bij de levende menschen , anders

dan in de deftige kamers , de studie-kamers van de kenners der
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tijden , anders dan in 't hoofd, het peinzende hoofd vaneen ijverig
en nauwkeurig bestudeerder van 't ver1en. Mevrouw Bosboom's
kunst is zwaar-prachtig van uiterlijk, van teekenend woord en
breede gedragenheid en zwierende beweging van zin op zin, maar
het innig-menscheljke , levend gevoelde, het altijd en eenig menscheljk waarachtige , het leven , dat kunst alleen doet leven, daar
heeft zij niet in haar kunst naar gestreefd."
Tussehen deze en dergelijke beschouwingen ingevlochten, komen
besprekingen voor van Kinderen door F. R o o s d o r p en Irmenlo
door Adriaan van Oordt.
Nederland.
De Kroniek houdt zich, als gewoonlijk, bezig met de pas ver.
schenen letterkundige werken. Wij noemen slechts een tweetal:
Mathilde door C. P. Brandt van Doorne. Hnirelilc Leed
trok ons aan door soberheid, eenvoud en echtheid; de tweede
Twyfel weinig minder; helaas deze derde is een groote teleurstelling . . . . Van de eigenschappen, die een boek aantrekkelijk
kunnen maken is er overigens geen een vertegenwoordigd. De
heldin heeft geen karakter, de held voert niets uit, het milieu is
onbelangrijk en de bijpersonen niet amusant. Bladzijden aan bladzijden worden gevuld met de onnoozelste praatjes....
Eindelijk deze verdiende terechtwijzing : ,,B r a n d t v a n Do o r no
is voor vreemde talen welwillender dan voor zijn moedertaal. De
Fransche en Duitsche woorden spelt hij geheel juist; voor de
Hollandsche heeft hij dat niet over , die zien er nog altoos even
ongewasschen uit".. . .
S o e r a R a n a , Tennyson's Henoc/z Arden. Deze vertaling
wordt niet zoo gunstig beoordeeld als die van de Konings-idyllen.
Wel zijn er in het boekje uitmuntende gedeelten, maar ook andere
waar stijve uitdrukkingen , gewrongen inversies en harde woorden
de vertolking ontsieren.
De Spectator.
In het nummer van 14 Mei komt een artikel voor van Dr. F.
A. S t 0 e t t, Het Hederlandsche Kluchtspel in de zeventiende eenw,
dat zeker de aandacht verdient.
,,De heer Van Moerkerken - lezen wij - de welbekende uitgever
van D o o r e n b os Verzameling uit Vondel'$ Meeter$tn1cken en
Zoord en Zuid, 21e Jaargang.
'
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van eene keur uit de werken van Hooft en Huygens , heeft zich
thans geroepen gevoeld om eene bloemlezing uit onze 17e eeuwsche
kluchten in het licht te geven , waarvan de eerste en tweede aflevering reeds verschenen zijn. Voor de goede bedoeling , waarmede de Heer Van Moerkerken dit boekje wil uitgeven , moet
ieder hem dankbaar zijn , al kan men hem in meeping verschillen
over de wijze, waarop hij dit doel tracht te bereiken. Dit gedeelte
onzer Letterkunde , de kluchten , weer te doen erkennen in zijn
volle waarde , geschiedt m. i. niet door fragmenten , al zijn ze dan
ook grooter dan die uit Van Vloten's verzameling , maar alleen
door een welgekozen serie volledige stukken, waarbij derhalve niets,
ook het onkiesche niet is weggelaten. Een gecastreerde uitgaaf ,
is en blijft lapwerk en kan geen juist of volkomen beeld geven
van onze kluchten ; men geve alles of niets. Ziedaar een mijner
bezwaren tegen de uitgaaf. Een tweede betreft den tekst. De
tekst van de kluchten van Brederode is genomen naar de uitgaaf
van 1890, bezorgd door U n g e r , van wiens nauwkeurigheid gezegd wordt dat zij „nu juist niet boven allen lof verheven is".
Schr. wijst er verder op welk een hachelijke onderneming het is
de taal onzer 17de eeuwsche kluchten te interpreteeren en dat een
blik in de voorloopige aanteekeningen ons aanmaant niet al te blij

te zijn met deze interpretatie. Vooreerst werden er te weinig
woorden verklaard en vervolgens is de verklaring op vele plaatsen
geheel verkeerd. Met bezorgdheid wordt daarom het glossarium te
gemoet gezien.
Schr. besluit : „Waarom ik reeds nu deze twee afleveringen bespreek zal na het bovenstaande duidelijk zijn : het is om den geachten bewerker van dit boek eene ernstige waarschuwing te geven
dat hij op zijn hoede zij".
Taal en letteren, 8e jaargang, Afl. 4.
J. G. T a 1 e n, Psychologie en Lieteraturwetenschap. Naar aanleidinq van Ernst Bister, Prinzipien der Li t feta tut wissenscha f t. I 1897.
Halle, Niemeyer. Elster is de eerste, die voor de lieteratuurwetenschap in zijn geheel wil geven, wat Paul voor de taalwetenschap
heeft gedaan. Zonder de psychologiese metode is de analyse van
de inhoud van poetiese werken niet te geven, al is er met behulp
van wat dielettantiese psygologiese kennis wel iets gedaan. Op

welke manier en in hoeverre de psychologie aan de letterkunde is
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dienstbaar te maken wordt aangewezen. Men moet weten, hoe de
ziel van de dichter heeft opgenomen en weergegeven en tevens het
gevoelsleven kennen van het kultuurmilien, waarin de dichter leefde
en verder de estetiese werking van, een letterkundig produkt kunnen verklaren. Toch kan men niet wetenschappelik de lieteratuur
behandelen als de gave der poetiese Anempfindung ontbreekt.
Evenmin als muziekwetenschap denkbaar is zonder muziekaal gehoor. Hier volgen enkele van Elsters uitspraken. Immoreele dichters zijn ondenkbaar. ,,Poëtische Gerechtigkeit" is een verouderd
begrip. Estheties gevoel wekken is hoofdzaak voor de poëzie.
Hoe meer dit bijzaak wordt in didaktiese lieteratuur, hoe minder
poëtiese waarde deze heeft. In tendensprodukten hangt alles af
van 't opdringerige der stichting en ook, waarop die strekking gericht is. Er bestaan heerlike liederen met religieuze tendens en
heerlike lieteraire produkten met bv. politieke of sosiale strekking.
Het verschil tusschen fantasie en verstand is, dat de eerste denkt
in konkrete anschouwingen, de tweede in begrippen. Goethe had
een plastiese fantasie, Schiller een kombienatoriese , die van Lessing, het inductieve denkzjenie, is niet met die van G. of S. te
vergelijken. Naar aanleiding van Elsters bespreking van stielistische
verschijnselen vraagt de heer T., of 't niet beter zou zijn de termen
,,tropen en fieguren" voor goed naar de rommelzolder te brengen.
J. Koopman s, Maerlant-studieën : de boetprediker. Maerlant
en sommige zijner tijdgenooten in Duitsland, Frankrijk, Italië bestraften de wereld, wezen haar op de Godheid, die zij zochten in
de Natuur en in de Historie. De bijbel leerde afstand te doen
van bezit, genot en roem, als yerwerpeljke goederen van den
Duivel. Maerlant wijst hierop vooral in zijn Mctrtijns. En als hij
de dienaren der kerk de les leest, ondermijnt hij niet de kerk, maar
strijdt hij in haren geest. Wat Maerlant verheft boven zijn tijd,
is zijn mildheid in ,,z'n beoordeeling van de vrouw" en het zelfbedwang dat hij eischt van de mannen.
W. F. G 0 m b a u 1 t. Holland Hol-land? De oude etymologie van Holland - Holtianci is door Prof. R. Fruin in 1885
vervangen door Holland Hol-land, omdat de oudste vorm ,,Holland" is, omdat ,,Holtland" had moeten worden ,,Houtland", en
omdat het land van Dordrecht niet veel van een houtland had.
Maar de vorm Holland komt voor in verschillende charters en oor.
konden uit de 12e eeuw, de wegval van de dentaal voor t was
26*
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reeds vóór de 11 e eeuw een gewoon verschijnsel en in Zon. Germma.
VII, 471 wordt van de Merweda gezegd, dat er veel hout groeide.
En niet de laagte was daar karakteristiek maar de rijkdom aan
hout.
W. d e V r e e d e, Op zijn genevois bet. „op zijn genueesch" blijkens een plaats uit de Lamentatie van Zegher van Male.
Kleine meedelingen over boekwerken. Toch timmerhout, tooneelspel voor kinderen in drie bedrijven door Jan Ligthart. Wordt ge-

prezen door J. K.
Geheimzinnige machten door Dr. Jan ten Brink. Afgekeurd door D.
Taal en Letteren , 8e jaargang , afl. 5.
Dr. B. Inleiding tot dichterstudie. 14. Het oude idee is , dat er
bestaan een diehterstijl en een dichtertaal : een kostbare discti , de
land des tijds , een prooi der vlammen. Bovendien kenmerken verzen
zich door maat en rijm. En er bestaan kunstregels om daarin, als
geheugen of wil goed zijn , wat te vervaardigen : van Heinsius,
Vossius, Vondel, Pels, Huydecoper, Engelen, van Alphen, Feith e. a.
En rijmwoordenboeken van Kroon en Witsen Geysbeek. Men leze
maar ijverig en verzamele poëtische uitdrukkingen om daarmede

eigen gedachten te versieren. Men zie anderen de kunst af : zoo
komen er navolgers van Vondel , Cats , Huygens , Hooft , Beets ,
Potgieter , Kuyper. Een goed geheugen en veel kennis zijn van
groote waarde : dan ontstaan Orion en Abd-el-Kader. Alles navolging ! Vooral van de klassieken. Van der Palms gedenkschrift
werd bekroond. Vromen als Cats en Vondel warren de heidensche
mythologie door christelijke voorstellingen. Nog Potgieter spreekt
van Arcadia's. Ook navolging in de taal : van Seylla in Charybdis,
dorre zandwoestijnen enz. zijn poëtische uitdrukkingen , omdat ze
van de gewone taal afwijken. Kunst is gekunsteldheid, opgeschroefdheid , bombast. (Men vergelijke de menigte van voorbeelden bij
Hoffham en Gorter !) Over de onbeduidendste onderwerpen worden
verzen geschreven : over den eersten tand van mijn kind. Het
Romantisme is hiertegen in verzet gekomen : het zoekt zijn leiband
in de Middeleeuwen. Shakespeare , Brederoo , de Nieuwe Gidsers
werpen zooveel mogelijk elken leiband weg , al behandelt de eerste
ook Italiaansche , de tweede Spaansche stof en al staan de laatste
ook onder Engelschen en Franschen invloed. Lodewijk Mulder, Fokke

^5imonsz. e. a. hebben de oude dichtwijze bespottelijk gemaakt. Natuur
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en Waarheid moeten terugkeeren. Poëzie is individueel. Men moet
leeren afkeerig te worden van dwaze beeldspraak en fraseologie,
waar leeren te zijn , zich zelven leeren te geven, niet anderen
navolgen, goed leeren waarnemen en realistische litteratuur lezen.
F. A. S t o e t t ,• Hoq eens de Warenar. Nogmaals ' wordt de heer
Leendertz in vele zijner verklaringen en in zijn theorie over het
ontstaan bestreden. In een Naschrift handhaaft L. zij meeningen.
Kleine meedelingen over boekwerken. Boon's letterkundige bibl.
Vondel, Gijsbrecht van Amstel door J. A. \Terkuyl wordt veroordeeld. Jongnslektuur. Geprezen worden J. Stamperius , De oude
Veldwachter , K. Andriesse , Voor den grooten Mast, N. van ilichtum,
Sip-su. Afgekeurd worden Oudste , Lammert Melisz. en Alleen op
Zee , resp. van Tine van Berken, Ida Corn en Louise Stratenus.
Tijdschrift voor Nederi. taal- en letterkunde, XVIIe deel, 2e afl.
J. \T er d am, Ren nieuw fraqrnent van den Iluge van Bordeeus.
Uit de nalatenschap van Prof. Acquoy is door de Maatschappij der
Ned. Lett. een fragment aangekocht van den Huge van Bordeeus,
dat (hoewel er ten nauwste mee verwant) van een ander hs. afkomstig is dan de stukken, die in Kalf 's Epische fragmenten, 221
vlgg. zijn herdrukt. Daarna volgt de tekst.
M. IR u d e 1 s h e im, J?eniqe onuitgeqeven gedichten van Marnix.
Zijn zelferitiek. In een hs. der Gentsche universiteitsbibliotheek
bevindt zich de vertaling door Marnix in 1576 van vier psalmen,
die van de latere lezingen van 1580, 1591 en 1617 aanmerkelijk

verschillen. De vertalingen worden steeds nauwkeuriger en vloeiender. Toch is later de schoonheid van 't vers wel verminderd,
hoewel aan den anderen kant daar stopwoordon zijn vermeden,
stroeve syncopen, apocopen en woordverbindingen verwijderd, de
beklemtoning is verbeterd. Belangrijk vooral is deze vergelijking,
omdat zij bewijst, hoe Marnix in zijn eerste periode, als alle rederijkers, als de dichters der Souterliedekens, als de Meistersinger
e. a., moeite had de Fransche of de classieke versmaat toe te passen en woord- en versaccent dikwijls deed verschillen. Vele zoogenaamde vrije verzen worden jambisch, als men aanneemt, dat ze
verkeerd beklemtoond zijn. En datzelfde geldt voor Hooft en vele
andere dichters der 17e eeuw, die zoogenaamde vrije verzen
maakten. Verkeerde betoning is in de 16e en 17e eeuw een
dichterlijke vrijheid geweest. Maar het pleit voor Marnix, dat hij
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zijn verzen spoedig van die barbaarschheden ontdeed en ze eveneens
van vreemde woordon en stoplappen zuiverde.
A. K 1 u ij v e r, Anjer en anjelier. Deze Romaansche woorden
heetten vroeger tingier, waaruit door klemverplaatsing en door verwarring met "anjelier de vorm anjer zal zijn ontstaan, en angelier,
anqulier, waar de g evenals in orange, , (range, genièvre voor den
toonloozen klinker in j is overgegaan. Maar in 't Fransch zijn deze
woorden onbekend en afleiding van Anjou of Anvers levert vele
moeilijkheden. Mogelijk zijn de namen afkomstig van Angera,
Anagiera, Lat. Anagleria-, den naam van een plaats in' Noord-Italië.
Mogelijk, dat geno/felen (Fr. girofles) van Angiere door de Nederlandsche geleerden caryophylli anylerii zijn genoemd.
De Navorseher II. L. 4, 5, 6. Op weg naar de halve eeuw is
dit tijdschrift voor enkele jaren een nieuwe jeugd begonnen en
hoewel wij persoonlijk voor het hoofdbestanddeel „Geslacht- en
wapenkunde" oneindig minder voelen, dan de liefhebbers, die er
hun krachten aan wijden, de rest wekt steeds onze belangstelling,
de afd. Geschiedenis veelal door den afdruk van zeer leesbare gewichtige documenten : een scheepsjournaal van 1647 ; een brief van
1831 melding makende van troepen die in 1573 uit Delft trokken
om Haarlem te ontzetten, of bijzonderheden aangaande het beleg
van de citatel in 1832. Ook de rubriek oudheidkunde geeft veel
moois, zoo o.a. Van Jac. F. Verster (een erkende specialiteit en
gelukkig verzamelaar op dat gebied) een schoon artikel over boekmerken met 11 afbeeldingen en van andere allerlei interessante
mededeelingen.
Van Taalkunde ontmoetten we niet veel, bijzonder vestigen wij echter
de aandacht op de „Bilderdij kiana", die dikwijls zeer belangrijk
zijn. In de afl. die voor ons liggen, vonden we ook vermeld, dat
toelast een groot wijnvat is ; dat vaderlief oorspronkelijk de naam
was, waarmede men de slaapmuts van den kraamheer aanduidde
en hoe men komt aan de uitdrukking „een roode draad", die ergens
doorheen loopt. In het laatste nummer komen onder den titel
„Volkskunde" eenige Friesche anecdoten voor, die voor de verklaring over uitdrukkingen aan oude zeden en gebruiken ontleend,
nieuw licht doen opgaan.

Van De Hollandsche Revue geredigeerd door Frans Netscher en

407
uitgegeven door de Erven Loosjes ligt reeds de helft van den derden
jaargang voor ons en elke jaargang is beter dan de vorige; men
ziet , dat de redacteur steeds met grooter gemak leest, kiest, uittreksels neemt en behandelt. In één opzicht zouden wegeen vooruitgang wenschen, namelijk in het ontwerpen of voltooien van karakterbeelden door interview ; dat mag goed zijn voor een reclameman
als Heinrich Oppert, de Boheemsche Israëliet, die zich zijn naam
schijnt te schamen en zich naar zijn geboorteplaats de Blowitz
noemt, maar voor ernstige en degelijke lectuur past het interview
allerminst en er ligt o.i. zelfs gebrek aan ernst (of aan zedelijken
moed) in, zich, anders dan in hoogst ernstige gevallen te laten interviewen.
Maar overigens, hoe zorgvuldig en netjes is er gewerkt; eerst
de portretten, die uitgevoerd worden met een acheve', dat niets te
wenschen overlaat. Achtereenvolgens: Mr. J. A. v. Gilse, Leo XIII,
Marceflus Emants van knaap tot man in allerlei typen, K. Eland,
Ruskin op verschillenden leeftijd, IRostand, Generaal Kauropotkine,
Goeman Borgesius , R. P. Berlage, G. J. de Jongh, Van Kol,
Generaal Vetter, van de kleinere portretten, Aartshertog Frans
Ferdinand, Henry George, Krilger, Gen. Woodford, Gladstone op verschillenden leeftijd en tal van andere illustraties ter-verduidelijking
van den tekst. Natuurlijk is het moeielijk twaalf maal per jaar
een groot man uit te beelden en te beschrijven, een boek van
blijvende waarde uitvoerig te behandelen; maar de Bed. behandelt ook hoogst nuttige en werkzame mannen en boeken, die
althans bij de verschijning dankbaar of hoogst welwillend werden
begroet.
Natuurlijk is het onmogelijk, de honderde en nog eens honderde
tijdschriften te behandelen, die maandelijks het licht zien, maar
de hier meest gelezene komen toch veelal aan de beurt zoo vaak
er iets in staat, dat van bijzondere beteekenis mag geacht worden.
Ook de karikaturen van het buitenland en gelukkig hoe langer
hoe meer ook van hier , worden opgenomen.
Het groote genoegen, dat dit tijdsch. geeft is, dat het een volledig overzicht geeft van de groote gebeurtenisen, uitvoeriger, rustiger en veelzijdiger, dan een dagblad dat in één no. kan doen.
De Revue moet bij Nederlanders in Oost en West wel bij duizen
den gekocht worden, immers
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Was eine grosse, weite Strecke,
InTI Leben aus einander stand

Das kommt hier unter einer Decke
Dein guten Leser in die Hand.
Inderdaad daarmede „blijft men op de hoogte". Menige gebeurtenis, die onze aandacht ontsnapte of waarvan wij de beteekenis
niet dadelijk juist hadden gewaardeerd, komt hier in het volle licht
voor den dag. We wijzen op: Leerplicht, Bevordering van Officieren, Volksvoeding, Persoonlijke Dienstplicht, Maleische Pelgrims
te Mekka, Cuba, Vrouwen-kiesrecht, Handelsonderwijs, enz. enz.
alles onderwerpen, waarover het goed is, hier deskundigen te hooren, zal men geen gevaar loopen, een kwalijk gegronde meening
uit te spreken of onhoudbare theorieën te verdedigen.
De uitgever zendt ons ter aankondiging de eerste aflevering van
het Tjjdschrift voor Onderwijs en Opvoeding", onder Redactie
van Dr. A. v a n B e r k u m , Leeraar aan het Gymnasium te
Nijmegen ; G. J. B u y s , Directeur der H. B. S. te Amersfoort;
J. v a n D a m, Directeur der Rijkslandbouwschool te Wageningen;
Dr. J. J. A. A. F r a n t z e n , Privaat-Docent aan de GemeenteUniversiteit te Amsterdam; Dr. J. H. G u n n i n g Jr., (voorheen)
Rector aan het Gymnasium te Zwolle; Dr. H. F. J o n k m a ii,
Directeur der R. H. B. S. te Utrecht ; Dr. G. W. K e r n k a m p,
Leeraar aan het Gymnasium te Utrecht; G. Me y e r, Directeur
van de Gemeentelijke Kweekschool voor Onderwijzers en Onderwijzeressen te Amsterdam; Mr. H. S m e e n g e , Lid van de
Tweede Kamer der Staten-Generaal , Kantonrechter te Hoogeveen;
F. W e s s e 1 1 n g , Leeraar aan de H. B. S. te Amersfoort.
Dit eerste No. , dat vooral verbetering van het M. 0. en betere
regeling der examens wenscht , doet ons veel goeds verwachten,
wel bepaaldelijk omdat het algemeene ontwikkeling voorstaat en
noodelooze uitbreiding der leerstof bestrijdt. In hoeverre wij in
dit tijdschrift een bondgenoot bij het streven naar doelmatig en
doeltreffend taalonderwijs hebben te begroeten , moet uit een
volgend No. blijken. Wat wij op bl. 21 en 22 aangaande opstellenmaken lezen , verdient waardeering om de goede bedoeling, maar
doet wenschen naar de behandeling van dat punt door iemand, die
de zaak beter doorzien kan.

BOEKBEOORDEELING.
Het Nederlandsch Kluchtspel in de 17e eeuw. Door P. H.
MOERKERKEN. Sneek. J. P. van Druten.

VAN

Sommigen maken groot geschreeuw en veel reclame en leveren óf bijna
geen werk, óf werk dat ook ieder ander kon leveren ; anderen gaan stil
huns weegs, terwijl nog anderen reclame voor hen maken, ze leveren werk,
dat zij genoegen hebben te maken, waaraan slechts enkelen wat hebben
en waarvan een andere dr. Johnson zou getuigen : moeielijk is dat werk,
heel moeielijk, ik wou, dat het onmogelijk was.
Anders doet de schrijver van liet boek, waarvan wij boven den titel opschreven. Nooit heeft hij »voor zich doen trompetten langs de straten"
maar dertig jaar lang, (zijn eigen leeftijd, bedraagt bijna het dubbele)
werkt hij onverpoosd en verrast ons zoo nu en dan met een arbeid, steeds
van practisch nut en wetenschappelijke waarde, vrucht van veel studie en
onderzoek, maar waaraan men den arbeid niet merkt, die niet naar de
lamp riekt.
Zoo bezorgt hij ons een aangenaam. Paaschgeschenk, in den vorm der
afl. 1 en 2 van »Het Kluchtspel der 17e eeuw", dat vier en zeventig
kluchtspelen zal behandelen, z66, dat de inhoud der niet afgedrukte deden
in enkele regels wordt naverteld.
De uitgaaf dezer kluchten opent een rijke bron van studie en van eene
studie, welke zeker in allerlei opzicht hare aantrekkelijke zijde heeft, daar
de lectuur doorgaans zeer amusant is. V a n V 1 o t e n's Kluchtspel geeft
alleen fragmenten, zonder eenigen samenhang, ook ontbreekt een schikking naar tijdsorde, zoodat van voor- of achteruitgang niets blijkt. Flet
oudste door v. M. behandelde stuk is van '1613, het jongste van 1697. Welk
zorgzaam en tijdroovend onderzoek aan deze uitgave voorafging, blijkt wel
uit de allerbelangrijkste inleiding, waarin ook op het belang en het nut
dezer uitgave wordt gewezen. Onder verwijzing naar dr. G. K. a 1 f f' s
prachtig boek Literatuur en Tooneel in Amsterdam herinnert hij ook aan
Potgieter's woorden : »de geschiedenis der letterkunde is de geschiedenis
van de maatschappelijke, zedelijke en verstandelijke ontwikkeling des volks"
en daarin moet het kluchtspel der '17e eeuw ten onzent natuurlijk eene
belangrijke plaats innemen. Daarop moesten zij die Nederlandsche literatuurgeschiedenis onderwijzen, gaan werken, maar de meesten doen dat niet.
Het meerendeel van hen, aan wie de verheven taak is toebetrouwd, de
leerlingen onzer Gymnasiën en Hoogére Burgerscholen de ontwikkelingsgeschiedenis van ons volk te leeren kennen, geven allerlei namen en titels,
allerlei onbeduidende levensbijzonderheden, maar het wezen van den auteur
en het karakter van zijn tijd doorgronden ze niet, kennen ze niet en hunne
leerlingen zijn gedoemd zich de ellendige catalogus-wijsheid in het hoofd
te drijven, waardoor dit onderwijs hun een walg wordt.
Een boek als dat van Kalff en dit van Van Moerkerken kan er veel
toe bijdragen, dat er verandering ten goede komt. Het blijspel is ten allen
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tijde een spiegel der zeden geweest en uit het blijspel en de klucht beter
dan uit de meest geleerde verhandelingen leert men de zeden, de gebruiken, de denkwijs en in 't kort het geheele karakter des volks kennen.
Daartoe is dit boek onmisbaar. Maar ook de taal der 17e eeuw leert men
best uit het kluchtspel en hoogst belangrijk is de bijdrage tot de kennis
der taal, welke men uit dit boek put. Immers behalve aanteekeningen
van allerlei aard, ook belangrijk voor verget. literatuurgeschiedenis, voegt
de schr. hieraan toe een alphabetische woordenlijst, die belooft, ons zeer
veel te geven. Dit blijkt daaruit, dat de schr. reeds thans bij elk stuk de
moeielijkste woorden op den omslag verklaart, welke later in de lijst worden opgenomen. We hopen, dat in de woordenlijst ook zooveel mogelijk de
oorsprong der gezegden zalworden opgegeven ; zoo bijv. waarom »een arme
sukkel" genoemd wordt een van deus aes of waarom met oenen kol f kroonen
(waarbij oene .- gek) beteekent »cocu maken". Aan teekenachtige uitdrukkingen ontbreekt het hier niet bijv. van Delft tot Leyen krijghen = gegeeseld worden" uit den aes sack spelen - goochelen, wat de Vlaamsche uitdrukking
aassak doen voor bedriegen of valsch spelen, gereedelijk verklaart. We vinden hier eunjer = schalksch, verklaard ; we denken aan den Baeto en de
woorden van Penta
—Zelv' eunjer koom' ik hier om eunjer raadt t'aanhooren.
waarin het dezelfde beteekenis heeft, die 't nog in 't Friesch heeft toorenaarster of heks.
Dat vreemde woorden als trevis (twaalfjarig bestand) tresoor, truy (zeug)
en derg. ook in de klucht voorkomen, geeft te denken ; dat we hier weer
ondersieltje ontmoeten in de beteekenis van borstrokje, wat het nog in Zuid-

Afrika beteekent, bewijst voor het karakter der taal in Z.-Afr. terwijl de
afwijkingen in verbuiging, vervoeging en constructie ons belangrijke verschijnselen vertoonen. We wenschen dit boek in veler handen en twijfelen
niet, of ernstige menschen zullen erkennen, dat we alleszins gerechtigd
waren hunne aandacht voor dit boek te vragen.
DE BEER.

Plaatsgebrek noodzaakte ons, dit art. tot een later no. uit te stellen en
intusschen plaatst dr. S t o e t t in de Spectator van 14 Mei een artikel, waarin
op hoogst ongunstige wijze over deze uitgave wordt gesproken. De bewerker van ons overzicht van. de nos. van de Spectator neemt er 't een en
ander van over. De bezwaren van dr. S t o e t t, die zeer speciale studie van
de letteren der 17e eenw heeft gemaakt, komen in hoofdzaak op het volgende neer, waarbij niet aan een betrekkelijk min kostbare uitgave, maar
aan een groote uitgave moet gedacht worden, die inderdaad aan de hoogste
eischen der wetenschap voldoet : to. de stukken hadden in hun geheel
moeten zijn afgedrukt (in dat geval had de uitgave eenvondig achterwege
moeten blijven om den grooten omvang) ; 2e de uitgave had moeten geschieden, naar de beste oorspronkelijke teksten ; 3e de verklaring der woorden en uitdrukkingen is onvolledig en onvoldoende.
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De Spectator heeft even als de Gids de onhebbelijkheid, geen antikritiek
te plaatsen , een geheel onverdedigbaar recht , wat de wet al lang ain
alle periodieken moest hebben benomen. Gelukkig vond V. M. gastvrijheid
bij het weekblad de Amsterdammer van 5 Juni en toont hij daarin aan,
dat hij inderdaad op 822 regels, 29 afwijkingen van den goeden tekst heeft,
maar meerendeels kleinigheden in de spelling en dat hij wèl naar den
ouden tekst heeft gewerkt ; verder dat van de zestien als verkeerd genoemde
verklaringen, het verschil bij zes zeer klein is ; de tien andere zouden óf
min of meer verdedigbaar zijn, óf in den zin ook wel passen.
We hebben intusschen weer twee afl. ontvangen en twijfelen niet of de
2e aanmerking zal vervallen , daar het in de eerste plaats Breeroo en
ook Coster betrof ; verder wachten wij het Glossarium af, in de hoop, dat
daarbij ook de 3e aanmerking zal vervallen. De kritiek van dr. Stoett is
stellig niet geheel ongegrond, vooral wat de woordverklaring betreft, we
vleien ons, dat ze in allen gevalle den bewerker dezer welkome uitgave
tot grootex voorzichtigheid zal hebben aangespoord.

Dr. H. C. M. MOQUETTE, Over de Romans. van Wolff en Deken, beschouwd in verband met de romantische scheppingen van Richardson. Rotterdam, D. Van Syn en Zoon f898.
Met bijzondere erkentelijkheid ontving ik dit »proefschrift" waarop de
tweede vrouw tot »Doctor in de Nederlandsche letterkunde" werd bevorderd.

Gelijk dr. Nijland aan de strenge en droge studie der letteren of letters
ook eene studie paarde van hooger dichterlijke waarde, zoo heeft ook dr.
Moquette wel in een achttiental stellingen, die ieder voor zich eene studie
waard zijn, getoond, al den ernst der linguistiek te begrijpen en den arbeid
daartoe gevorderd niet te hebben gering geschat, maar overigens
getuigt haar arbeid ook weer van eene andere studie, op een veld, dat ten
onzent nog bijna braak ligt, dat der vergelijkende literatuur.
Nadat er voor omstreeks twintig jaar aan het bewierooken van Anna
en Maria Tesselschade schier geen einde kwam, is men daarna op nog
meer overdreven wijze reukofferen gaan branden voor Wolff' en Deken.
Van Roemer Visschers dochters, getuigt dr. Moquette terecht, dat zij »de
p!aats, die zij in de geschiedenis onzer letterkunde innemen, meer verschuldigd . zijn aan haar geheele persoonlijkheid, dan aan haar gedichten" en
van Wolff en Deken kan men getuigen, dat zij heel wat meer geprezen
dan gelezen zijn en dat wel blijkt, dat zeer geleerde en hooggeleerde heeren
veel brieven of fragmenten van brieven van en over haar hebben gelezen,
maar dat het bewijs nog geleverd moet worden, dat een van die allen alle
of de meeste der werken dier veel geprezen schrijfsters had gelezen en van
die Nederlandsche en buitenlandsche auteurs, die invloed op haar konden
geoefend hebben. Uit mijn jeugd herinnerde ik mij de romans, maar toen
ik in 1891 voor het eerst een harer grootere gedichten las, — Vrouw Snaversnel — bleek mij , gelijk ik in dit tijdschrift XIV. 190 en - vg. duidelijk
aantoonde, dat de oorspronkelijkheid en de letterkundige eerlijkheid van
W o l f f—B e k k er wel iets te wenschen overliet ; waar zij zegt P e r c y
te vertalen, vertaalt zij B ii r g e r; waar zij A d d i s o n zegt te citeeren
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schrijft zij een citaat van A d d i s o n uit P e r c y over met de druk- (of
schrijf-) fout er bij. Zelfs de naam Snaversnel behoeft niet oorspronkelijk
van haar te zijn, hoogstwaarschijnlijk kende zij dien uit S t a r t e r's Klucht
van Jan Soetekau in 1627 verschenen en o. a.. in 1735 herdrukt.
De eerste wetenschappelijke studie over de dames W o 1 f f e n D e k e n
hebben we thans voor ons en het is geen geringe lof, te getuigen, dat de
Schr. een eenvoudigen titel geeft en daaronder alles wat verlangd laag worden en ook niets meer. Uit dezen arbeid blijkt dan lo, dat R i c h a r d s o n's
Pamela van geen rechtstreekschen invloed op deze romans is geweest, dat
daarentegen de belangrijkste episoden, zeer vele bijzonderheden en een
groot deel van den tekst ontleend zijn aan Clarissa Harlowe en Charle
Grandison van denzelfden schrijver, gelijk dr. Moquette niet nalaat overtuigend te bewijzen. Daar Aagje geen Engelsch kende en de vriendinnen
elkaar voorlazen, heeft zij dien uit de vertaling van Stinstra moeten kennen.
Maar de hier geciteerde Engelsche tekst toont allerduidelijkst , hoeveel in
Willem Leevend aan Cl. Harlowe is ontleend en hoeveel meer daaraan werd
ontleend voor Cornelia Wildschut.
Het zou ons te ver voeren, in bijzonderheden na te gaan, wat dr. M.
verder mededeelt, alleen zij hier met nadruk gewezen op de omstandigheid,
dat hier ook kritiek wordt gegeven. Bij de groote verandering, die onze
levens- en wereldbeschouwing in de laatste honderd jaar heeft ondergaan,
moet het den meest achteloozen lezer toch treffen, dat zij, die in de laatste
jaren zooveel papier aan Wolff en Deken hebben gewijd, alleen lofredenen
hebben geschreven, maar zich zorgvuldig hebben gewacht, te wijzen op de
onnatuur en den wansmaak, die thans uit die werken spreekt, voor hun tijd
waren het, zoo al niet oorspronkelijke , toch hoogst verdienstelijke werken;
voor onzen tijd is daarop zeer veel af te dingen, zoowel als op het karakter der meest geprezene van de twee. Dat daarop door geen der lofredenaars werd gewezen, bevestigt de meening, dat aan dien lof geen ernstige
studie is voorafgegaan
We zijn dr. M. dankbaar voor dezen arbeid en hopen, dat van haar nog
veel verkregen wordt op 't gebied van vergelijkende literatuur en literatuurgeschiedenis zoowel als op dat van historische literaire kritiek, een deel
van den arbeid onzer philologen, waarvoor nog bijna alles gedaan moet
worden.
DE BEER.

BOEKENLIJST.
TAAL- EN LETTERKUNDE.
Botermans (A. J.), Die hystoiie van die seven wijse mannen van romen.
Haarlem, De Erven F. Bohn. Gr. 80. (VII, 228 en 3 blz.) f 2.25.
Broecicaert (Jan), Nog iets over onze oude liedjeszangers. Gent, A. Siffer.
80. f 0.40.
Dale (J. 11. van), Groot Woordenboek der Nederlandsche taal. 4e vermeerderde en verbeterde druk door H. Kuiper Jr. en dr. A. Opprel.
Afl. 17. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff. Leiden, A. W. Sijthoff. Gr. 80.
(Blz. 1537-1632). Per afl. f 0.50.
Dijkstra (Waling) en Dr. F. Btitenrust Hettema, Friesch woordenboek.
( Lexicon frisieum). Benevens lijst van friesehe eigennamen, bewerkt door
Johan Winkler. Afl. 8. Leeuwarden, Meijer & Schaafsma. Gr. 80. (Blz.
24I-256 en 305-368). Per afl. f 1.20.
Goes (F. van der), Verzamelde opstellen. 'le bdl. Amsterdam, S. L. van
Looy. 80. (V, 187 blz). f 1.90.
Handelingen van het XXIVe Nederlandsche taal- en letterkundig congres,
gehouden te Dordrecht , 23-6 Augustus 1897. Dordrecht, Blussé &
Comp. Gr. 80. (III, 392 blz.) f 2.50.
Hystorie (Die) van die seven wijse mannen van romen, bewerkt door A.
J. Botermans. Tekst. (Herdruk naar het eenig bekende exemplaar der
editio princeps , 0 1479, berustende in de Bibliotheca academiae Georgiae Auustae te Göttingen). Haarlem, De Erven F. Bohn. 80. (II, X,
174 en 17 blz., in got. lett., m. 2 houtsn. en geki. init.). T 5.Moericericen (P. H. van), Het Nederlandsch kluchtspel in de 11e eeuw. Afl.
1-2. Sneek, J. F. van Druten. Gr. 80. (Blz. -112. Per all. f 0.45.
Woordenschat. Verklaring van woorden en uitdrukkingen, onder redactie
van Taco H. de Beer en Dr. E. Laurillard. Afl. 14. 's Gravenhage,
Haagsche Boekhandel en Uitgevers-maatschappij. 80. (Blz. 811-880). Per
afl. f t-.
ROMANS EN NOVELLEN.
Amstel (Betsy van), Reisschetsen en portretten. Amsterdam, Joh. G. Stemler
Cz. 80. (VII, 162 blz.). /' 0.80.
Borel (Henri). Het jongetje. Amsterdam, P. N. van Kampen & Zoon. Gr.
16o. (III, 196 blz.). f 2.50; geb. f 3.Bord (Henri), Wijsheid en schoonheid uit China. 2e druk. Amsterdam,
P. N. van Kampen & Zoon. 80. (III, 163 blz.). t 1.50; geb. f 2.Buysse (Cyriel), Schoppenboer. Amsterdam, H. J. W. Becht. 80. (V, 304
blz.) f 3.25; geb. f 3.75.
Carelsen (C.), Rare dochter. Een roman. Amsterdam, N. J. Boon. 80. (191
blz.). f t-.
Couperus (Louis), Eline Vere. Een Haagsche roman. 4e door den auteur
herziene druk. Amsterdam, P. N. van Kampen & Zoon. Gr. 16o. 2 dln.
jC
3.90; geb. t 450.
Holland (Jan), [A. J. Vitringa], Tages. Herinneringen uit een paar levensjaren. Harderwijk, 1. Wedding. 80. (VII, 223 blz.). f 2.-Koetsveld (C. E. van), Werken. Romantische schetsen, novellen en fantasiën. Goedk. uitgave. Afl. 29 - 40. Arnhem-Nijmegen, Gebr. E. & M.
Cohen. 80. (Dl. Pl : blz. 19,9-236; dl. V: blz. 1-237 ; dln. X; blz. 1-142).
Per afl. f 0.15.
Linde (4. ter), Een dwaas huwelijk. Roman uit het Amsterdamsche

studentenleven, Amsterdam, N. J. Boon. 80. (182 blz.). f 1.90.
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Lohman (Anna de Savornin), Vragensmoede. 4e druk. Amsterdam. P. N.
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UIT DE VERZAMELING VAN TACO H. DE BEER.

DE WERKING DER BIJGEDACHTE IN DE TAAL. 1)
Indien de geschiedenis eener taal kon worden nagevorselit alleen
met logische redeneering en door de toepassing van op eene groote
reeks van verschijnselen berustende wetten of regels , dan zou hare
beoefening en beschrijving , ik zeg niet : eenvoudig wezen , maar
toch lang niet zoo ingewikkeld , als in werkelijkheid het geval is,
nu zich in de ontwikkeling van iedere taal een machtige factor
doet gelden, dien men niet kan nacijferen, en die allerlei storingen
in den levensloop der woorden teweegbrengt , niet ongelijk aan
die welke men in den loop der hemellichamen opmerkt : ik bedoel
de analogie of den invloed der uiterlijke overeenkomst.
Deze macht van het voorbeeld , van op het oog gelijksoortige
verschijnselen , heeft in iedere taal minstens even sterk gewerkt en
haar met nieuwe vormingen verrijkt als de taalwetten zelve : toch
is het een element , dat eerst sedert eenige weinige tientallen jaren
door de vertegenwoordigers eener jongere grammatische richting in
de beschouwingen over taalvorming is opgenomen, en waaraan b.v.
door Jacob Grimm nog in het geheel niet is gedacht.
Doch in de nieuwere boeken , die de geschiedenis eener taal
beschrijven , wordt te recht aan de analogie de haar toekomende
plaats ingeruimd; zoo b.v. in Behaghel's ,,Die Deutsche Sprache",
en in mijne ,,Geschiedenis der Nederlandsche Taal." Evenwel, daar
de tijd, gedurende welke men hare werking heeft waargenomen,
nog betrekkelijk kort is, kan men nog geene uitgewerkte geschiedenis der analogie te boek stellen, maar alleen haar in hoofdtrekken
schetsen. Wij moeten eerst nog meer bouwstoffen verzamelen , en
daartoe moet deze bijdrage dienen. Ik wil in de volgende bladzijden een onderwerp behandelen , dat tot de analogie in het
nauwste verband staat , en dat , zoover mij bekend is , nog nooit
opzettelijk is behandeld, nl. de macht of de werking der bijgedachte
in de taal. Moge al op het eerste oogeublik de eigenlijke beteekenis van den titel niet duidelijk zijn ; ik hoop er in te slagen,
door mijne uiteenzetting en de daaraan toegevoegde voorbeelden,
het verschijnsel duidelijk te maken en de overtuiging te wekken,
dat aan het hoofdstuk eene plaats toekomt in de geschiedenis onzer taal.
1 ) Eene lezing, gehouden in Teyler's Genootschap te Haarlem, en in
eene vergadering van den Bond voor Ned. Onderwijzers te Leiden
Noord en Zuid , 21e Jaargang.
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Het woord bij gedachte wordt in geen onzer woordenboeken , die
ik er voor opsloeg , vermeld , met uitzondering van den vierden
druk van Van Dale , waarin het woord opgegeven staat in de
beteekenissen bijbegrip en bijbedoeling. Hoewel het in den zin ,
waarin ik het wensch te gebruiken , eigenlijk ook in dit wbd. niet
duidelijk staat omschreven , zoo behoeft ons dit niet te beletten
(bij begrip drukt het slechts onvolledig uit) , aan het verschijnsel,
waarop ik het oog heb , dezen naam te geven. Niemand kan,
dunkt mij , bezwaar hebben tegen het gebruik van het woord in
den door mij bedoelden zin , daar het die bedoeling juist en eenvoudig uitdrukt , en dit te minder , dewijl het in de andere bovengenoemde , niet taalkundige , opvatting reeds in gebruik is : wij
kennen het nl. allen in den zin van bijbedoeling , bijoogmerk,
fr. arrière pensée , hd. nebengedanke. Het verschijnsel , dat ik met
dit woord wil kenschetsen , is het volgende : wanneer door het
gesproken woord in onzen geest de eene of andere voorstelling of
gedachte wordt gewekt , dan wordt niet alleen die voorstelling
z e 1 v e bij ons levendig , maar ook andere , in klank op de werkelijk gebezigde gelijkende. Behaghel vergelijkt het verschijnsel
met het feit , dat men bij het bespelen van een snareninstrument
niet alleen den hoofdtoon , maar ook een bijtoon hoort klinken.
De bijtoon is het niet bedoelde, doch noodwendige, gevolg van het
doen trillen der snaar , gelijk de bijgedachte onwillekeurig oprijst
in het gemoed van den hoorder , zoodra aldaar , door hooren of
lezen, door klanken of letterteekens, bepaalde voorstellingen worden
geboren.
Het wekken -eener bijgedachte kan natuurlijk ook opzettelijk zijn
bedoeld , en wie zou de machtige en veelzijdige werking hiervan niet
kennen ? Hierdoor ontstaat aan den eenen kant de woordspeling, de
kwinkslag, de geestigheid, aan de andere zijde de dubbelzinnigheid
of het „equivoque" , welk laatste woord ons uitstekend te pas komt,
daar het eigenlijk beteekent „in woordvorm overeenkomende", en
dus den oorsprong op eene sprekende wijze schetst. Immers
gelijkheid in den vorm van twee woorden is een der middelen,
welke te baat genomen worden door hem , die eene woordspeling
maakt , eene geestigheid zegt , eene dubbelzinnigheid uit , een
beeldschriftraadsel of rebus laat oplossen , en de opmerking is niet
nieuw , dat eene taal daarin rijker is , naarmate meer woorden in
klank op elkaar gelijken , of anders uitgedrukt , naarmate zij meer
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homoniemen heeft. Al zal niemand zoo achterlijk meer zijn te
beweren, dat het Nederlandsch voor de bovengenoemde eigenaardigheden of liever aardigheden niet geschikt is — het gebrek aan
geestigheid van den volksaard te onrechte verwijtende aan de
taal , -- het kan niet ontkend worden , dat b.v. het Fransch, met
zijne „verflauwde grenzen" wat de uitspraak betreft , zich met
minder moeite er toe leent dan onze moedertaal , welke een veel
geringer aantal homoniemen of gelijkklinkende woorden bezit.
Het zou volstrekt niet onmogelijk zijn , deze opmerkingen in den
breede met voorbeelden te staven , doch gij zult begrijpen , dat ik
daaraan slechts enkele beschouwingen vastknoop , dewijl het niet
deze opzettelijk gewekte bijgedachte is , die als factor in de taalvorming moet worden medegerekend , maar de onwillekeurige.
Reeds elders 1 ) wees ik op allerlei spelingen van het volksvernuft,
zich uitende o. a. in vervormingen van spreekwijzen door het opzettelijk verdraaien van een Nederlandsch of uitheemsch woord tot een
ander waarmede het alleen overeenkomst heeft door den uiterlijken
vorm ; zoo b.v. in het bekende volksgezegde, waarmede ongeloof
aan de vervulling eener bepaalde voorwaarde wordt aan den dag
gelegd : „asch (woordspeling met as , uitspraak van als) is verbrande turf ;" in de bij Wolf en Deken voorkomende uitdrukking „ieder mensch heeft zijn feilen en boenders", comische,
opzettelijk bedoelde uitbreiding van „ieder heeft zijn feilen,
d. i. gebreken" ; in de gewone aardigheid , wanneer iemand zich
verontschuldigt een ander op de toonen getrapt te hebben met de
woorden : „het was niet met opzet, te antwoorden : „neen, maar met
neerzet 2 ) ; in de te 's-Gravenhage in sommige kringen gangbare
uitdrukking : „er was een heeleboel foelie en notenmuskaat," wanneer men wil zeggen „eene groote foule of menschenmassa ;" in het
gebruik van eene plaatsnaam, wanneer men daardoor de bijgedachte
wekken wil aan de eene of andere eigenschap of gebeurtenis, welke
1) Geseh, d. Ndl. Taal, bl. 126 vlg. ; Feestbundel aan De Vries bl. 140.
2) Voor den lust van het volk in dergelijke aardigheden vgl. o.a. Beets,
Cam. Obsc. (15de utg.) bl. 317 kin »'sWinters buiten"). Zoo vindt men in
eene periode der schrijftaal, die dichter bij de oorgangs- of volkstaal
staat , voor onze taal b.v. in het Middelnederlandsch, allerlei redewendingen, die een meer beschaafde vorm veel meer vermijdt, b. v. litotes (opzettelijk verkleinde uitdrukkingen) en ironie (het kiezen van eene andere
uitdrukking dan men verwacht, b.v. van eene schertsende voor eene ernstig
gemeende) ; vgl. voor ironie in het Mnl. o.a. mijn Tekstcritiek bl. 37.
27*
,

,
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men schetsenderwijze uitdrukt ; zoo als : „hij is van Kleef" voor
„hij is gierig " ; „hij is naar Delft" of „naar Kuilenburg", voor
„hij is begraven", enz.' )
Het eenige wat ik naar aanleiding der opzettelijk gewekte bijgedachte thans nog wil aantoonen, is dit , dat daardoor nu en dan
aan een woord eene beteekenis kan eigen worden, welke het eigenlijk niet heeft. Wij kennen allen het bnw. geldt , afgeleid van het
ww. gelden, in de beteekenis geldende, van kracht ; zoo b.v. in de
uitdrukking „geldige redenen." Doch spreekt iemand b.v. in den
zin : „ik heb dit of dat om g e 1 d i g e redenen nagelaten" het woord
g e 1 d i g met bijzonderen nadruk uit, dan wekt hij de opzettelijk
bedoelde bijgedachte aan g e 1 d, en maakt dat het door de hoorders
wordt opgevat in den zin van g e 1 d e 1 ij k. Maar eene dergelijke,
aan een woord alleen in een bepaald geval toegekende, beteekenis
zal slechts onder zeer gunstige omstandigheden daaraan eigen blijven, en alleen dan heeft een dergelijk woord recht om in de
geschiedenis der taalontwikkeling te worden medegerekend. Zoo is
het ook met woorden, die schetsenderwijze worden gevormd naar
het voorbeeld van een ander dat bestaat. Het is bekend, dat b.v.
Geel in tegenstelling met „onderwerp" ergens het woord bovenzverp
heeft gemaakt om daardoor uit te drukken een onderwerp dat boven
de kracht van een schrijver of spreker blijkt te zijn (Hdl. Wdb. 3, 919;
10, 1503). Dit - gebruik is o. a. voor eenigen tijd nagevolgd door Prof.
Spruyt, die zich in eene recensie in het Museum van het woord heeft
bediend in deze zinsnede : „nu (de schrijver) in de allereerste plaats
over „Spinoza en zijn kring" schrijft, moet er wel geconstateerd worden
dat hij zich aan een „bovenwerp" heeft gewaagd." En zoo zou dit
woord, thans nog tusschen aanhalingsteekens geschreven, bij herhaald gebruik het burgerrecht kunnen erlangen en eene plaats in
een Ndl. woordenboek verdienen 2) Met dit woord is wat zijne vorming betreft te vergelijken i n 1 e g k u n d e, nu en dan schertsenderwijze gebruikt voor die bepaalde soort van uitlegkunde , welke
in een woord of uitdrukking die beteekenis legt, welke men voor een
bepaald doel noodig heeft. Zoo spreekt men schertsend van t w e e z a a m h e i d, wanneer de eenzaamheid door de tegenwoordigheid van
een tweede wordt verbroken. Doch dergelijke opzettelijk gemaakte
1)

Zie daarover Bisschop in Taalgids 8, bl. 33 vlgg. ; A. Gittée in Taal

en Letteren 2, bl. 164 vlgg.
3 ) Zie ook daarover het zoo even aangehaalde opstel van Dr. Bisschop.
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woorden, ook al kan men zeggen , dat zij in de taal worden
opgenomen, zullen te allen tijde uitzonderingen blijven. Een
dergelijk thans onmisbaar woord wil ik nog noemen, ten bewijze
dat het niet tot de onmogelijkheden behoort, dat ze het burgerrecht
verkrijgen, nl. het woord gas, hetwelk in de 1 7de eeuw door den
Nederlandschen scheikundige Van Helmont gemaakt is door bijgedachte aan of, liever gezegd, op den klank af van chaos, gelijk hij
zelf getuigt. Zoo ontstond dan door eene luim de thans onmisbare
naam eener lichtstof, en werd, om de geestige woorden te gebruiken
van De Vries , die de geschiedenis van het woord heeft beschreven,
andermaal ,,uit den chaos licht geschapen" 1).
Doch ik ben met het laatste voorbeeld eigenlijk al afgedwaald
van de opzettelijk gewekte bijgedachte, waarover ik thans niet verder
uitweiden zal: van nu af bepaal ik mij tot de onwillekeurige,
welke wij zullen zien, dat even belangrijk is voor de taal, als de
zoo even genoemde voor het gesprek. Ik zal de machtige werking,
den veelzijdigen invloed der bijgedachte in de taal achtereenvolgens
schetsen als de oorzaak van : 1 0 . allerlei onlogische of onjuiste woorden , uitdrukkingen en constructies of zinsvormen; 2 0 . verschillende
wijzigingen op het gebied der grammatica en der grammatische figuren
(woordvormen); 30 . het in onbruik geraken van woorden; 4 0 . het
aannemen van een inheemsch, hun vreemd, gewaad door woorden
aan andere talen ontleend; 50• wijzigingen in de woordbeteekenis,
ook onder den invloed der volksetymologie. Bij al de verschijn
selen en feiten, die wij achtereenvolgens zullen behandelen, is dit
het gemeenschappelijke kenmerk, dat de door de bijgedachte veroorzaakte veranderingen niet voortspruiten uit het wezen der taal,
of van het woord of de uitdrukking zelve, noch aan bepaalde wetten
of regels beantwoorden, maar willekeurig zijn, regelloos, onstelselmatig, grillig, onberekenbaar, alleen veroorzaakt door eene
uiterlijke, bloot toevallige overeenkomst.
T.
Betreden wij dan in de allereerste plaats het gebied van de
praktijk der taal , het practisch taalgebruik, waar ieder verstandig
opmerker , ook zonder dat hij zich met taalstudie bezig houdt, de
werking der bijgedachte kan waarnemen. En is hij eenmaal dddr
er op opmerkzaam geworden, dan zal hij zooveel te minder moeite
1)

Zie De Vries, Verspreide Taalic. Opstellen, bi. 69 vlgg.
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hebben om hare werking ook op verschillende andere gebieden
duidelijk te leeren onderscheiden. Ik noemde de bijgedachte de
vruchtbare moeder van allerlei onlogische, onjuiste, vreemde woordvormen en uitdrukkingen. Ja , ik durf verder gaan en beweren ,
dat zij een der voornaamste oorzaken is van al het gebrekkige, dat
de spreektaal der meeste menschen kenmerkt. Reeds elders , in
mijne aanteekeningen op het mnl. gedicht Theophilus 1 ), heb ik terloops opmerkzaam gemaakt op het wijdstrekkende gevolg der bijgedachte , dat men in het Duitsch insgelijks met een nieuw woord
„anlehnung" noemt , en in het Ndl. ook met den naam ,, contaminatie" bestempelt , eigenlijk besmettinq , bezoedeling door aanraking,
en dus zeer goed te gebruiken voor den uit een logisch oogpunt
met bederf gelijkstaanden invloed op een woord , eene uitdrukking , eene constructie , uitgeoefend door eene andere , welke er
in uiterlijke gedaante of in beteekenis mede overeenkomt. Door
Dr. G. Kalf, die op het verschijnsel de aandacht heeft gevestigd in zijne te Utrecht gehouden intreerede 2 ) , wordt het woord
weergegeven door het ndl. „versmelting", hetwelk het wezen er van
minstens evengoed weergeeft. Ook Prof. Van Helten heeft een bepaald onderdeel van het gebied, waarop het zich vertoont , nl., dat
van het versmelten van verschillende zinsvormen , besproken 3 ).
Hij verklaart het te recht als ontstaan uit de herhaaldelijk waar
te nemen voorliefde der oudere taal om constructies van gelijke
strekking doch verschillend grammatisch karakter naast elkander
te bezigen. Doch wat hier van zinsvormen wordt gezegd , van
het n a a s t elkander gebruiken tot het d o o r elkander gebruiken is
maar één stap : en wat in dezen van zinsvormen geldt , kan ook
van op elkander gelijkende woorden en uitdrukkingen gezegd worden. Langzamerhand beginnen de beide woorden , uitdrukkingen,
constructies voor het taalbewustzijn ineen en dooreen te loopera,
en zoo ontstaat uit de bijgedachte of door deze versmelting , samensmelting of fusie een zoogenaamde compromisvorm , te
beschouwen als ontstaan uit een vergelijk of stilzwijgende overeenkomst , of als een basterdvorm , geboren uit de verbinding van
een alleen in uiterlijk overeenkomend , doch wat het innerlijk
aangaat niets met elkander gemeen hebbend, paar, welks spruit het
merk der onwettige of hybridische geboorte nu eens meer dan eens
1

) bl. 143.
3)

—

2

) Taalstudie en Literatuurstudie (1896), bl. 3/4. —

Tijdschr. '10, 208.
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minder duidelijk op het voorhoofd draagt. Het spreekt vanzelf,
dat niet alle van het gewone afwijkende wijzen van uitdrukking
in eene beschrijving van dit verschijnsel eene plaats verdienen.
Evenmin als de eerste de beste woordspeling aan een woord eene
nieuwe beteekenis bezorgt, evenmin kan de eerste de beste fout
in het spreken worden gezegd een bljvenden invloed te hebben op
de taal. Alleen wanneer eene dergelijke constructie ook in de
schrijftaal doordringt en een telkens terugkeerende denkvorm wordt,
moet men ze onder de in de taal opgenomene rangschikken.
Als voorbeelden van dergelijke meer of minder algemeen bekende
compromisvormen in woorden noem ik het in sommige dialecten
gebruikelijke 0 n d e u g n i e t 1) , ontstaan uit de verbinding van
ondeugd en deugniet ; g r u w e 1 d i g 2) geboren uit de vermenging
van gruwelijk en geweldq ; het dialectische d o m e n e e r, uit
dominé en meneer; het in de spreektaal gewone i e m a n d u i t v e t e r e n , iemand doorkalen , van veteren , d. i. eig. boeien,
waarbij dus uit niet past, ontstaan door bijgedachte van uitschelden,
uitmaken , 'uitslijpen (uitsliepen) , den mantel uitveçjen; evenzoo ui tp 0 r tr e t t e e r en , v e r e x u s e eren ,v e r a m II s e e r e n , v erm a 1 e d ij e n onder den invloed van uitschilderen of uitteelcenen
verontschuldigen , vermaken, vervloeken; het bekende s p e 1 e m e i e n
uit spelevaren (d. i. varen spelen) en het vroegere varen meien;
voor bijpasseeren 3), geboren uit voorbijgaan en pasreeren;
het aan dialecten eigene e 1 k e (n) 'd u r i g l ), d. i. telkens, uit eiken
keer en gedurig; het hand over hand veld winnende h e e 1 e m a a 1,
waarvan in de vroegere taal slechts weinige sporen zijn aan te
wijzen , geboren uit heeiend'ai en allemaal of allemaal; het middelnederlandsche 1 e i t t o g h e , d. i. loods, gids, uit leidsman en lzertoge
het mnl. o r e e s t , d. i. rumoer, lawaai, hetwelk men verklaart uit het
fra. orage, met den uitgang van tempeest; het mnl. u u t 1 e m s c h 5),
d. i. nitheernseh, buiteniandsch, welks vorm men alleen kan verklaren
uit de verwarring van uitheemseh en uitlandsch. Op dezelfde
wijze zijn ook alle woorden te beschouwen , gevormd met een der
zoogenaamde basterduitgangen; men begint met woorden over te
nemen uit de taal, waarin de uitgang thuis behoort, b. v. menage,
rnaria,qe , ravage; de tweede phase der ontwikkeling vertegenwoor;

1 ) Zie Theoph. bi. 143. ---- 2) Boekenoogen , Zaansch Idioticon , kol.
1313. - 3) Reeds in de latere Middeleeuwen bekend. - 4) 0. a. te Mijdrecht en Moordrecht. - 5) 0. a. bij Matthijszen , Besehrjv. v. d. Briel.
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digen die woorden , welke naar het voorbeeld van gelijkluidende
uitheemsche worden vervormd , b.v. pluimage naar fra. plumage ,
pelgrimage naar fra. pélérinage ; de derde, die waarin de uitgang zich
geheel van zijn eigen woorden heeft los gemaakt en achter zuiver
Nederlandsche woorden gevoegd wordt , b.v. stellage , bosschage,
lekkage ' ).
Voor dooreengeloopen uitdrukkingen herinner ik aan het in dialecten bekendegezegde het kan zoo onverschillig gaan,
ontstaan door de vermenging der beide woorden ongelijk en verschillend; het zeer gewone voor twee jaar geleden uit
voor twee jaar en twee jaar geleden ; het vaak gehoorde i k b e n
iets ver 1 o r e n, geboren uit de verbinding van ik ben iets kwijt
en ik heb iets verloren ; het uitsluitend bij Israëlieten gebruikelijke
i k heb (b e n) e r aan vergeten, uit ik heb (ben) het vergeten
en ik heb er niet aan gedacht ; het Zaansche i n e e n g e z w i n d 2 )
uit in een oogwenk of oogenblik, ommezien, en gezwind ; het onjuiste
gebruik van v e r p l i c h t e n d voor verplicht in de uitdr. iets verplicktend stellen, in zinnen als „een bewijs van inenting is voor
de toelating verplichtend", waarin de * juiste vorm verplicht gekomen
is onder den invloed van verbindend ; de in de spreektaal gebruikeljke uitdr. d r a g e n m e t e e n k i n d, een compromisvorm van
loopen met een kind en een kind dragen ; de dwaze zegswijze i e t s
o p h e t o o g h e b b e n, waarin men de juiste uitdr. iets in
het oog hebben zich ziet versmelten met eene andere even
goede het oog op iets hebben ; de oude zegswijze d e s d o o d s
s e• h u 1 d i g, welke eigenlijk moest luiden des levens schuldig 3
doch die veranderd is door bijgedachte aan des doods waardiq ; de
uitdrukking m e t i e t s o p d e h o o g t e z ij n, waarvan de juiste
vorm van iets op de hoogte zijn gewijzigd is onder den invloed
van met iets bekend zin ; het bij schoolkinderen gebruikelijke i e t s
buiten zijn hoofd kennen, ontstaan uit de versmelting van
buiten zijn boek en uit zijn hoofd ; d u u r k o s t e n uit duur zijn
en veel kosten ; het eene enkele maal ook in de schrijftaal voorkomende met iets voor lief nemen (in het Hd. zeer
gewoon) , uit iets voor lief nemen en met iets genoegen nemen ; de
uitdr. t e n o n d e r s t e b o v e n uit het onderste boven en ier
) ,

1) Zie Ndl. Wdb. op a g e (1, 2064).
i) Boekenoogen, kol. 1311.
3) Vgl. Van Helten in Tijdschr. 1, 159.
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neder ; door d e w o 1 geverfd uit in de wol geverfd en
doortrokken van iets ; het o.a. door Huygens gebruikte v a n d u i z e n d t e g e n e e n uit van duizend een (dat daarnaast bij hem
voorkomt) en (ik wed) duizend tegen een ; v o o r e e h t h e i d w o r d t
g e g a r a n d e e r d, hetwelk men kan lezen op een Haagschen
winkel, uit voor echtheid wordt ingestaan en echtheid wordt gegarandeerd ; de zegswijze h e t i s d e m o e i t e n i e t (dit of dat te doen),
welke eigenlijk luidde (en in Amsterdamsche dialecten nog luidt)
het is de mokte niet, d. i. er is geen tijd of gelegenheid voor iets",
doch die gewijzigd is onder den invloed van eene andere het is de
moeite niet waard ; de spreekwoordelijke zegswijze i e m a n d m e t
een natten vinger kunnen aanwij zen, welke geen
redelijken zin heeft , dewijl zij is ontstaan uit de vermenging van
iemand met den vinger kunnen aanwijzen
zen en iemand met den natten
vinger beloopen , d.i. „iemand kunnen bereiken in den korten tijd
dat een natgemaakte vinger nog niet droog is geworden", gezegd
van iemand die tegenwoordig is doch dien men niet noemen wil;
iemand een riem onder het hart steken, voor iemand
een hart onder den riem (ook in den boezem) steken , waarschijnlijk
ontstaan onder den invloed eener andere volksuitdrukking , n.l. het
hart zinkt mij in de schoenen 1 ).
Als voorbeelden van dergelijke constructies noem ik den bijna
regel geworden zinsvorm hij behoort tot één van d i e
m e n s c h e n , voortgesproten uit de vermenging van hij behoort
tot die menschen en hij is één van die menschen ; het niet minder
gewone ik ben niet kunnen komen, ik ben moeten
weggaan, hij is niet willen aanblijven, ik ben
niet mogen slagen , waarin de bijgedachte aan het tweede
werkwoord de juiste vervoeging met hebben (bij moeten , willen,
kunnen , mogen) verdringt ; het gebruik van a l s n a d e n v e rg r o o t e n d e n t r a p , veroorzaakt door de bijgedachte aan den
stellender ; den vooral in den briefstijl gewonen vorm i k h o o p g ij
w e 1 z ij t , welke vaak verkeerdelijk als een anglicisme wordt
beschouwd , doch die , zooals uit het Middelnederlandsch overtuigend
1) Zie verder over het dooreenloopen van verschillende spreekwoorden
en spreekwoordelijke zegswijzen, Stoett in zijne opstellen over »haar op de
tanden hebben" en »doodendans" (Noord en Zuid 18, 9 vlgg. ; 16, t vlgg.) ,
Kalf in Tijdschr. 4,263 vlgg. (»in de boorsen" ; ook Stoett in Noord en Zuid
t3, 2t7).
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blijkt , is samengesmolten uit de naast elkander staande stijivormen

ik hoop, •qi zijt wel (oratio recta) en ik hoop , dat gij wei zijt
( oratio indireeta) ; de in de 17de eeuw gewone en reeds in de latere
middeleeuwen bekende constructie , waarvan ik als type kies het
door Bilderdijk in zijn aanteekeningen op Huygens (dl. 5, bl. 269)
gebruikte voorbeeld uit Cats: T r ij n zat eens ajuin en
5 C h i 1 d e , voortgesproten uit de dooreenmenging van de vroegere
constructie Trijn zal en schilde ajuin en de latere Trjn zat ajuin
te schillen; den merkwaardigen stijlvorm 1 a t e n w ij g a a n,
1 a a t i k d o e n, gevolgd door een onbepaalde wijs , waarvan
al een enkel voorbeeld in de middeleeuwen voorkomt , en die zich
heeft ontwikkeld uit den oorspronkeljken laat ons gaan, laat mij
doen , onder den invloed van een anderen, insgelijks in het vroegere Germaansch bekenden, vorm voor den adhortatief, nl. gaan wij,
doen wij enz. I) ; de uitdr. v a n d o e n h e b b e n, noodig hebben,
uit van noode hebben en te doen hebben; de gewone stijlvorm a 1
moge dit ook zoo z ij n uit moge dit ook zoo zijn en al is
dit ook zoo; de uitdr. iets wordt mij bewust uit iets wordt
mij helder en ik word mij iets bewust; het in Hou. dial. zeer gewone
d i t h o 0 r t v a n m jj uit dit is van mij en dit hoort (aan)
mij; de alleen uit het dooreenloopen van twee constructies te
verklaren uitdrukkingen met z ij n achten, met hun tien e n en dgl. , en s ij n a c h t s t e r , d. i. met zeven anderen 2);
eene uitdrukking als: misschien hebbe men hierbij
te denken aan, uit de vermenging van misschien heeft
men hierbij te denken en men denke hierbij aan 3) ; de gewone
mnl. constructie g h i s w e g h e t m i 1 i e v e r 4), uit ghi sweqhet
het en het ware mi liever (of ie hadde liever) dat qhi sweghet ; en
eindelijk een in middeleeuwsche rekeningen tallooze malen voorkomenden stijlvorm als (van Zijne wedde) v a n d e n h u 5 e t 0 t N.
t e v e r w a r e n 5) , waarin de logisch alleen verklaarbare accusatief dat knus gekomen is onder den invloed van het voorz. van
en in een datief veranderd ).
1) Zie Van Helten in Tijdschr. IO , 208; Verdam in Versi. en Meded.
Kon. Acad. v. 1894 bi. 197 vlo
2) Zie Tijdschr. 2 192 vlgg.
3) Vgl. b.v. Te Winkel in Gloss. op Moriaen , bij f r o t s i e r e n.
4) Vgl. Mnl. Wdb. 4 577.
5) Vgl. de aant. op Sp. II' , 52, 19.
6) Vgl. nog Noord en Z. 14, 159 en Tijdschr. 17, 164 vigg.
,
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Een ander gevolg van het denken aan twee dingen te gelijk,
hetwelk hiertoe te brengen is, dewijl het insgelijks het praktisch
gebruik der taal betreft, is het bezigen van gebrekkige beeldspraak.
Er is wel eenig onderscheid met de boven genoemde gevallen en
voorbeelden, nl. dit, dat wij hier niet met eigenlijke volksuitdrukkingen te doen hebben, doch de bijgedachte zien werken op het
gebied der schrijftaal en van de taal, waarvan sprekers zich bedienen. Maar de oorzaak er van is eene soortgelijke als boven is aangewezen. Terwijl men begint met zijne termen te ontleenen aan het eene
beeld, komt onwillekeurig en zelfs zonder dat wij er ons van bewust
zijn, een ander in onzen geest op; de gedachte hieraan benevelt
of verduistert ons de voorstelling van het eerst gekozene, en er
ontstaat op deze wijze een zin, dien men uit een stilistisch oogpunt
tweeslachtig of hybridisch kan noemen. De vraag of eene dergelijke
uitdrukking moet worden afgekeurd, kan niet onvoorwaardelijk bevestigend worden beantwoord; dit antwoord hangt af van de
beantwoording eener andere , in hoeverre n.l. de oorspronkelijke
beteekenis eener overdrachtelijke uitdrukking nog wordt gevoeld:
van het hierop te geven antwoord, dat tot op zekere hoogte subjectief
zal blijven, hangt het af of hare verbinding met eene andere aan
een anderen kring van gedachten ontleende, af te keuren is of niet 1).
Men kan b.v. - het beeld is zeer gewoon - een koning noemen
,,het hoofd van den staat"; evenmin 'vreemd klinkt ons de uitdrukking ,,een stap doen" in den zin van ,,eene handeling verrichten,
ergens toe over gaan." Zal men nu de beide aan beeldspraak
ontleende uitdrukkingen kunnen vereenigen in één zin, en zeggen:
,,het h o 0 f d v a n d e n s t a a t heeft zich laten verleiden tot een
bedenkeljken 5 t a p ?" Het antwoord hierop hangt af van de meerdere of mindere waarschijnlijkheid, dat met het gebruiken der uitdrukking ,,het hoofd van den staat" de gedachte aan den oorsprong
der overdracht noodwendig gepaard gaat. Zoo is het ook met een zin
als dezen : door een roekeloozen sprong heeft de jongen zich eene
beenbreuk op den hals gehaald." Doch de grenzen van
hetgeen in dezen geoorloofd mag heeten, worden zonder twijfel
overschreden in zinnen als de volgende: ,,het is onedel u i t p a rtikuliere brieven dolken tegen iemand te smeden";
,,bij het vernemen van dit bericht klapten de bladen der

Zie daarover Kalf's oratie bi. 33 vigg. , doch ook de gegronde
bezwaren daartegen ingebracht door Prof. A. G. van Hamel in »De Gids".
1)
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oppositie in de handen"; mijn hart watertandde
bij de gedachte; zijn kaartenhuis zonk in puin; er
werd mij een weg aangewezen die geen hout sneed ; d e
tand des tijds, die reeds zoovele tranen heeft gedroogd, zal niet nalaten ook hierover gras t e' doe n
g r o e i e n" ; met zijn eengin voet stond hij nog in de middeleeuwen , met den anderen begroette hij den dageraad van
een nieuwen morgen" ; zijne roekeloosheid heeft zijn ontijdigen
dood in het leven geroepen"; „een brutale meid van
het e e r s te w a t e r "; doen wij toch wat wij kunnen om d e n
band die ons aan onzen God verbindt t versterken d o o r
d e heilige vlam van reinheid in ons aan t e wakkeren"
en dgl. Laat ik u nog één voorbeeld mededeelen en wel uit Simon
Gorter's voortreffelijk opstel over beeldspraak : „Velen hebben in hun
ijver de bronnen onzer kennis en de grondslagen van ons geloof
dooreengemengd ; zij hebben gebouwen op de bronnen opgericht en
gevolgen uit de grondslagen doen voortvloeien. Vooral wanneer het
geval gecompliceerd werd door wegen der wetenschap ;
h o e k s t e e n e n die in de plaats der fundamenten het geheele
gebouw schenen te dragen ; t o e t s s t e e n e n, waarnaar g emeten, maatstaven met welke getoetst, resultaten
die geplukt, en standpunten die overwonnen werden,
dan kon het een lezer wel eens bang om het hart worden".
Tegen het begaan van dergelijke taalzonden moet zoo ernstig
mogelijk worden gewaarschuwd : wij allen struikelen in dit
opzicht herhaaldelijk ; ieder lette dan zorgvuldig op de door hem
gebruikte uitdrukkingen ; hij kieze ze met oordeel en toetse ze aan
de in ieders gemoed met meer of minder duidelijkheid geschreven
wetten van kieschheid en goeden smaak.

e

II.
In de tweede plaats gaan wij het verschijnsel na op het gebied
der grammatica en der grammatische figuren. Hier is het niet
zoozeer het woord zelf dat er de sporen van vertoont, maar een
gedeelte, b.v. een uitgang ; of het is een grammatische eigenaardigheid er van, welke door de • bijgedachte wordt gewijzigd, b.v. het
geslacht, een meervoudsvorm , een verbuigings- of vervoegingsvorm en dgl. Zoo b.v. dankt h e d e n zijne slot-n aan den invloed
van de op n2 uitgaande woorden gisteren en morgen, waarmede het
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uit den aard van het begrip herhaaldelijk verbonden voorkomt.
Het luidde oorspronkelijk lede (vgl. hd. heute) en beteekent
eigenlijk op dezen dag. Een soortgelijk verschijnsel nemen wij
waar bij ochtend, dat vroeger ochten luidde, een verbogen
vorm van ochte, „de vroege morgen," en zijne d heeft ontvangen
door bijgedachte aan avond, op dezelfde wijze als dit het geval is
met morgen, waarvan in verschillende Nederlandsche en Hoogduitsche tongvallen een bijvorm morgend voorkomt. U 1 i e d e r e. a.
heeft zijn bij een znw. vreemden uitgang te danken aan het overbrengen van er van uwerliede op den uitgang van het geheele woord.
P a s c h e n en P i n k s t e r e n zijn, gelijk bekend is, vreemde woorden : het eerste komt uit het Hebreeuwsch, het tweede uit het Grieksch.
Toch hebben zij, als waren zij echt Nederlandsch, den uitgang en,
eigenlijk dien van den Sen nv. meervoud , aangenomen, dien men bij
meer kerkelijke feesten of plechtigheden aantreft : ik herinner slechts
aan het Ndl. vasten en het Hd. Weihnachten, eig. „in den heiligen
nacht" en Ostern, genoemd naar de oudgermaansche Ostara, godin
van het morgenrood en der lente. In het midden van een woord
zien wij de bijgedachte werken b.v. in p a r tij d i g , dat waarschijnlijk door den invloed van woorden als onzijdig, tegenstrijdig
gevormd is uit partijïg , gelijk* het eigenlijk luiden moest (vgl. hd.
1parteiïsch-) , en in de 16de eeuw ook werkelijk luidde. Andere
woorden hebben een deel verloren door de bijgedachte aan een
ander , waarvoor men het afgeworpen gedeelte aanzag. Zoo is het
mnl. 1 o v i e , naam voor den zondvloed , ontstaan uit dilovie , lat.
ctilutviurn, in welks eerste lettergreep men het lidwoord meende te zien.
Als voorbeelden van geslachtsverandering door bijgedachte noem.
ik het woord n a c h t , dat in alle Indogermaansche talen vrouwelijk
is , doch bij ons mannelijk is geworden ten gevolge der bijgedachte
aan dag. Het begin der wijziging zal wel te zoeken zijn in den
bijwoordelijken genitief , die vroeger nachts , doch thans snachts
luidt , en dezen vorm aannam op het voorbeeld van daags , des
daags. Het oorspronkelijke geslacht blijkt nog uit de samenstelling
m i d d e r n a c h t , welk woord zelf ook weder een bewijs levert
van het door mij behandelde verschijnsel: immers de middelste
lettergreep vertoont den invloed der bijgedachte aan de verbogen
naamvallen. De eigenlijke vorm zou moeten zijn midnacht , die
ook werkelijk in de middeleeuwen gewoon is en een steun vindt
in het vroegere midsomerr en midwinter, het tegenwoordige middag
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en het Engelsche midnight. Omgekeerd werd het ml. w i 11 e
vrouwelijk , deels door den uitgang , deels door den 2den nv. mv.
(met der), die herhaaldelijk aan -wille voorafging.
Op dezelfde wijze veranderde het geslacht van s e h o u d e r,
dat in de vroegere taal vrouwelijk was evenals nog heden in het
Hoogduitsch , onder den invloed en de onwillekeurige bijgedachte
aan eene reeks van woorden , op -er uitgaande , welke mannelijk
zijn. Zoo ziet men tal van ndl. en vreemde woorden een ander,
vooral het onzijdige , geslacht aannemen , b.v. o o g e n b 11 k onder
den invloed van moment of tijdpunt of tijdstip ; mnl. m i s v a 1,
door bijgedachte aan geval, ongeval of ongeluk (vgl. ook ndl. voorval, dat in de 17de eeuw en nog heden in het Hd. mannelijk is) ;
i d e e door bijgedachte aan denkbeeld, v e n s t e r onder den invloed
van raam of luik , t y p e door beeld of voorbeeld , die ook wel
het onzijdige geslacht van model en _patroon zullen hebben veroorzaakt ; s c h o o l en s t a t i o n door bijgedachte aan gebouw.
De woorden op - a g e zijn vrouwelijk , doch d i e r a g e en b o s s e h a g e werden onzijdig onder den invloed van dier en bosch ,
terwijl p e r s o n a g e het onz. geslacht aannam op het voorbeeld
van wezen of mensch , welk laatste woord zelf tengevolge eener
bijgedachte in eene bepaalde opvatting zijn mannelijk geslacht
tegen het onzijdige verwisselde.
Als bewijzen van vervorming in de verbuiging noem ik den
tweeden naamval van verscheidene vrouwelijke woorden, die, door
bijgedachte ' aan dien der mannelijke , op s uitgaat. Zoo zegt men
volkomen zuiver „Kenaus moed", „moeders oog staart blij en zacht
op het dwaas tooneeltje" ; „ liefdes poëzie" en dgl. Ja , zoozeer is
deze s aan sommige vrouwelijke woorden eigen geworden , dat zij
zelfs het gebruik van des er vóór heeft mogelijk gemaakt : niemand
behoeft zich b.v. te schamen over uitdrukkingen als „'s moeders
schoot ; 's werelds eer ; „ziedaar des werelds loop" (Beets), terwijl
toch wereld en moeder nooit eenige neiging hebben vertoond, om
het mannelijk geslacht aan te nemen. Ook uit de vervoeging haal
ik één enkel sprekend voorbeeld aan. In de uitdrukking „ik t ij g
aan het werk" zal men aan tijgen wel geene andere beteekenis
toekennen dan die van het Ndl. gaan , en voor het tegenwoordige
taalgebruik is dit ook juist , doch de eigenlijke beteekenis is eene
geheel andere, en wel zeggen. Deze past, men zal het gemakkelijk
inzien , ook veel beter ter verklaring van aantijgen, waarvoor men
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in het Middelnederlandsch de ww. aanspreken en aentalen bezigde,
en aantijging, d. i. beschuldiging, eig. „het aanspreken van iemand
in rechte". En deze sterke schijnbare wijziging der beteekenis is
in werkelijkheid eene vormverandering ten gevolge der bijgedachte.
Er was nl. , het is bekend , in de vroegere taal een ww. tien,
dat trekken beteekende , en tot vervoegingsvormen had toog,
en het bnw.
getogen (vgl. ndl. „ik ben aan het werk getogen
opgetogen d. i. eig. opgetrokken hetzelfde als lat. elatus en ndl.
opgewonden). Door den invloed dezer laatstgenoemde vormen,
waarin de g voorkwam , nam tien de gedaante tiegen aan. Naast
dit ww. tien stond een ww. tiën (tijen) dat de vervoegingsvormen teeg , getegen had , en eveneens onder den invloed van
deze in de onbepaalde wijs den vorm tigen (tijgen) aannam.
Deze ww. tiegen (tien) en tigen (tijgen) werden door de gelijkheid in vorm met elkander verward en zoo ontstonden naast elkaar
de vormen : „ik tijg aan het werk" en „ik ben aan het werk
getogen welke blijkbaar niet bij elkaar behooren. Hoe oud de
verwarring reeds is , kan ons blijken uit een regel van Vondel's
Leeuwendalers , waar men leest : „ik teeg den Rijn op".
",
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III
De bijgedachte kan in de derde plaats ten gevolge hebben, dat
woorden verouderen en door andere jongere vormingen worden
vervangen. Ook dit is een zeer belangrijk onderdeel der taalgeschiedenis, waarvoor nog veel moet worden verzameld, en waarover nog
veel meer licht moet opgaan dan waarin wij ons thans verheugen.
Niets wat dit licht kan versterken, mag door ons worden verzuimd,
en daarom schenken wij ook hier aan den factor der bijgedachte
onze gereede aandacht en zoeken vlijtig naar de sporen van haren
invloed. En werkelijk zullen wij haar ook hier zien werken. Hoe
natuurlijk is het , dat men in zijn gesprek, in eene redevoering,
in een geschrift het eene of andere woord vermijdt, waarvan men
vreest dat het eene bijgedachte zal wekken, schadelijk voor den
indruk, dien men beoogt. In een betoog van een ernstigen aard
b.v. zal men uitdrukkingen vermijden, die een comischen indruk
kunnen teweegbrengen , omdat men niet gaarne zou zien dat -- om
de uitdrukking van De Génestet te gebruiken — ons treurspel lachen
deed. Ook zal men zijne woorden zoo kiezen, dat zij uit het oog&
punt der kieschheid zelfs aan de strengste eischen van den goeden
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smaak voldoen en dus zoo, dat zij geene bijgedachte kunnen wekken
welke daarmede in strijd is. Hetzelfde streven, dat wij opmerken
bij den beschaafden man , zien wij ook in de taal zelve. Laat ik
het met eenige voorbeelden duidelijk maken. Zou men zich niet
kunnen voorstellen, dat door het bepaalde gebruik dat er van onze
verbloemende uitdrukking ,,e e n e z e k e r e p 1 a a t s" wordt
gemaakt, er allerlei gevallen denkbaar zijn, waarin men haar,
overigens in alle opzichten even geschikt, liever door ,,eene bepaalde
plaats" zal vervangen ? Even zeker is dat men het woord n o o dh u 1 p niet licht meer zal gebruiken in de eigenlijke beteekenis
hulp in nood, maar aan deze omschrijving de voorkeur zal geven,
nu het woord ons vooral bekend is in den zin van ,,eene plaatsvervangende dienstbode." Het overigens voortreffelijke woord v e rg u n n i II g heeft veel van zijne vroegere deftigheid verloren, nu
men het kan zien prijken boven iedere kroeg, hetgeen de papieren
van het zinverwante verlof aanmerkelijk heeft doen stijgen. Zoo
is terwijl wij duivel$ch, heisch en hernelsch hebben behouden,
het vroeger gewone bnw. e n g e 1 s c h in den zin van engelachtig
geheel in onbruik geraakt, alleen tengevolge van de mogelijkheid der
bijgedachte aan het gelijkluidende, van den volksnaam afgeleide, adjectief, welke men om verschillende redenen wenschte te voorkomen. Zoo
is a c h t e r d e e 1, het vroeger uitsluitend gebruikelijke woord voor
nadeel , door dit jongere woord vervangen, omdat het eene gedachte
zou kunnen wekken, welke men wilde vermijden. Thans, nu het woord
0 o s t e n r jj k eene bepaalde, onmiddellijk door allen gevoelde, beteekenis heeft gekregen, zou men het door Adam en Eva bewoonde
Paradijs niet licht meer Oostenrijk noemen, gelijk b.v. Vondel deed
en doen kon, omdat in zijn tijd het gevaar voor de bijgedachte
aan het gelijknamige rijk in Europa lang zoo groot niet was als in
onze dagen. En zoo kan men zich begrijpen dat de vrees voor
eene niet bedoelde noch gewenschte bijgedachte voor eenige jaren
den Amsterdamschen gemeenteraad heeft weerhouden, eene der
nieuwe straten te noemen naar een beroemden Amsterdamschen
tijdgenoot van Napoleon, den Hoogleeraar Cras , waarvan men
vreesde dat de naam niet aan de bedoeling zou beantwoorden,
daar men daarbij veeleer zou denken aan de bekende afkorting

van den naam Krasnapolsk.
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IV.
Sterker dan op dit gebied , waarvan ik slechts weinige voorbeelden kan bijbrengen , heeft de bijgedachte gewerkt om aan vreemde
woorden eene gedaante te geven , welke hen door hun uiterlijk op
inheemsche doet gelijken , en het spreekt vanzelf , dat ook weder
deze nieuwe gedaante berust op uiterlijke overeenkomst : als voorbeeld der omvorming wordt gekozen het inheemsche woord , dat
in klank er het meest op gelijkt , al staat ook de beteekenis zoo
ver mogelijk af van die , welke eigen is aan het vreemde , dat
men wil vervormen. Deze neiging om aan een uitheemsch woord
eene gedaante te geven , waardoor het op een „inboorling" gelijkt,
is eigen aan ieder volk , en bepaaldelijk aan het volk , omdat uit
den aard der zaak vreemde woorden zinledige klanken voor hen,
die de taal niet machtig zijn , waaraan zij zijn ontleend. En het
volk w i 1 nu eenmaal begrijpen wat het zegt : weliswaar is het
met een schemerlicht tevreden en kan men in dezen het beeld van
het volk terugvinden in den ouden bekende , waarop het Leekedichtje doelt :

Wat een komeet is , heeft geen wijze ons nog verklaard;
Men. zoekt en vorseht tot heden,
Maar Piet zegt : dit weet ik , een star is 't met een staart,
En met dat licht is Piet tevreden.
Doch het wil in elk geval in de meening verkeeren, dat het een
woord begrijpt en kan geen enkel vreemd woord uitstaan, voordat
het een daarvoor in zijn oog passend inheemsch kleed heeft gevonden. Ten gevolge hiervan is het aantal verhollandschte woorden
zeer groot ; alle uitheemsche namen van planten en dieren, kortom
van al wat door het verkeer met andere volken onze taal binnendringt, staat aan dezen invloed bloot, en ieder weet, hoe groot het
aantal zoogenaamde basterdwoorden is in onze taal.
De op deze wijze omgevormde woorden behoeven, wij zagen het,
het begrip van het uitheemsche woord volstrekt niet met juistheid
weer te geven, doch er zijn er onder, die zoo gelukkig zijn, dat
men zweren zou den oorspronkelijken vorm voor zich t© hebben.
Laat ik het gezegde met eenige duidelijke voorbeelden ophelderen.
Uit het Latijnsche a r c u b a 1 i s t a, benaming van een voetboog,
is in het Germaansch na allerlei vormveranderingen voortgeko.
men het Hd. armbrust en het Ndl. armborst. En al moeten ook
deze beide lichaamsdeelen verwonderd zijn elkander in dit verband
Noord en Zuid , 21e Jaargang.
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te ontmoeten ter kenschetsing van het bovengenoemde wapen, het
woord gelijkt als twee druppelen waters op een Nederlandsch, en
daarmede is het doel der omvorming bereikt ; meer verlangt noch
verlangde het volk, dat met het onbegrepen Latijnsche woord kennis maakte. Niet duidelijker is de Ndl. vorm, waarin het Noorsche
woord skorbjugg (in het Hd. als scharbock, in het Fra. als scorbut
bekend) in het Nederlandsch is opgenomen, nl. s c h e u r b u i k.
Het woord is in deze gedaante veeleer geschikt om eene geheel
verkeerde. voorstelling te wekken aangaande den eigenlijken aard
der ziekte, dan een juist denkbeeld er van te geven, doch daarnaar
wordt niet gevraagd door hen die het woord overnemen , alleen
hiernaar, hoe men de klanken van het vreemde woord zoo goed
mogelijk in het Nederlandsch zal omzetten. Evenmin zal iemand
veel zin vinden in het woord j a k h a 1 s, den Nederlandschen klank,
welke dient om den Turkschen naam van het dier, djclkal, voor te
stellen ; of zich bevredigd achten door het woord h o n d s d r a f
of o n d e r h a v e, waarachter een woord grond-race , oudgermaansche naam van een wondkruid , eig. zwveerrank of etterrank , verscholen ligt ; of in o o s t e r 1 u c i e eene gedachte vinden uitge
drukt, ongeveer overeenkomstig met die van den eigenlijken naam
der plant aristolochica.
Doch is niet gelukkig te noemen de nederlandsche vorm g a a nd e r ij , waaronder het aan de Romaansche talen ontleende galerij
in het Nederlandsch is opgenomen, en zou het niet zeer goed eene
afleiding van gaan kunnen wezen ? Zou niet s t a n d a a r d of
standerd, in werkelijkheid overgenomen uit ofra. estendarci, eene afleiding van lat. extendere , ontplooien , ontvouwen , zeer goed eene
vorming kunnen zijn van de familie van staan, waarvoor dan ook
inderdaad het woord door sommige taalgeleerden wordt gehouden?
Het woord r e n d i e r , aan de Noorsche talen ontleend en bestaande uit twee woorden , welke beide hert beteekenen , is eene
zeer geschikte Ndl. benaming voor eene soort van hert. Niet oneigenaardig is ook de Ndl. vorm s c h a r l a k e n , als ware het
eene samenstelling met de overbekende stof , terwijl het woord
eigenlijk slechts eene — trouwens zeer goed geslaagde — poging
is om het Perzische sa/cirld t (Turksch is1cerlet) in een Nederlandsch
gewaad te steken. De volksluim heeft niet onaardig het latijnsche
camera bassa , de in de onderverdieping of laag gelegen kamer in

een kasteel, waarheen zelfs de keizer te voet gaat, omgevormd tot
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bestekamer; het woord pastelbeschuit tot bestelbeschuit,
als • ware het eene soort van beschuit , die vooraf dient besteld te
worden ; het Arabische , in de apotheek bekende seneblad of senneblad tot zenuwbladen, enz.
En wanneer men in Hoofts Historiën leest , dat Don Carlos een
toestel had gemaakt , waarmede hij „zonder opstaan uit den bedde,
de deure wist te sluiten ende als hy dienst behoefde , weeder te
oopenen , by middel van zeekere k o o. k e r r o 11 e n , zou men dan
niet meenen , dat het laatste woord echt Nederlandseh was, waarvoor het dan ook door verschillende taalgeleerden is gehouden?
Toch is het van vreemden oorsprong, en wel hetzelfde als Fransch
caracolle , kronkelslak , waaruit zich de bet. spiraalveer heeft ontwikkeld : in denzelfden zin was in de 17de eeuw in gebruik het
woord snecke , dat blijkens het Hd. schnecice in oorspronkelijke beteekenis met Fr. caracolle overeenkomt 1 ).
In twee met wel beginnende woorden is dit woord een product
der bijgedachte , nl. in weleer en welkom. Beide woorden konden
zeer wel oorspronkelijk dezen vorm hebben gehad, doch de vroegere
vormen bewijzen , dat wel alleen zijn invloed op die woorden heeft
doen gelden, maar er eigenlijk niet in thuis hoort. W e 1 e e r wordt
door ons opgevat -- zou althans zeer goed kunnen worden uitgelegd — als veel vroeger : wel als bijw. van graad = zeer, is o. a.
nog bekend in weldra, welhaast, welha, weledel, weleerwaard e. a.
Doch in werkelijkheid is het eene vervorming van wijlen eer ,
d. i. eertijds, voorheen, gelijk duidelijk blijkt uit de vroegere vormen
wij lneer , wilneer , welneer (Oudem.) , welke laatste geassimileerd
werd tot welleer , weleer (Gramm. F+ig. 172). Nog bedrieglijker is
w e 1 k o m (Eng. welcome) , dat zeer goed de oorspronkelijke vorm
zou kunnen zin ; vgl. Fransch bienvenu , Ital. benvenuto. En dat
men het in de middeleeuwen reeds als zoodanig uitlegde, bewijst de
bijvorm walecomen , alsmede een paar regels in het Vergi-fragm. ,
waar een der gelieven zegt : „Wel moetti comen sijn", hetgeen
beantwoord wordt met : „Ende ghi wel vonden". Doch als men
let op de vroegere vormen , mnl. willecome , ook willecomen en
wellecome ; Ohd. willicumo, wilcumo ; Mhd. willecumen ; Ags. wilcuma,
wilcumen , waarmede het Hd. willkommen overeenstemt , dan ziet
men in, dat wel niet oorspronkelijk kan zijn : immers dit heeft nooit
een bijvorm welle gehad , wel vele en vale (mnl.). Het woord is
1

dschr. 11, 182.
) Tijdschr.
2*
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samengesteld met het znw. wil en beteekent eigenlijk overeenkomstig iemands wil en wensch gekomen". Doch z66 goed voldoet
hier de vervorming , dat het woord in deze gedaante evengoed
oorspronkelijk zou kunnen zijn als in de door de oudere Germaansche talen bewezene.
Eene vervorming eindelijk , zoo bedrieglijk , dat iemand er dupe
van zou worden , is h a n g m a t , door welken vorm het voorwerp
met de meest mogelijke juistheid wordt omschreven. Toch is het
woord , ook blijkens de Fr. en Eng. vormen hamac en hammock ,
van een geheel anderen oorsprong : het is een Amerikaansch woord,
en luidde eigenlijk liamaca , zooals o. a;. blijkt uit een bericht over
Columbus' eerste reis , te vinden bij Webster : „a great many
Indians ... came to the ship today for the purpose of bartering
their cotton and hamacas or nets , in which they sleep." Deze omvorming is even geschikt om ons aangaande den werkelijken oorsprong op een dwaalspoor te brengen , als b.v. z o n d v l o e d,
waarvan de eigenlijke beteekenis „algemeens vloed" thans bekend
genoeg is , doch niemand kan ontkennen , dat de gebeurtenis , die
er door wordt geschetst , voor ons gevoel even duidelijk werd uitgedrukt, toen men er nog in zag een vloed, veroorzaakt door der
menschen zonden. Ja , ik houd mij overtuigd, dat velen, toen zij de
juiste afleiding vernamen, het jammer zullen gevonden hebben, dat
het verband van het bijbelsche verhaal met de zonden der eerste
menschen door den vooruitgang der wetenschap en onze vermeerderde kennis is verbroken.
-

V.
Onwillekeurig en geleidelijk ben ik door het noemen der laatste
voorbeelden , vooral van het allerlaatste , gekomen op het terrein,
waarop ik thans nog gedurende eenige oogenblikken wil vertoeven,
nl. bij die woorden , waar wij door de bijgedachte de beteekenis
zich zien wijzigen, of ons zelf zullen betrappen , dat wij, door haar
op een dwaalspoor geleid , daarin het juiste inzicht hebben verloren.
De bijgedachte werkt hier op de veelsoortigste wijze en kan b.v. al
of niet gepaard gaan met vormverandering ; zij kan veroorzaakt worden
zoowel door een ander woord , dat er in klank op gelijkt , als wel
door eerre andere beteekenis van hetzelfde woord ; en de door haar
veroorzaakte wijzigingen kunnen zoo sterk zijn , dat van de oorspronkeli ke opvatting zoogoed als niets meer blijkt. En ook hier
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is het toch niets anders dan de uiterlijke gelijkheid, die deze wonderlijke werking doet.
Het beeld, waaronder men zich de werking der bijgedachte hier
en elders kan voorstellen, is dat waarop ik boven reeds zinspeelde,
ni. dat van twee hemellichamen, die in haren loop elkander nade
ren en aantrekken, en in meerdere of mindere mate elkaars banen
verstoren, hetgeen, als zij zich aan dien invloed weder hebben
ontworsteld, blijkt uit eene eenigszins veranderde baan.
Een aldus gewijzigde loop bij de hemellichamen staat bij de
woorden gelijk met eene verandering in hunne beteekenis, meermalen ook met eene storing in den vorm gepaard gaande. Doch hier
kan men, in tegenstelling met de hemellichamen, de afwijkingen
niet van te voren berekenen of voorzien : zij hangen af van het
toeval en van het eerste het beste woord dat ten gevolge van
klankgelijkheid in anderer nabijheid komt. Laat ik eerst eenige
voorbeelden geven van het verschijnsel in het algemeen, en daarna
de aandacht vestigen op een paar bijzondere gevallen. Wij hebben
dan in de eerste plaats te doen met twee verschillende woorden
die ten gevolge der uitwendige gelijkheid op elkander inwerken,
een gewichtig feit in de geschiedenis eener taal, dat bij de elementen, die tot hare ontwikkeling bijdragen, niet mag worden verwaarloosd. Indien men hierop niet let, zal men bij de geschiededenis van verschillende woorden gevaar loopen , de zich daarbij
voordoende moeilijkheden op eene verkeerde wijze te willen oplossen; terwijl, als men in zijne beschouwing dezen factor niet achterwege laat, men gaat inzien, dat de meiljkheden in woordvorm
of vocalisme niet op de gewone wijze op te lossen zijn, juist doordat de onberekenbare invloed der bijgedachte zich heeft doen
gelden. Zoo houd ik mij overtuigd, dat de strijd die bestaat over
den oorsprong van v r e u g d e ), alleen kan worden bijgelegd door
aan te nemen dat het woord eene afleiding is van den stam van
v r o 0 1 ij k, doch gevormd onder den invloed van het ww. verheugen en afleidingen daarvan. Zoo zijn de zeer uiteenloopende
beteekenissen van het middelnederlandsche d a n g i e r 2) alleen te
verklaren uit het feit dat er twee woorden dangier naast elkander hebben bestaan, het eene eigenlijk dongier luidende en afgeleid
van het lat. dwninii&m d. i. macht, en tot dangier geworden onder
1) Zie Franek, Notgedrungen Beitrâge, bi. 13 vigg. 2.
2) Vgl. T. en Lettb. 3, 52 vlg.
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den invloed van het andere damgier, eene afleiding van lat. damnum,
d. i. schade, nadeel. Het Zaanlandsche h o o p e r is vermoedelijk
ontstaan uit opper, d. i. hooistapel, onder den invloed van hoop 1 ).
Het ndl. v r i e n d h o u d e n d is gevormd uit het oorspronkelijke
vriendhoud , d. i. zijnen vrienden geneqen , door bij gedachte aan houden in den zin van bewaren, (in eere) houden.
Bij het middelnederlandsche 1 o v e, het woord waarvan met een
uitgang het ndl. luifel af komt, is duidelijk merkbaar de invloed van
loof of bladerdak ; het mnl. g e 1 i d e n, eene samenstelling van lidera,
d. i. gaan (vgl. ndl. geleden en verleden) is gekomen onder den
invloed van het in vorm en beteekenis er op gelijkende, doch in
afkomst geheel verschillende, ww. glijden. Ook het ndl. g e ks c h e r e n is een sprekend voorbeeld van het hier behandelde
verschijnsel ; daarin zijn twee verschillende ww. scheren dooreengeloopen of hebben op elkander gewerkt ; nl. een woord, dat de
bet. heeft van „den baard of het haar scheren" en een ander, dat
scherenen luidde en de bet. had van schertsen, welk woord onder
Hoogduitschen invloed van denzelfden stam is afgeleid. Eigenlijk heeft
scheren in het ww. gekscheren de eerstgenoemde beteekenis en beduidt
het woord, volgens het Ndl. Woordenboek, oorspronkelijk „den gek
met wiep men te doen heeft, het hoofd kaal scheren" ; de zegswijze
doelde op de middeleeuwsche gewoonte om gekken of onnoozelen
het hoofdhaar, het kenmerk en sieraad van vrije mannen, af te
snijden. Doch met deze beteekenis van scheren vermengde zich die
van het znw. scheren, scherts, spot, en het ww. sciterenen. Door den
invloed van dit gelijkluidende scheren, door vermenging der beide
begrippen, nam de zegswijze den gek scheren eene gewijzigde beteekenis aan. De beide uitdrukkingen den gek scheren, iemand het
voorkomen van een kaalgeschoren gek geven, en met iemand scheren
(eig. scherenen), met hem schertsen, spotten, vloeiden ineen en zoo
ontstond de uitdr. met iemand den gek scheren , gevormd naar het
voorbeeld van met iemand spotten, een loopje nemen en dgl., waarin
men de bevestiging ziet van het feit dat , ten gevolge der bijgedachte, de vorm der uitdrukking zelve onjuist wordt.
Bij het bnw. a a r d i g merken wij een dergelijk verschijnsel op.
Het znw. aard , waarvan het is afgeleid , viel in de bet. handelwijze,
voorafgegaan door een bnw. dat het begrip slimn of listiq vertegen.

1)

Boekenoogen 343.
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woordigde , samen met het gelijkluidende aert , van Fr. art, d. i.
kunst , kunstgreep. Zoo ontving aardiq eene dubbele opvatting, die
van beleefd, een uitvloeisel der oorspronkelijke beteekenis, en die
een gevolg der verwarring, die het woord onbewust
van
met aerte , aert , kunst , in verband bracht. Die beide opvattingen
liepen weldra dooreen, kleurden elkander en vermengden zich: en
eerst hieruit laat zich de hedendaagsche beteekenis in al hare schakeeringen geleidelijk verklaren (Hdl. Wdb.). Zoo is het Ndl. znw.
k u u r in den zin van gril, nuk een product van de vereeniging
der twee op elkander gelijkende woorden kuur en keur. Bij
eo re in het Miii. Wdb. is aangetoond, dat deze beteekenis waarschijnlijk niet oorspronkelijk aan kuur, maar aan keur is eigen geweest. Nog heden zegt men in Vlaanderen ,,zijn keuren togen"
voor zijne kunsten vertoonen. Misschien is de bet. keur, eene verkorting van willekeur, samengevallen met kuur , gezegd van een
kwakzalver , die bij zijne wonderlijke genezingen allerlei fratsen
of grimassen uithaalt. Ook de bij Kil. aan cure toegekende beteekenis handelwijze, kan onder den invloed van keur, willekeur tot
de beteekenis vreemde handelwijze zijn geworden.
Denzelfden wederkeerigen invloed merkt men op bij andere woordparen , die in gedaante op elkander gelijken, bij m i t s g a d e r s,
dat eigenlijk metgaders moest luiden; bij mul. a n t w o r t, d. i.
antwoord , en a n t w e r d e , d. i. tegenwoordigheid (vgl. hd. ülerantworten , d. i. overhandigen, presenteere) ; bij g 1 i m p , eene afleiding van glimpen, d. i. çjlirnrnen, en g e 1 i m p , d. i. eer , fatsoen;
bij mergelen, eene afleiding van mergel, waarbij zich invloed
doet kennen van merg ' i ; bij s c h e n n en en schenden, twee
verschillende ww., waarover Dr. Stoett uitvoerig heeft gehandeld in
den Feestbundel aan De Vries, en die meer dan eens voor hetzelfde
woord zijn aangezien , o. a. in het JVdl. Wdb. op ctanschenden ; bij
hatie (Mnl. Wdb.) en kaal; mortorie en martélie
accijns en
groot en grotesk , eene afleiding van grot; daarmede en het verouderde tamee , ndl. ternee 3 )-; boord en bord (Hdl. Wdb. 3, 457 en
462) ; mollq , van een bnw. afgeleid dat zacht beteekent , en mol,
den naam van het dier; mnl. lancsam en een ander gelijkbeteekenend bnw. (mhd.) laneseime (Mnl. Wdb. 4, 110) ; enz.
Op dezelfde wijze heeft o p h e m e 1 e n , d. i. eigenlijk opredderen,
-
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opbergen , in orde maken , onder den invloed van h e m e 1 de beteekenis aangenomen van in de hoogte steken !) ; k o k e r e 11 e n,
eigenlijk een rondedans uitvoeren, onder den invloed van koken den
zin aangenomen van lekkernijen gereedjnaken 2 ); is h a v e l o o s, d. i.
zonder have, arm aan (roerend) goed door bijgedachte aan ongehavend,
d. i. slordig (van havenen) , geworden tot een synoniem van het
laatstgenoemde bnw. Het sterkste geval van eene dergelijke aantrekkingskracht van twee woorden is , dunkt mij , hetgeen men
ziet bij d u r v e n , dat eigenlijk beteekent behoeven , noodiq hebben,
en deze opvatting heeft verruild voor die van moed hebben , welke
oorspronkelijk eigen was aan een geheel ander woord , n.l. aan
dorren , en dat alleen doordien de beide ww. toevallig een vervoegingsvorm (het praet. dorste) gemeen hadden. Datzelfde samenvallen van enkele vormen is oorzaak , dat reeds van de middeleeuwen af 3 leggen en liggen in vele Ndl. dialecten met elkander zijn verward : die verwarring ging uit van den gemeenschappelijken vorm feit ; daarentegen worden zetten en zitten, die
in geheel dezelfde verhouding tot elkander staan , nooit verward ,
omdat zij in vervoegingsvormen niet samenvallen.
Eene tweede categorie van woorden , waarop de bijgedachte heeft
gewerkt , bevat dezulke wier beteekenis zelve daardoor eigenlijk
geene verandering heeft ondergaan , doch die door ons op eene
verkeerde wijze worden uitgelegd. Men meent ze te begrijpen,
doch in werkelijkheid is dit niet het geval. Dit verkeerd begrijpen
schaadt wel niet in zeer hooge mate de voorstelling , die het overeenkomstig zijne eigenlijke beteekenis bij ons moet wekken , doch
het volle licht gaat er eerst over op , als men een gelijkluidend
woord opmerkt , dat er invloed op heeft uitgeoefend of eene andere
beteekenis van het woord , waarvan het afkomt , verschillende van
die waarmede men gewoon is geworden het onwillekeurig in verband te brengen. Het is dus niet eigenlijk de beteekenis zelve,
welke door de bijgedachte wordt gewijzigd, maar onze voorstelling,
hoe een bepaald woord aan zijne beteekenis is gekomen, is onder
den invloed er van geraakt en daardoor in verwarring gebracht.
Ik vrees , dat hier vooral eerst door voorbeelden , die ik zoowel aan
eene vreemde taal als aan onze eigene zal ontleenen , mijne bedoeling recht duidelijk zal worden.
)
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Ik kies daartoe vooreerst de bekende woorden p a r a p 1 u i e
en p a r a s o 1 , ook om te doen zien , dat bij het juist verklaren van een woord de kennis van eene vreemde taal, die
men er ter kwader ure bij te pas brengt, ons hinderlijk kan
zijn in plaats van voordeelig. Ieder die met de klassieke talen
bekend is , zal geneigd zijn , in het eerste deel dier beide woorden , alsmede in parachute en paravent , te zien het hem welbekende (eig. Grieksehe) voorzetsel para, dat de bet. heeft van tegen.
Er is wel niet veel reden om in Romaansehe woorden van betrekkelijk jonge dagteekening een Griekseh woord te verwachten, doch
z66 groot is de macht van het vooroordeel, dat men dit bezwaar
niet eens gevoelt, terwijl het ons overwegend moest voorkomen.
Gaat men de zaak onderzoeken, dan bevindt men dat de genoemde
woorden met die Grieksehe praepositie niets te maken hebben,
maar dat para de stam is van het Latijnsche ww. parare, dat in
het Italiaansch en in de Germaansehe talen de beteekenis heeft
aangenomen van afweren; vgl. hd. pariren en ndl. pareeren, gezegd
van een stoot bij het schermen. In het Italiaansch parctpetto, fra.
parapet, blijkt deze beteekenis weren, verdedigen, overtuigend, daar
deze woorden gevormd zijn in navolging van het Germaansche,
reeds in het Oudhoogduitseh voorkomende, borstweer of borstwering.
Eene soortgelijke opmerking als bij deze woorden kan men maken
bij een Nederlandsch basterdwoord, dat even bekend is als parapiw,
ik bedoel sjamberloek' ), waarvan de hollandsehe vertaling icarnerjapon
ten naastenbij even ongebruikelijk is als regenscherm ; men verbeeldt
zich dat dit een Engelseh woord is en schreef het tot voor kort
chamtercloalc, doch men zou met dit woord bij onze overzeesche
naburen al even weinig ver komen als b.v. met vigilante of punaises of het bnw. chique in Frankrijk. De jongste onderzoekingen
hebben aan het lichtgebracht, dat het woord niet uit Engeland
afkomstig is, maar onder eene geheel andere hemelstreek, nl. in het
Oosten, te huis behoort, en dus eene kluchtige proeve is van Engelsche volksetymologie in het Nederlandsch. Het woord is een met
het in Lessing's Hathan voorkomende Muzulmansche kleedingstuk
jamerlonk, hetwelk uit Turksche bestanddeelen kan worden verklaard als regenmantel. Nu de zaken zoo staan, zal men verstandig doen het woord te schrijven zooals men het uitspreekt, ni.
1
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sjamberloek , om door deze veranderde spelling de laatste sporen
der gewaande Engelsche afkomst uit te wisschen.
Den naam van den drank sorbet zullen, naar ik vast geloof,
de meesten, die over het woord nadenken, in verband brengen met
het Latijnsche sorb3re, ook aan hen die de klassieke talen niet
meester zijn, bekend uit het Fransche absorber, ndl. absorbeeren.
Oppervlakkig voldoet deze verklaring evengoed als die van het
westfriesche w a r s e h i p p e r t j e, d. i. logeetje, waarin men een
zeer geschikten naam kan zien voor iemand die in den regel den
boel „in de war schippert." Doch deze verklaring is even verkeerd als die van sorbet. Warschippertje is eene afleiding van het
mnl. iverschapen of waertschapen, een gastmaal houden, en beteekent
eigenlijk gast, en sorbet komt van een Arabisch ww. dat drinken
beteekent en luidde eigenlijk sherbet, zooals nog heden in het
Engelsch.
Het ww. a f t a r n e n , dat in dialecten bekend is in de beteekenis „aftakelen , in lichaams- en geestvermogens afnemen",
wekt de gedachte aan een lap , die van een kleedingstuk wordt
afgetornd en weggenomen , waaruit zich zou kunnen ontwikkelen
de opvatting „voor het gebruik ongeschikt maken ," en als intransitief „daarvoor ongeschikt worden." Doch in werkelijkheid heeft
het woord niets met tarnen of tornen te maken ; het moest eigenlijk
luiden aftarren , dat ook in het Ndl. voorkomt, en eigenlijk beteekent aftrekken , afnemen , als afgeleid van tar , volksbenaming
van hetgeen gewoonlijk tarra heet. Zoo ontstond , aldus lezen wij
in het Ndl. Wdb., het ww. a f tarren , d. i. „voor tarra afrekenen,"
en dus „aftrekken ," eerst in toepassing op handelswaren en vervolgens overdrachtelijk van andere zaken gezegd. Het Fr. tarer
en het Italiaansche tarare hebben eene beteekenis , die met die
van het Ndl. „iets van iets aftarnen, iets beknibbelen" overeenkomt.
Voor voorbeelden van hetzelfde verschijnsel bij echt Nederlandsche
woorden , waarbij wij zoowel de bijgedachte zullen opmerken aan
een ander gelijkluidend woord als aan eene andere meer of minder
verwijderde beteekenis van hetzelfde , noem ik de volgende.
Ieder kent het bnw. o n g e 1 i k t in den zin van ruw , onbeschaa fcl,
en zal daarbij vooral denken aan de uitdrukking „een ongelikte
beer ," hd. „ein ungeleckter b tr", waarin het woord werkelijk komt
van likken , lekken in den zin van Fr. lécher. De uitdrukking berust op het zeer oude en wijd verbreide volksgeloof , dat de beren
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de vormelooze klompen hunner jongen door likken maken tot
wezens, de ouders niet geheel onwaardig. Doch daarmede is niet
alles -verklaard. Wanneer b.v. Piet Paaltjens van een zijner helden zegt:

In 't Hollandsch zingt de jong'ling niet
Die taal is ongeschikt:
Zij klinkt in de ooren van de Min
Zoo ruw en ongelikt,
dan hebben wij een geheel ander woord voor ons , en wel eene
afleiding van likken in den zin van polijsten , dat in de vroegere
taal heeft bestaan en thans slechts in samenstellingen en dialecten
voortleeft. Ik herinner aan de woorden likkout, glanshout, bij
schoenmakers in gebruik; liksteen , glanssteen, steen om (b.v. linnengoed) glad te maken; likkamer, vertrek in eene papierfabriek,
waar het papier geglansd wordt, en de dialectische uitdrukking
,,een likje geven, gezegd van een stuk huisraad, d. i. ,,het glad
of glanzend maken door wrijven, opwrijven, oppoetsen."
Iets dergelijks merken wij op bij het in de rechtstaal gebruikelijke znw. v e r s t e 1), o.a. bekend in de uitdrukkingen ,,verstek
verleenen, d. i. verklaren en alzoo constateeren, dat de eischer of
de gedaagde wegblijft of zich versteekt", en ,,bij verstek veroordeelen", d. i. ,,vonnis vellen over een afwezigen beschuldigde."
Men brengt het dus, ook blijkens de boven gegeven omschrijving,
welke aan Prof. Faure's „Burgerlijk Procesrecht" is ontleend, in
verband met zich ver8telcen, d. i. weqIcri4en, wegschuilen. Doch dit is
de juiste verklaring niet; het woord komt niet van versteken in dezen
zin, maar van versteken in den zin van berooven, welke beteekenis
bij ons in het deelw. verstoken nog voortleeft, en de eig. beteekeuis van verstek is dus ,,versteking van het recht om exceptiën op
te werpen of zich anderszins te verdedigen", terwijl ,,vonnis bij
verstek" eigenlijk beduidt ,,vonnis met uitsluiting van alle exceptiën, weren en defensiën." In den Woordentolk van Mr. Thymon
Boey van 1773 vindt men dan ook deze omschrijving: ,, Verstek is
een middel van regten, waardoor aan iemant belet of ontnoomen
werd een iegt dat hy anders had."
Van soortgeljken aard is hetgeen wij opmerken bij het ww.
b e k 1 i n k e n in de uitdrukking ,,de zaak is lek7onken.". Men
zal daarin in den regel zien de bevestiging eener overeenkomst
"
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door het klinken met een paar gevulde wijnglazen, en wanneer
men het middeleeuwsehe woord w/ncoop kent, d. i. een gelag,
waaraan bij het sluiten van een handel de kooper en verkooper
deelnamen met eenige bekenden, wjncoops7ieden geheeten, dan zou
men daardoor kunnen worden versterkt in zijne gedachte. Doch
bij nader inzien zal men die voorstelling moeten wijzigen ; immers
nergens is een bewijs te vinden, dat in het klinken met de bekers
en niet in het ledigen er van de bevestiging van den koop gelegen
was. Ook hier weder bedriegt ons de schijn: beklinken is ni.
samengesteld met klinken in den zin van bevestigen, vastmaken, dat
wij allen kennen o. a. in de samenstelling vastklinken, welk
woord etymologisch niets te maken heeft met klinken in den zin
van klank geven. Ook wijs ik op w o n d e r o 1 i e, hd. wuncierbi,
hetwelk ons voorkomt genoemd te zijn naar de verwonderlijke
werking die men er zich van voorstelt, wanneer andere middelen
niet baten. Dit is evenwel volstrekt niet de eigenlijke bedoeling
van het woord: het staat niet in opvatting gelijk met won derctlsen
of wonderzalf, waarmede het schijnt overeen te komen in vorming,
maar moest eigenlijk luiden wonderboomolie. Wonderolie is namelijk
olie verkregen uit het zaad van den wonderboom (hd. wunderbaum
of kreuzijaum) , welke in Oost-Indië en Africa thuis hoort, en bij
ons een struikachtig gewas is dat slechts de zomermaanden duurt.
Er zijn verschillende gewassen , die den naam van wonderboom
dragen, en het is dus niet met zekerheid te zeggen, waaraan dit
gewas juist dien naam dankt. Misschien is er eene legende aan
het woord verbonden; een andere naam er van is ,,palma Christi,"
doch de oorsprong dier benaming is mij niet bekend. Dodonaeus
deelt mede 1 ) dat de wijtvermaerde ende seer hooghgeleerde Doctoor
Benedictus Arias Montanus in zijn Commentaar op het boek Jona
verhaalt , ,,dat desen wonderboom oft Ricinus diergheljck ghewas is
als 't gene was , 't welek den Proplicet Jonas by de stadt Ninive
tot een schudtsel ende schaduwe ghestelt zijnde , seer haesteljck
ende onversiens van eenen worm doorgheten ende gheboort wierdt,
ende ter aerden vallende hem onbedeckt liedt." In deze richting zal
wel de verklaring der benaming te zoeken zijn, tenzij men meent
daarvoor de voorkeur te moeten geven aan het feit, dat, gelijk
dezelfde Dodonaeus (bl. 596) het uitdrukt, ,,dit gewas in seer korten
1)
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tijat soo hooghe opschiet, dat het een kleyn boomken van hooghde
schier gheljjck schijnt te wesen."
Ten slotte vestig ik de aandacht op eene laatste categorie van
woorden , ni. dezulke , wier opvatting door bijgedachte gewijzigd is,
terwijl tegelijk de vorm er van is veranderd. Hier brengt zij nl. de
beteekenis van een verouderd of wegstervend woord over op een
ander, dat er in klank op gelijkt, weder zonder eenige andere reden
dan dezelfde uiterlijke overeenkomst. Het merkwaardigste bij deze
oorden is het verschijnsel , dat die verouderde woorden daardoor
als het ware in een nieuwen vorm weder opleven , en , op deze
wijze voor den ondergang gevrijwaard, in een nieuw gewaad een
tweede levenstijdperk ingaan. Zulke woorden kunnen alleen door
het licht der taalkennis, door de vergelijking nl. van de oudere
vormen der taal of van de hedendaagsche verwante talen tot volkomen klaarheid worden gebracht; en dat ditzelfde niet alleen voor
onze taal, maar ook voor andere geldt, zal ik aantoonen door te
herinneren aan de wijze, waarop de Ndl. uitdrukking zwarte
k u n 5 t in de wereld is gekomen en wel door het verkeerd verstaan van een aan het Grieksch ontleend woord, ni. nekromanteia 1),
d. i. oproeping der geesten van afgestorvenen , spiritisme. Door
Romaansche bijvormen verleid, vatte men het woord op als negromantie en vertaalde dit door zwarte kunst, welke term niet alleen
in het Nederlandsch , maar ook in het Hoogduitsch , het Engelsch
en het Deensch in gebruik is gekomen; zooveel te eerder kon dit
geschieden, daar het woord zwart toch reeds in gebruik was van
alles wat op den duivel betrekking had: dui'velsIcunsten en zwarte
kunst waren woorden van verwante beteekenis.
In Nederlandsche woorden is ditzelfde o. a. het geval met g e e u wh o n g e r 2), waarin een oud , niet meer begrepen, woord op zoo
bedrieglijke wijze is verstopt , dat zelfs taalgeleerden zich door den
nieuwen vorm hebben laten misleiden. Het woord zou ons doen
denken aan ,,een honger, die zich kenmerkt door geeuwen, en
al is ook het wijd openen van den mond , waarmede het verschijnsel gepaard gaat , door het ww. geeuwen op onvoldoende wijze
uitgedrukt , men zou het desnoods er mede kunnen doen. Doch
raadpleegt men over den vorm van het woord de dialecten , dan
komt men tot de overtuiging , dat het eigenlijk geehonger moest
luiden , en beteekent een heftigen , plotseling iemand overvallenc1ei
"
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honger ; vgl. vla. gierhonger, hd. heiszhun er ; mnl. hon thonger (Barth.
2606) of raengerael. In het woord gee herkennen wij dan het Hd.
iiike , en een verwant van het Ndl. gauw , die ook voorkomt in
het Mnl. dialectische ,geedood, d. i. beroerte, en het vroegere Nederlandsche geelloop, hetzelfde wat thans nooddoop heet , eig. een doop,
op staanden voet toegediend.
De beide andere en laatste voorbeelden , die ik zal mededeelen ,
behooren tot de mythologie : geen wonder dus , dat daarin iets gelegen is, hetwelk men niet op het eerste gezicht begrijpt, het zijn de
woorden nachtmerrie en meermin. Het eerste kennen wij
als woord beter dan als - verschijnsel. Doch wat ter wereld heeft,
aldus is men geneigd te vragen , het vrouwelijke paard te maken
met het loodzware gewicht, hetwelk ons in den slaap ter neder drukt
en ons het opstaan schijnt te beletten Men vermoedt en niet te
onrechte, de eene of andere volksetymologie : immers de poging om
het woord te verklaren , gedaan door Kiliaan , kan ons niet bevredigen. Volgens hem , of liever den door hem aasgehaalden beruchten etymoloog Goropius Becanus , anders genaamd Jan van
Gorp onder Hilvarenbeek , zou het woord juist uitdrukken hetgeen het moet : de nachtmerrie kan niet beter worden vergeleken dan bij het gevoel , dat iemand heeft die van zijn paard valt
en zijn paard boven op zich krijgt. En als vreesde de man, dat
niet ieder hierdoor onmiddellijk overtuigd zou zijn, voegt hij tot
meerdere geloofwaardigheid er aan toe , dat het verschijnsel vooral
bij paarden wordt waargenomen. Hoe de etymoloog, die ook zoöloog
schijnt te zijn , aan deze kennis is gekomen, wordt er niet bij gemeld. Het spreekt vanzelf, dat wij zoowel over de eene als over
de andere verklaring de schouders ophalen en gaan omzien naar
eene betere, waarnaar wij niet lang behoeven te zoeken. Er is in
bijna alle Germaansche talen een woord mare geweest met de beteekenis kwelgeest. Dit woord, in een later tijdperk alleen overgebleven in de samenstelling nachtmare, zooals het woord in het Hd:
luidt (vgl. het Eng. nigh tinare, en het fra. cauchemar, waarin het
werd samengesteld met een verouderd ww. caucher, d. i. trappen
op, drukken, van lat. calciare), bestond vroeger ook als afzonderlijk
woord. Ik haal ten bewijze eene plaats aan uit eene middeleeuwsehe klucht, waar men leest (Hu noch 207) :
Ie wil u belezen en besweeren
Ende manen bij al dat u mach deeren,
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Bij nachtridders ende bij avontroneken,
Bij cocketoysen, bij netkers, bij maren,
Bij catten die te dansen pleghen
Tswoendachs, ... bij varende vrouwen enz.

Toen dit woord mare in onbruik begon te geraken, en in zijne
eigenlijke beteekenis niet meer werd begrepen, was het volk onmiddellijk gereed met eene verklaring : het bracht het woord in
verband met het hun welbekende znw. mare, maar, d. i. merrie,
dat voor ons is blijven leven in de samenstelling maarschalk, eigenlijk paarden1cnecht, vervolgens opperstalmeester. Het bekommerde er
zich niet om, dat het denkbeeld, hetwelk hierdoor in het woord
werd gebracht, volstrekt niet met het oorspronkelijke overeenkwam;
zelfs werd de vorm van het woord in dezen geest gewijzigd, en
voor het juiste nachtmare kwam nachtmerrie in de plaats. En ten
gevolge dier volksetymologie leeft het woord als het ware voor de
tweede maal in een anderen vorm.
Eene soortgelijke geschiedenis heeft het eveneens tot het gebied
der mythologie ons terugvoerende m e e r m i n. Dat het eerste
deel van het woord de beteekenis moet gehad hebben van zee,
wordt althans nog eenigermate door ons begrepen, ook blijkens de
tautologische samenstelling zeemeermin, welke noodig was geworden,
omdat bij het Nederlandsche meer de beteekenis zee niet op den
voorgrond staat. Doch van min voelen wij volstrekt de eigenlijke
opvatting niet meer, en dat dit reeds eeuwen zoo is, blijkt uit
Kiliaan, die in min meende te zien hetzelfde woord als het ndl.
min, d. i. liefde, en het woord maerninne, merminne daarom weergaf behalve door „Syren" ook door „Venus marina, Venus undigena". Deze verklaring ligt voor de hand, en wordt zooveel te
natuurlijker, indien men weet, dat een beminde in de middeleeuwen
herhaaldelijk werd aangesproken met minne : de Fransche woorden
mignon en mnignonne zijn afkomstig van oudere Germaansche, die
hetzelfde uitdrukten. Toch is zij niets dan eene volksetymologie.
Het is ook mogelijk, dat men bij meerminne gedacht heeft aan min
in den zin van hd. amme ; immers al staat in onze voorstelling
het verleidelijk gezang der Sirenen op den voorgrond, er zijn ook
andere voorstellingen in omloop geweest, en wel zulke, die de mee«
ning konden doen ontstaan, waarop ik zoo even doelde. Laat ik
ten bewijze slechts de woorden aanhalen uit Maerlant's .Naturen

.Bloeme (IV, 865) :
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Syrena dat es die maerminne ,
Met haren kinden , ...
Die si in haren aerren draghen,
Heeft mense ghesien in someghen daghen,
Want si soghense, als vrouwen plien.
Doch de ware oorsprong van het woord wordt door de eene noch
door de andere etymologie duidelijk gemaakt. Meermin is eene zeer
oude reeds in het Ohd. voorkomende omvorming van een ouder
Germaansch meremanni, dat de beteekenis had van meerwijf. Het
komt ons wel vreemd voor, dat een woord man de beteekenis heeft van
„vrouw", doch ook het voornaamwoord men, hd. man, dat hetzelfde
woord is als het znw. man, kan nog heden, evenals vroeger in het
Angelsaksisch, van vrouwen zoowel als van mannen worden gebruikt, en het Oudnoorsche onzijdige znw. man heeft de beteekenis
„knecht" en dienstmaagd" beide, en in het bijzonder die van
„maagd". Meermin beteekent dus eigenlijk „meerwijf", dat in het
Middelnederlandsch in denzelfden zin voorkomt, evenals het Middelhoogduitsche waltminne in beteekenis overeenkomt met hd.
„waldfrau" en ndl. „boschnimf."
Ik ben gekomen aan het einde van mijne beschouwingen over een
onderwerp uit de geschiedenis onzer taal, hetwelk -- ik gevoel
het — evenzeer voor verdieping als voor uitbreiding vatbaar is ;
ook ben ik mij bewust van eene zekere ongelijkmatigheid in de
bewerking : het eene onderdeel is veel uitvoeriger behandeld dan
het andere. Ligt dit wellicht voor een deel aan den aard der onderzochte feiten zelve, voor een ander toch zeker hieraan, dat de
bouwstoffen nog niet in voldoende hoeveelheid zijn bijeengebracht.
In weerwil daarvan meende ik dat het zijn nut kan hebben, reeds
nu de opgemerkte bewijzen van het besproken verschijnsel bekend
te maken. Er is dan kans, dat ook anderen, er opmerkzaam op gemaakt, het gaan bestudeeren, en aldus nieuwe voorbeelden en feiten vinden, of — nog liever — nieuwe, door mij niet betreden, terreinen of niet vermelde wijzen, waarop de bijgedachte werkt. In elk
geval hoop ik de overtuiging gewekt te hebben, dat het onderwerp
voor de taalgeschiedenis van groot belang en een ernstig en
nauwkeurig onderzoek ten volle waard is.
Leiden.
J. VERDAM,

BLOEMLEZING UIT IIET WOORDENBOEK DER
NEDERLANDSCHE TAAL.
Vijfde Deel. Negende Aflevering.

Gulden , als adjectief , komt o. a. voor in gulden jaar (soms guldenjaar geschreven) : jubeljaar , aflaatsjaar , hetzij in het algemeen,
hetzij in bijzondere opvattingen , als : eeuwjaar , b. v. de jaren
1300 , 1400 , enz. Zoo noemt Vondel het jaar 1600 , bijna pleonastisch : gulden jubeljaar. Daar de Roomsche jubeljaren echter ook
elk 50ste jaar gevierd werden (het eerst in 1350) , kan gulden
jaar ook toegepast worden op de jaren 1350 , 1450 , enz. Vandaar
dat guldenjaar , in vrijer gebruik , ook genomen wordt voor : vijftigste jaarfeest van een of andere gebeurtenis ; nog over in ons
gouden (gulden) bruiloft. Sedert de 15de eeuw vierde de Roomsche
kerk ook elk vijfentwintigste jaar als zulk een guldenjaar ; derhalve
kan ook het 25ste en 75ste jaar eener eeuw dien naam dragen.
In Zuid-Nederland kent men de gulden mis : de plechtige mis in
den vroegen morgen op Quatertemper-woensdag in den advent,
terwijl genoemde dag den naam draagt van gulden Woensdag. Voorts
het gulden mysterie : Onze-Lieve-Vrouwe Boodschap (gevierd op
25 Maart) , vandaar dat de maand Maart ook aldaar den naam
van gulden maand draagt. Nog kent men daar de benaming van
gulden Zondag voor ; de Heilige-Drievuldigheidszondag , de eerste
Zondag na Pinksteren.
In de meetkunde gewaagt men van de gulden snede , Latijn
sectio aurea, Duitsch der goldene Sehnitt , als naam van : de verdeeling eener lijn , zoodanig dat het langste stuk de middenevenredi
geis tusschen het geheel en het kortste stuk. In de rekenkunde
is de gulden regel een oude naam voor : de regel van drieën.
Gulden. Als naam van het bekende muntstuk is het , blijkens
de nog gebruikelijke afkortingen f en f , inzonderheid gebezigd
voor den florijn , Middellatijn florenus, Italiaansch fiorino (d'oro) ,
Middelnederlandsch gulden florijn. Deze munt , die eerst in 1252
te Florence geslagen werd , was in de middeleeuwen wegens haar
uitnemend gehalte bekend en gezocht , en werd daarom dan ook
door onderscheidene vorsten met geringe uiterlijke verschillen na-
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gemunt. Ofschoon dus aanvankelijk alleen van toepassing op een
gouden muntstuk werd de naam, toen men (gelijk althans in Duitschland reeds in de lSde eeuw geschiedde) , zilveren stukken van
ongeveer gelijke waarde begon te slaan , daarnevens van toepassing op een zilveren munt.
Guldengetal, vertaling van het Latjjnsche numerus aureis , is in
den almanak het getal, dat voor een bepaald jaar aanwijst het hoeveelste jaar dit is van de loopende maanperiode , of met andere
woorden, hoeveel jaren er sedert het eindigen van de vorige maanperiode verloopen zijn; daar de maan periode negentien jaren duurt,
moet het altijd een der getallen van 1 tot 19 wezen. Dit getal,
voorheen voor de bepaling van de schijngestalten van de maan
(en dus bij de berekening van de watergetijden) van zoo groot belang,
zou zijn naam , volgens sommigen , hieraan ontleenen , dat de berekeningen van Meton , (den vinder der genoemde negentienjarige
periode) te Athene op de muren van de Pnyx in gulden karakters
stonden uitgebeiteld; volgens anderen zou het guldengetal voorheen
met gouden cijfers in de almanakken zijn vermeld.
Guldenmond , van het Grieksch-Latijnsche chrgo$tonn&s (letterlijk:
die een gulden mond heeft), en als zoodanig vertaling van den toenaam van den inzonderheid als welsprekend prediker beroemden Jehannes Chrysotom'ts (347-407), bij ons ook wel Sint Jan met den gulden
monde genoemd. Bij uitbreiding ook gebezigd in toepassing op den
een of anderen welsprekenden persoon. Guldemond komt ook nog heden
niet zelden als geslachtsnaam voor.
Gunnen, oudtijds ook gonnen en jonnen , gevormd, door middel
van het voorvoegsel ge , van een na de middeleeuwen niet meer
voorkomend onnen. Wat de verandering van g in j betreft, deze
komt meer voor , b. v. in : jicht uit gicht , jegens uit geqen , enz.
In het Middelnederlandsch behoorde dit werkwoord tot de zoogenaamde werkwoorden met opgeschoven verleden tijd, alhoewel ook
reeds in dat tijdperk, althans ten opzichte van onderscheidene
vormen, de neiging bestond om het als een werkwoord der zwakke
conjugatie te behandelen ; soms nam men echter de sterke werkwoorden tot voorbeeld (getuige nog in de iGde eeuw de vorm
Jan als 3de persoon enkelvoud van den verleden tijd). Ten opzichte
van het verleden deelwoord qqost, op de Veluwe in gebruik), vergelijke men 6ego$t van beginnen.
In de 17de eeuw volgt gunnen. reeds , zooals thans, geheel en
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al regelmatig de vervoeging der zwakke werkwoorden , en , wat
den vorm betreft, bij de beste schrijvers van het noorden is jonnen
in dat tijdperk even gewoon als ,gunnen (ook buiten het rijm) , hoewel jonnen eigenlijk en oorspronkelijk alleen in de tongvallen der
zuidelijke gewesten thuis behoort , gelijk dan ook in geheel ZuidNederland nu nog uitsluitend vormen met j bekend zijn.
Gunst. Dit zelfstandig naamwoord, dat , krachtens zijn vorming
vrouwelijk is (in de uitdrukking ten gunste is het mannelijk gebruikt) had oudtijds den vorm jont naast zich. In de Hollandsche letterkundige voortbrengselen der I7de eeuw worden beide
vormen door elkander gebezigd ; in de spreektaal zullen de dialecten
echter wel streng gescheiden zijn geweest , gelijk zij het trouwens
nog heden zijn ; immers is gunst in de volkstaal van het zuiden
volmaakt onbekend , jonst daarentegen in die van het noorden.
Gunst , gunnen, gunstiq zullen derhalve destijds in het noorden wel
de alledaagsche , jonste , enz. de meer verheven woorden zijn geweest ; ook bij Bredero komen de vormen met j (te oordeelen naar
de plaatsen bij Nauta , Aanteek. op Bredero , 18) uitsluitend in
dichterlijke of althans deftigettaal voor. Voor de overzetting van
den Statenbijbel werd nochtans gunst boven jonst verkieselijk geacht.
Vermelding verdient nog dat Vondel ergens gonst en jonst laat
rijmen, Werken I. 117 (uitg. Van Lennep) :
Zoo zal t' uwaerts s' Hemels gonst
Vloeyen »Wt Levender Jonst."
De daar aangehaalde spreuk der Brabantsche kamer De Lavendelbloem is misschien in 't algemeen wel van invloed geweest op de verbreiding van den vorm jonst in de taal der geletterden van het noorden.
Het woord gunst laat een tweeledige opvatting toe , een actieve
en een passieve , naarmate bedoeld wordt de gunst , die men bewijst of de qunst , die men ondervindt.
In gunst ! o , gunst ! mijn lieve gunst ! hebben wij een verbloemde
aanroeping van God , waarin voor Hem zelf een Zijner eigenschappen in de plaats wordt genoemd , zooals dit ook plaats heeft bij
,genade ! ,goede genadigheid ! het Engelsche Bood gracious ! Thans
gebezigd als een uitroep van verbazing , ontsteltenis en dergelijke.
Guttapercha. Dit woord , dikwijls als guttaperka uitgesproken, is
blijkens zijn spelling misschien aan het Engelsch ontleend. Het is
de naam van het hardgeworden melksap van onderscheidene Indische boomen ; een welbekende , veerkrachtige stof. Het woord
28*
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is overgenomen uit het Maleisch ; in die taal beteekent gétalz pertsjah : sap (letterlijk : gom) van (den boom) pertsjah.
Guttegomn , het als verfstof en purgeermiddel welbekende , gedroogde , goudgele sap van verscheidene tot het geslacht gareinia
behoorende boomen. Ons woord is een omzetting van het Latijnsehe qummiqutta , Franseh .omme qutte , Duitsch Gw7wii ,ntt , en
gutta is hier weer hetzelfde woord als in guttapercha, zoodat gummigutta eigenlijk gom-gom beteekent.
Guur. Een eerst uit het nieuwere Nederlandscli bekend bijvoeglijk naamwoord met in hoofdzaak dezelfde beteekenis als onguur,
ruw, onaangenaam , waarom het dan ook hoogst waarschijnlijk is,
dat guur bij valsche gevolgtrekking uit onquur zal zijn afgeleid.
Het kan immers zeer wel zijn, dat men in onguur allengs het tweede
lid voor een woord van ongunstige beteekenis was gaan houden, en
daarom het - ontkennende on overtollig vond ; het kan ook zijn ,
dat men on als versterkend voorvoegsel (zooals in ondiep , dat bij
Vondel peilloos diep beteekent) opvatte en dit dan in gevallen,
waar men niet emphatisch sprak , ontbeerlijk achtte , zoodat guur
dezelfde beteekenis had als onguur , maar van minder kracht was.
Een derde mogelijkheid is zeker , dat de sterke klemtoon op de
tweede lettergreep in onguur een geleidelijke afslijting van het
voorvoegsel ten gevolge kan gehad hebben , of deze afslijting , onder omstandigheden , als zooeven genoemd , al mede kan hebben
in de hand gewerkt. Men vergelijke , natuurlijk alleen voor het
verlies der toonloos geworden lettergreep : geen uit engeen , gurk
uit augurk , enz.
Al deze onderstellingen worden bevestigd, niet alleen door het
voorkomen van het Duitsche geheuer in den zin van wngeheuer (zie
Grimm , D. Wórterbuch, IV, I, 2. 2479) of van het dialectisch
Nederlandsche guur in denzelfden zin als onguur ; maar vooral ook
door het Nederlandsche stuur en opstuur, die eveneens beide
dezelfde ongunstige beteekenis hebben , terwijl toch in onstuur,,
even zeker als in onguur, on oorspronkelijk ontkennende kracht
heeft ; daar moet dus tengevolge van gelijke redeneeringen of omstandigheden hetzelfde hebben plaats gehad.
Guur werd oudtijds van personen gezegd, met de beteekenis
van : onvriendelijk, knorrig, stroef ; van den smaak en den reuk,
in den zin van : onaangenaam, leelijk. Thans wordt het nog alleen
'
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QYmnasiunt. Bij de ouden: een plaats voor lichaamsoefeningen,
waar of in welker nabijheid ook de wijsgeeren wel leerden. Sedert
de Renaissance is het woord ook in de nieuwe talen opgenomen
en wel in verschillende beteekenissen ; men vergeljke b.v het
Fransche ,qymnase en het Engelsche gymnasium. Hier te lande zijn
de gyninasia, in de plaats der vroegere Latijnsche scholen, inrichtingen van (voorbereidend) hooger onderwijs. Volgens de wet van
1876 zijn proqyrnnasia ; gymnasia met vierjarigen cursus.
Gymnast, van het G-rieksch-Latijnsche gymnastes, was bij de ouden:
een meester in de athletenscholen en dergelijke. Thans: iemand,
die de gymnastiek, de athletiek, hetzij als middel van broodwinning,
hetzij als liefhebber beoefent.
Gymnastiek van het G-rieksch-Latijnsche jymzastiect (te weten:
ars) : de kunst der lichaamsoefeningen. Benaming voor het geheel
der stelselmatige lichaamsoefeningen, die ter bevordering van spierkracht, behendigheid, gezondheid en schoonheid worden onderwezen
of aangeleerd.
Het niet ongebruikelijke Iteilqyrnastiek is een verwerpelijk germanisme; onze taal kent heil niet in den zin van: lichamelijke
genezing.
H.
H. In onderscheiden streken en plaatsen van Noord- en ZuidNederland wordt de h weggelaten aan het begin van woorden,
waar zij etymologisch toe behoort, maar daarentegen uitgesproken
aan het begin van woorden, waar zij geen reden heeft van bestaan;
voornamelijk heeft dit plaats langs de Noordzeekust (in het zooge
naamde Strandhollandsch, in Zeeland, Brabant en Vlaanderen.
Voor een opgave in bijzonderheden zie men Te Winkel, Grctrnrn,
Figuren, 32-42 en 63-64.
Als beginletter van het tweede lid van samengestelde woorden
is de h dikwijls met den slotmedeklinker van het eerste lid samengesmolten, b.v. in: Wolfert uit Woifliard, Aleide uit Adelheide,
Machteld uit Mctchthilde, Willem uit JVilhelm, deelachtiq uit deelhaffq, jonker uit jonkheer, Gorleim uit Oorinchem, en in de uitspraak Aarnem voor Arnhem, boterarn voor boterkam, meneer en
jongeneer voor mijnheer en jongenheer.
Desgelijks is de h aan 't begin van het tweede lid eener samenstelling soms versmolten met een medeklinker, die er ten gevolge
van het verdwijnen eener toonlooze vocaal onmiddellijk kwam aan
-

-
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vooraf te gaan, ' als thans, thuis, dertiend'half, zesthalf, waarin men,
in strijd met de uitspraak, de h nog schrijft. Hier moet natuurlijk ook genoemd worden ten eerste de, al of niet aangeduide, dichterlijke elisie van een toonlooze slotvocaal vóor de h, waarmede
een woord begint, als b.v. d'herdersta, f, en ten andere de versmelting van de h aan het begin van een enclitisch woord, als b.v. in
hoe gaat'et ?
De h komt voor in de klankteekens ch, ph en th ; in thans, thuis,
ze` thal f, waar zij een herinnering is aan den oorsprong dezer vormen, maar voor de uitspraak geen waarde meer heeft ; in thee, dat
in navolging van het Fransch, doch in strijd met de uitspraak en
de etymologie, aldus wordt gespeld, en in eenige eigennamen, en
zulks om verschillende redenen, meest van historischen aard, b.v.
Bertha, Mathilda, Bathmen, Rhenen, enz.
Als verkorting van Nederlandsche woorden staat H. voor heilig
en voor de titels Hooq en Hoogheid ; de verdubbeling H. -H. beteekent ook Heeren.
De drie h's aan iemand medegeven, welke drie beteekenen : houd
hem hier. Willem Leevend, I. 367: Ik moest Vader zijn, of ik
Monsieur Ligtmis eens eventjes het Texelsche gat uit bocgzeerde,
of ik hem naar 't Aapenland om Peper zond, en de drie H (Hou
hem hier) mee tot een recommandatie gave ! De drie h's kunnen
ook nog anders gelezen worden, blijkens Bilderdijk, Brieven, II. 235 :
Wees ... gegroet, en gedenk aan de drie letters die men wel eens
in de brieven van aanbeveling voor die naar de Oost-Indien gingen,
placht te zetten ; maar naar de verklaring (t. w. help hem haastiq)
die een slimme knaap er aan gaf : H. H. H.
Vandaar : de drie h's op den rng hebben, hetgeen wel gebezigd
wordt in toepassing op predikanten, die geen kans hebben naar
elders beroepen te worden.
Haag. In de middeleeuwen wordt (blijkens een woord als het
Middelnederlandsche hagepoorter), de haqe, ongeveer in den zin
van : het platteland, tegengesteld aan de stad. De hagepoorter
staat in rang eenigszins beneden den stadbewoner ; ja, men mag
wel aannemen, dat hagepoorters bij stedelingen niet veel minder
dan dorpers in verachting stonden. Het kan derhalve zeer wel
zijn, dat uit deze of een dergelijke toepassing het woord haag in
een algemeener gebruik is overgegaan ; te weten in zulk een gebruik, dat het in samenstelling kon gebezigd worden om b.v. aan
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te duiden, dat iets niet zoo goed is, als het wel kon en moest
zijn, en vervolgens om te kennen te geven, dat iets in 't geheel
niet is, wat het schijnt of behoorde te wezen. In een zoodanig
gebruik zou dan de verklaring te vinden zijn van woorden als
haagrnvt, lzaaç/top, haagweduwe; het is nochtans ook mogelijk, dat
zij gezocht moet worden in de heimelijkheid, die hetgeen in hagen
wordt verricht kenmerkt en verdacht doet zijn. Ook kan het wezen,
dat in het eene geval de eene, in een ander, de tweede wijze van
verklaren de rechte is.
Eveneens bij uitbreiding, maar in eenigsziris anderen zin, beteekent haag : het bij eenig gebouw (inzonderheid bij een vorstelijk of
adellijk verblijf) behoorende terrein of domein, de al of niet omrasterde ,,wildernis" , het wildperk, het jachtterrein, de warande.
Bij verdere uitbreiding: een vorstelijk of adellijk verblijf met aanen onderhoorigheden ; een hof. In deze beteekenis bestaat het
woord alleen nog maar als historische term , in plaatsnamen, als:
'8- Gravenhage (des Graven kage) , bij verkorting Den Haag; Prin$enhage (des Prinsen liage) , bij verkorting Het Haagje.
In den Statenbijbel komt hage enkele malen voor als: bij een
tempel behoorend heilig woud; vergelijk het Duitsche Hain en de
samenstelling Tempelhain. Richteren, VI. 25 en 26: Breeckt af den
altaer des Baals , . . . ende houwt af den bosch , die daer bij is.
Ende bouwt den Heere . . . . eenen altaer , • , , , ende offert een
brand-offer met het hout der Izage, die gij sult hebben afgehouwen.
Zoo aldaar VI. 28 en 30.

Vrij talrijk zijn de familienamen, waarin het woord haag voorkomt , b. v. : Van der Hage of Haeghen , Ilaagstee , Uitenhaqe, enz.
Van de uitdrukkingen en spreekwijzen , waarin haag voorkomt,
vermelden wij de volgende: Op de haag kloppen , dat eigenlijk beteekent : door kloppen op de haag het wild of het gevogelte daaruit verdrijven en figuurlijk, iemand bedekteljk uithooren , iemand
manen, iemand met een ongegrond rechtsgeding plagen.
De kap (monnikskap, geestelijk gewaad op (tegenwoordig meest
over) de haag hangen: het kloosterleven (den geestelijken stand)
vaarwel zeggen.
Achter hage loopen (blijven, hangen, zitten) , hage planten ; haagje schuilen; haag stooten : heimelijk de school verlaten; Fransch
faire l'école buissonnire.
Haaq-aan-veld , met verschillende bijvormen: Haagneveld , Ila-
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gendeveld, enz. Oorspronkelijk de naam van den door dapperheid
uitmuntenden hoofdpersoon in een romantisch verhaal , getiteld:
De Gestrafte Ontsehaking, of Zeegha f te Herstelling van den Jongen Haegaenveld door S. V. (an Hoogstraten) , Amsterdam 1669.
,

Vervolgens een benaming voor iemand , die zich door heldenmoed
onderscheidt , voor een persoon , een zaak , voortreffelijk in zijn of
haar soort.
Haagmunt. Dit woord , samengesteld uit munt en haag (dit
laatste in den zin van : heimelijke plaats , waaraan zich het denkbeeld van valsch , onecht paart) beteekent : geld of geldstuk , dat
niet door of vanwege de overheid is vervaardigd en uitgegeven ,
nagemaakt geld , valsche munt ; en bij uitbreiding : plaats , waar
zulk geld geslagen wordt.
Haagspel. Uit haag (in een opvatting , die aan het daarmede
samengestelde woord het bijbegrip van minder aanzien , van geringheid doet verbinden), en spel. Een wedstijd (voor rederijkerskamers en dergelijke vereenigingen) van minder aanzien dan een
landjuweel, dat bovendien een officieelen stempel droeg. Het onderscheid tusschen beide spelen geeft Sleeckx aldus op : „De prijskampen ... werden ... landjuweelen geheeten , wanneer zij in
een dorp , of wel in een stad voor landsgemeenten plaats grepen.
Over beide soorten van tooneelvoorstellingen handelt uitvoerig
Jonekbloet , Geschiedenis der Nederl. Letterkunde 3e druk) ,
II. 425 vlg.
Haan. Al sedert de vroege middeleeuwen (in Duitschland sinds
omstreeks het jaar 1000) prijkt op de kerktorens , als windwijzer,
in blinkend metaal de beeltenis van een haan. Het is voor velen
nog een onderwerp van strijd , hoe deze vogel op de torenspitsen
zinnebeeldig moet _worden opgevat of verklaard. Niet onaannemelijk lijkt het , dat deze verkondiger van den dag en wekker uit
den slaap daar den prediker van het ware licht , den wekker uit
den slaap der zonde verbeelden moet.
In onderscheidene uitdrukkingen komt de roode haan voor als
een overdrachtelijke benaming van : vlammen , brand , vuur. Over
den oorsprong van dit beeld loopen de gevoelens zeer uiteen. Zeker
is het , dat de oudste uitdrukkingen, waarin het bij ons voorkomt,
luiden : den roodes haan over iemands huis laten vliegen (gaan)
in het Duitsch : einen roten Halen seizen (au fs Dach stecken).
Volgens Grimm, D. Wörterbuch, VIII. 1298 leest men bij Fischart:
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ein roten hanen von feuer. Bilderdijk , Geslachti. der Nederd.
Naamwoorden, II. 28 haalt zelfs een Deerisch gedicht aan, waarin
aan den brand rechtstreeks een roode kam wordt toegeschreven;
maar dit schijut een jongere poging tot verklaring te zijn ; histo
risch blijkt volstrekt niet,' dat de gelijkenis tusschen rosse vlammen, die uit een dak slaan, en den rooden kam van een haan de
aanleiding zal geweest zijn tot het ontstaan der uitdrukkingen.
Door een haan wordt van ouds reeds zoowel het geheele Fransche
volk als een enkele Franschman - meestal spottend - aangeduid
of verbeeld; bij de omwenteling der vorige eeuw, en opnieuw bij
die van 1830, hebben de Franschen echter zelf den (Gallischen)
haan als nationaal zinnebeeld vnn waakzaamheid en vrijheidszin
en als vaandelteeken aangenomen. De oorsprong dezer overdracht
schijnt wel in niets anders te liggen dan in de dubbelzinnigheid
van het Latijnsche woord gctllus, dat haan, maar ook Galliër beteekent.
De Groote en De Kleine Haan : verkorte benamingen voor verschillende kinderleerboeken (haneboeken). Schotel in zijn OudJioll. H'uisçjezin, 91 zegt hieromtrent: De (Embder) Bédingen
werden in den loop der 1 7de eeuw allengskens door het A---- B bord
en den grooten en kleinen haan vervangen. Deze haneboeken ontleenen hun naam aan dienbekenden vogel op het titelblad, met
het bovenschrift: ,,gij kinders leert u lessen wel," en het onderschrift: ,,'s Morgens de haen sijn ijver vroeg bewijst: Leert jonge
jeugt dat men u oock soo prijst." Volgens De Navorscher, II. 30b
was het volgende een kinderrijmpje bij 't gebruik van het haneboek:
Haantje Pik (naam van het boek), wat zul je mij leeren?

Al, wat in den Bijbel staat!

Haantje Pik is tevens de naam van een boozen geest of van den
Duivel zelf.
Het woord haan, dat zelf zonder en met het lidwoord als geslachtsnaam voorkomt, treedt ook als zoodanig als eerste lid in
samenstellingen onder den vorm hane op, b.v.: Haecop , Hanegraaif, enz. Ook als twee lid, b.v. Grauwenhaan, Mouthaan, enz.
Haar. Onder de spreekwijzen, waarin dit woord voorkomt, be
hoort ook: Hel (Alles) op haren en snaren zetten (stellen) : alles
in het werk stellen om tot zijn doel te geraken; vooral: de uiterste
drang- en dwangmiddelen aanwenden om zijn zin te krijgen. Bij
de pogingen tot verklaring van deze uitdrukking heeft men be-
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grijpelijkerwijze ook gedacht aan het zetten van de haren van den
strijkstok op de snaren van het instrument ; waarom Bilderdijk haar
dan ook , in strijd met overlevering en gebruik , tot haren op
snaren heeft vervormd. Evenwel, ook dan, wordt zij nog niet
duidelijker , en het is zelfs waarschijnlijk, dat men hier noch aan
haren, meervoud van haar, noch aan snaren, meervoud van snaar,
zal hebben te denken.
Een andere zegswijze met haar is hij (zij) heeft haar op de
tanden : hij (zij) is onversaagd, onvervaard, durft zijn tegenpartij
flink te woord staan, durft flink van zich afspreken. Eveneens
zegt men in 't Duitsch Haare auf den Zcihnen h aben, en in
Harrebomee's Spreekwoordenboek haai' om de kiezen hebben in
gelijken zin. Zoo ook Haare au f der Zunge haben, terwijl in
genoemd werk in ontkennenden zin, doch zonder verklaring voorkomt : hij heeft geen haar op de tong. Voor een overzicht van
vroegere en latere pogingen tot redelijke verklaring van deze uitdrukking, vermeerderd met des schrijvers eigen verklaring, zie men
Dr. Stoett, Noord en Zuid, XVIII. 9 vlg. Opmerkelijk is het, dat
een dergelijke beeldspraak ook in het Grieksch voorkomt.

Vijfde deel. Tiende Aflevering.

Haar. Dit bezittelijk voornaamwoord (met de bijvormen heur,
eur, er, der en ter) van den 3den persoon vrouwelijk, enkel- en
meervoud, werd oudtijds in het meervoud van alle drie geslachten
gebezigd. Sedert de 15de eeuw allengs, en thans ten minste in de
schrijftaal, zoo goed als geheel, is het in dit laatste geval door
hun verdrongen. Dit haar is eigenlijk de 2de naamval vrouwelijk
enkelvoud en gemeenslachtig meervoud van het persoonlijk voornaamwoord zijn, welks gebruik reeds in het Middelnederlandsch
zoo goed als uitsluitend beperkt was geworden tot het mannelijk
en onzijdig enkelvoud. Deze 2de 'naamval hare, in plaats van het
bezittelijk voornaamwoord gebezigd, was uit den aard onverbuigbaar, maar werd alras als een echt possessief, d. w. z. als een bijvoegelijk naamwoord opgevat en als zoodanig sterk en, behoudens
sommige afwijkingen, regelmatig verbogen.
De vorm heur is aan bepaalde tongvallen, b.v. aan die van Gro-.
ningen, Zeeland en Vlaamsch-België eigen ; evenwel wordt deze
vorm door dichters en schrijvers niet zelden gebezigd om een op-
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volging van dezelfde klanken of van geheel gelijkluidende woorden
te vermijden. Geboren Groningers, ook die anders hun dialect niet
meer spreken, blijven aan het welluidende hein nochtans in alle
gevallen getrouw.
Haar, als bezittelijk voornaamwoord van den 3den persoon meervoud voor de drie geslachten komt aldus nog uitsluiteud in het
Middelnederlandsch voor. Sedert de 15de eeuw komt echter daarnaast voor het mannelijk en onzijdig (en ook wel voor het vrouwelijk , hun in gebruik. Langen tijd, immers gedurende de geheele
16de eeuw, worden vervolgens haar en hun zonder onderscheid door
elkander gebezigd en ook in de 1 7de eeuw blijft dat in hoofdzaak
zoo, zelfs bij Vondel; de vertalers van den Statenbijbel evenwel
bezigen als bezittelijk voornaamwoord uitsluitend haer. Eerst
later, waarschijnlijk onder invloed van de sehoolgrammatica, wordt
het allengs een in de schrijftaal zoo goed als vaste regel, hun als
het bezittelijk voornaamwoord voor het mannelijk en onzijdig, haar
alleen voor het vrouwelijk te gebruiken. Desniettegenstaande vindt
men nog in deze eeuw bij keurige schrijvers als Van der Palm,
en dat niet in navolging van de volkstaal, haar als bezittelijk
voornaamwoord mannelijk meervoud (gelijk, omgekeerd, hun als
bezittelijk voornaamwoord vrouwelijk meervoud). Het is verder
welbekend, dat haar als gemeenslachtig bezittelijk voornaamwoord
van het meervoud in de spreektaal, ook der beschaafden, nog
dagelijks wordt gehoord.
Haardstede. Dit woord komt, met altaar verbonden, voor in de
uitdrukking haarsteden en altaren (letterlijke navolging van het
Latijnsche aris et focis). Eigenlijk, naar de Heidensch-classieke,
aan de Romeinen ontleende opvatting : de huishaard en het altaar
van den familiegod , te zamen genomen als het zinnebeeld van
het huis met al, wat daaraan dierbaars en heiligs verbonden is, en,
bij uitbreiding, als zinnebeeld van het vaderland. Volgens een nietclassieke, maar naar Christelijke denkbeelden gewijzigde opvatting
zijn haardstede en altaar tegen elkander over gesteld met de beteekenis van: woonstede en godshuis, of bij overdracht van : vaderlijk erf en godsdienst, (geloof, belijdenis), om eerst dan te worden
samen gevat tot het begrip van al, wat den mensch als burger
dierbaar en heilig is.
Haat. Synoniemen van haat zijn vijandschap en wrok. Het
gemeenschappelijke in deze woorden is, dat zij alle een onvriendelijk
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gevoel, een onvriendelijke gezindheid jegens een persoon (of jegens
een verzameling, een geheel van personen) beduiden ; zij verschillen
echter deels ten opzichte van de oorzaken, waaruit dat gevoel voortkomt, deels ten opzichte 'van zijn aard en van de wijze, waarop
het zich uit. Haat is een gevoel van weerzin tegen, van afschuw
van een persoon, zoo heftig, dat men hem, wien dat gevoel geldt,
geen goed gunt, ja hem gaarne alle mogelijke kwaad zou berokkenen, of 'hem dat willen zien overkomen. Smaad, 'vernedering, verongelijking, achterstelling, verdrukking zijn de gewone oorzaken van
den haat. Het bijdenkbeeld van een verborgen, zich niet in openlijke daden uitend gevoel, ofschoon in het wezen van het woord
niet gelegen, doch dat men (ook blijkens het gebruik van werkwoorden als koesteren, voeden) genegen is er mede te verbinden,,
hangt met den aard dezer oorzaken natuurlijk samen; immers zij
bij wie de haat het meest gevonden wordt, zijn geringe, afhankelijke, weerlooze lieden, die geen uiting aan hun gezindheid durven
of kunnen geven. Ook ten opzichte van overledenen kan haat, als
een onverzoenlijk misnoegen, blijven bestaan. - Nijd, ofschoon
met haat niet synoniem, is echter een na verwant begrip; beide
haat en nijd misgunnen hun voorwerp het goede; maar bij nijd
is nagenoeg alleen eigenbaat in 't spel, bij haat slechts bitterheid. Wrok verschilt van haat hierin, dat het woord een mokkend ongenoegen aanduidt en hetzij dan ten onrechte of te recht met
wreken in verband gebracht - wraaklust onderstelt, welke slechts
de geschikte gelegenheid afwacht om zich te uiten.
Vijandschap, het ruimste en algemeenste van de driebegrippen,
kan voortkomen uit een der oorzaken, die ook haat en wrok doen
ontstaan, of uit andere, als beleediging, inbreuk op rechten, schending van eer en goeden naam, enz. Zij uit zich, of tracht althans
zich zooveel mogelijk lucht te geven, in daden van bestrijding of
verzet. Bij tegenstelling met haat en wrok is vijandschap meestal
een gezindheid, die niet verborgen wordt gehouden; zij heeft zelfs
vaak iets ridderljks ; ook staan trouwens bij haar de partijen meer
als gelijken tegenover elkander, als beleedigde en beleediger bij voorbeeld, niet zooals bij de andere begrippen, als de schandelijk verongeljkte tegenover een snoodaard, een onverlaat. Nog kan men
zeggen, dat vijaadscliap gewoonlijk van beide kanten komt, terwijl
het voorwerp van haat en wrok niet noodzakelijk het bestaan van
zoodanige gevoelens te zijnen opzichte behoeft te kennen.
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Haberdoedas. Schertsende benaming voor een draai om de ooren.
De klanken van dit woord, die aan de Hoogduitsche woorden haben,
du en das herinneren, wettigen het vermoeden, dat het wel ontleend zal zijn aan de taal van den een of anderen ,,Duitschen Mof"
uit . een oud komediestuk. Harrebom6e heeft in zijn Spreekwoordenboek, T. 273 a ook de uitdrukking op zijn haberdoedas krijgen.
Haft Dit achtervoegsel dient tot vorming van bijvoegelijke naamwoorden en is waarschijnlijk een afleiding van den stam van hebben. Als eigenlijke en oorspronkelijke beteekenis wordt aangenomen:
verbonden met, in het bezit van, hebbende, houdende; waaruit
zich die van: betoonende, vertoonende kan hebben ontwikkeld. De
adjectieven op haft, althans die in de jongere taal voorkomen, zijn
eerder voor navolgingen of nabootsingen van Hoogdutsche woorden,
dan voor zelfstandig gevormde Nederlandsche bijvoegeljke naamwoorden te houden; in het Middelnederlandsch althans is dit achtervoegsel niet bekend.
Van haft is gevormd, met ig, haftig.
Uit het Germaansche liaftig is, met versmelting der h en verwisseling der fl in cht, achtig ontstaan. Volgens sommigen echter
zijn de adjectieven op haftig eenvoudig navolgingen van iloogduitsche
woorden en is achtig de oudste Nederlandsche vorm van heftig.
hagel. Volgens sommigen staat dit substantief in verband met
een Grieksch woord, dat keisteentje, kiezelsteentje beteekent. Merkwaardig is het, in verband hiermede, dat een hagelkorrel in enkele
Duitsche dialecten kieselstein en hagelen kiesein heet en dat in het
Oudnoordsch, Angelsaksisch en in andere Germaansche talen de
hagelkorrels steenen genoemd worden. In dit geval zou dan hagelsteen een tautologische samenstelling zijn.
Voor de waargenomen verscheidenheden van hagel bezit onze
taal geen afzonderlijke woorden (zomer- en winterhagel zijn geen
volkswoorden). In het Fransch daarentegen onderscheidt men grelons
en gre'sils , evenals in het Duitsch Schiossen en Graalpen.
Hageprediker. Een benaming voor de eerste openlijke verkondigers van de leer der hervorming in Nederland; in dezen vorm nog
eerst uit geschriften van de laatste honderd jaren bekend en geenszins als een woord van smadelijke beteekenis ; de zin, waarin het
doorgaans voorkomt, is eenvoudig die van: prediker in de hagen,
in het veld, in de open lucht. Dit hageprediker is echter ongetwijfeld een jongere vervorming van het woord haechpredilcant, dat
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als scheldnaam voor de „ministers der nieuwe gereprobeerde religie"
veelvuldig voorkomt in de Sermoenen van broeder Cornelis Adriaenszoon van Dordrecht ; het eerst in dat van 29 Juni 1566. De populariteit dier Sei'moenen bij vele latere geslachten (blijkbaar uit de
talrijke herdrukken er van) is voldoende om te durven aannemen,
dat de naam haagpredikant onder het groote publiek, ook der
Protestanten, algemeen bekend en in gebruik zal zijn gebleven.
Dus kan het woord, bij mondelinge overlevering voortbestaande en
allengs van een fellen scheldnaam tot een kleurlooze benaming verzwakt, vervolgens in een gewijzigden vorm in de jongere schrijftaal
zijn opgenomen, om eindelijk in werken van allerlei aard, zelfs in
kinder- en schoolboeken, de gebruikelijke, zelfs de eenige naam voor
de eerste openbare predikers der hervorming te worden.
Wat het eerste gedeelte der samenstelling betreft, men kan van
oordeel zijn, dat het, evenals in haagmunt, haagweduwe en dergelijke, niet in een meer of min eigenlijken zin is op te vatten,
maar slechts zal zijn voorgevoegd om op het woord, waarmede
men het verbond, den smet van iets verdachts of iets onwettigste
werpen. Voor deze meeping schijnt ook te spreken, dat de „als
vagebonden achter lande loopende" Roomsche priesters, die aan de
„Catholijke oprechte ende warachtige Predicanten" nadeel en afbreuk deden, nu en dan door broeder Cornelis tot de haechpredicanten schijnen te worden gerekend, indien al niet met dien naam
aangeduid. Maar tegen deze opvatting als : een tot prediken niet
bevoegd predikant, ' en ten voordeele eener meer letterlijke beteekenis van het woord haag pleit de synonieme benaming veltpredicant, die in een schepenvonnis van 1567 voorkomt. Het moet
voorloopig onbeslist blijven, of broeder Cornelis den naam haagpredikant zelf heeft uitgedacht, of dat hij het woord uit den volksmond heeft overgenomen.
Hagepreek. Een jongere benaming voor de eerste openlijke predikatiën van de leeraars der hervorming in de Nederlanden ; ongetwijfeld (in denzelfden tijd en om gelijke reden als hageprediker
voor haagpredikant) in de plaats gekomen voor haechpredicatie,
de smadelijke benaming, waarmede broeder Cornelis Adriaenszoon
in zijn Sermoenen de openbare ketterpreek doorgaans betitelt. Ook
is gebleken, dat haagpredikatie voor : onwettige predikatie reeds
in de 17de eeuw (omstreeks 1619) niet slechts een gewone, maar
zelfs een officieels benaming was geworden. Andere benamingen
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zijn buitenpreclikatie, voorkomende bij Brandt, en graspreek, bij
Bakhuizen van den Brink. Multatuli bezigt haçjepreek in toepassing
op een hedendaagsehe prediking in de open lucht (een straatpredikatie) door een ongeordend predikant
Hakken. Onder de verschillende uitdrukkingen, waarin dit
werkwoord voorkomt, behoort ook in de pan hakken. De vaak
gehoorde bewering, dat pan hier hersenpan zou beduiden en de
uitdrukking aldus zou beteekenen : den vijand op zijn vlucht met
het zwaard nazetten en slagen toebrengen, wordt door de vergelijking
met het Duitsche in die Pfanne hacken voldoende wederlegd, daar
Pfanne nooit de beteekenis heeft van Hirnschale. Als nader bewijs voor de eigenlijke beteekenis van pan in deze uitdrukking
vergeljke men nog de Duitsche zegswijzen in den Kessel hanen
en za Kochstiicken hauen.
Als synoniemen van hakken treden op houwen en kappen.
De beteekenis, aan deze woorden, in hun eigenlijken zin genomen,
gemeen, is die van: slaan met een snijdend werktuig. Ofschoon
men ze in Noord-Nederland (want in België, althans in Vlaanderen
en Brabant, bezigt men ook thans nog alleen kappen) vroeger
onverschillig door elkander schijnt gebruikt te hebben, en het eene
ook nu nog in sommige gevallen het andere vervangen kan, gevoelt
men thans een duidelijk onderscheid.
Hakken en kappen geschiedt doorgaans met een bijl of met een
voor die verrichtingen geschikt mes (hakmes, kapmes) ; houwen,
thans zoo goed als alleen met een zwaard of sabel. Hakken kan
altijd gebruikt worden, waar houwen en kappen de meer juiste
uitdrukkingen zouden zijn, maar niet omgekeerd.
Kappen onderstelt altijd, dat het slaan met de bijl, enz. slechts
weinig inspanning vereischt ; het wordt daarom uitsluitend gebezigd
van kleinere of dunnere voorwerpen (takken, talhout en dergelijke).
Hakken echter wordt ook, en bij voorkeur, van grootere of dikkere
stukken (boomstammen b.v.) gezegd ; doch vervangt het de plaats
van houwen met zwaard of sabel , zoo is het minder edel dan dit
woord ; bij houwen (met het zwaard) denkt men niet van zelf aan
onverschilligheid, onbesuisdheid, wreedheid of woestheid, begrippen,
welke, gezamenlijk of afzonderlijk, aan het hakken met het blank
geweer thans onvermijdelijk zijn verbonden. In den zin van: in
(zeer) kleine stukken verdeelen, kort en klein maken (b.v. vleesch
of groenten) is thans hakken uitsluitend gebruikelijk; voorheen
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kwam ook kappen met die beteekenis wel voor (vergelijk aan
hachtjes kappen; maar bij houwen is zij ook van vroeger
onbekend.
Houwen kon voorheen ook van het vellen van hout en van het
aan stukken verdeelen van geslachte dieren worden gebezigd (vergelijk het ook in Zuid-Nederland nog altijd gebruikelijke vleeschhouwer), maar het klinkt voor die begrippen tegenwoordig te verheven; daarvoor is hakken nu het eenige woord (vergelijk houthakher). Dat verder houwen de bijzondere naam is voor het bewerken van steen of het vervaardigen van beelden uit steen, blijkt
b. v. uit steenhouwer en beeldhouwer ; eveneens is kappen een
technische term voor het aanbrengen van de houwen op een vijl.
Hakketeeren. Dit woord, dat onder meer dan één vorm (o. a. zonder h en met dubbele t) voorkomt, en dat tegenwoordig strijden,
krakeelen en ook wel kijvend vitten beteekent, komt van het verouderde halstiet (akket, aket). Dit woord, afgeleid van het Oudfransche agait, aguuet, beteekent eigenlijk : wacht, wachtpost; vervolgens:
hinderlaag, valstrik, en eindelijk bij overdracht : list, bedrog, kunstgreep. Naast dit woord bestond er in het Middelnederlandsch met
ongeveer gelijke beteekenis oket, ocket, eveneens overgenomen uit
het Oudfransch en wel ontleend aan lhoquet, hocquet, ocquet, een
rechtsterm met de beteekenis van : tegenwerping, bezwaar, spitsvondigheid. Beide woorden, in vorm en beteekenis zoozeer op elkander gelijkende, zijn langzamerhand tot één geworden.
A. M. MOLENAAR.

Oog om oog, en tand om tand.
Matth. V : 38 , het recht der wedervergelding (jus talionis), vastgesteld bij Mozes' wet , doch alleen op het gezag van den rechter
uit te oefenen. De Joden uit Jezus' tijd strekten dit recht ook uit
tot allerlei bijzondere beleedigingen , en stelden dat men niet zondigde , wanneer men anderen slechts niet meer kwaad aandeed,
dan men van hen ontvangen had , ja dat men verplicht was, gelijk
met gelijk te vergelden. 't Is een variant van óns leer om leer,

sla je mij, iie sla je weer.

HUBERT KORNELISZOON POOT.
In 1716 verscheen bij Arnold Willis te Rotterdam een kwartrjntje van weinig meer dan honderd bladzijden , getiteld: H. K.
Poots Mençjeldichten. Deze waren het werk van een jonkman,
die op weg was, zich een. naam te maken als dichter , onder
ongunstige omstandigheden daartoe ontwikkeld en in een reeds uitgebreiden kring aangemerkt als eene zeldzaamheid der natuur.
Het is noodig , zijne omgeving te kennen, om zich niet door verkeerde voorstelling, ook niet door enkele uitdrukkingen van den
man zelf , tot onjuiste gevolgtrekkingen te laten leiden.
Kornelis Huibrechtz. Poot den 14en April 1657 geboren en op
acht en twintig-jarigen leeftijd getrouwd met Catharina, dochter
van Waling of Walich Groenheide, behoorde thuis onder het toenmalige gerecht van Abtswoude en was daar eigenaar eener boerderij
waarop hij zijn bedrijf uitoefende. Van hunne vijf kinderen stierf
er een ongedoopt en de jongste ons bekende dochter Bastiaantje
mag haar vader bijgestaan hebben, toen zijn vrouw aan de tering
overleed , ofschoon het meisje toen slechts vijftien jaren telde. Het
oudste kind , twee jaar voor haren dichterljken broeder geboren,
heette Olaasje , de eenige der familie, die ,,het kleen en smal geschrift" van den dichter placht te lezen. Daarop volgde deze
zelf , te Schipluiden , waartoe zij kerkelijk behoorden , Hubrecht
gedoopt , volgens het doopboek eerst den 23en Februari. De op
hem volgende zuster heette Neeltje ; zij trouwde en overleed hoogbejaard te 's-Gravenzande. Het huwelijkslied , door haren broeder
haar toegezongen , berust in handschrift bij schrijver dezes. Wel
mag hare vestiging te 's-Gravenzande aanleiding gegeven hebben
voor haren broeder tot kennismaking met eene toen én en twintigjarige naamgenoote , die wij in zijne geschiedenis en in zijne gedichten zullen ontmoeten. Om het weinige , dat van dit landelijk
gezin dient gezegd te worden , te voltooien , zij opgemerkt , dat
de oude Poot zijn beroemden zoon overleefde en bij diens dood zes
en zeventig jaren telde.
Dit was de kring, waarin de jongeling tot zijn vier en dertigste
jaar verkeerde. Als hij in zijne gedichten klaagt over armoede en
onvrijheid moet dit vooral worden opgevat als een sterk verlangen
om zich uitsluitend te wijden aan de letteren. Wel was hij geen
boerenknecht of gehuurde arbeider; hij genoot, als boerenzoon op
vaders eigen hoeve wonende, eene zekere mate van welvaart en
Noord en Zuid, 21e Jaargartg.
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vrijheid. Maar de stand bekoorde hem niet. En inderdaad , tot
aan de tijden der groote omwenteling was de boer slecht bedeeld
door de Staatsinstellingen en geminacht door stedelingen en zich
met deze gelijkstellenden. In hoeverre Poot nu onder deze omstandigheden zijne verplichtingen jegens de zijnen en hun bedrijf
nakwam , is niet gemakkelijk na te gaan. Neemt men de , thans
vrij zeldzaam geworden , Mengelgedicaten ter hand , zoo ziet men,
wat hij vermocht te laten drukken , toen hij zes en twintig jaar
oud was. Het werk van iemand zonder opleiding , onderricht.
aanmoediging noch ondersteuning. Aan den anderen kant van een
belezen man , een man van studie, wiens uitgebreide letteroefeningen gepaard gaan met oordeel en gave van toepassing. En dan
te moeten aannemen, dat hij des daags zijn arbeid verrichtte op den
akker of in de weide, op den dorschvloer of in den stal en na het
avondeten zich aan „Apollo en de Negen" wijdde totdat de rozenvingerige" de deuren van den dag opende ! Vooral zijne tijdgenooten en inzonderheid zij , die zich bij zijn ontijdigen dood over
hem geuit hebben , verwonderen zich meer over den dichtenden
boer , dan over den r. jkbegaafden zanger der min en der natuur
en den veelwetenden zelfoefenaar in de dingen der oudheid.
Op dertigjarigen leeftijd begon Poot zijne neiging te verwezenlij ken, om, wat wij zouden noemen, voor de pers te gaan werken.
Hij gaf de nagelaten gedichten van Arnold Moonen, van Jacob
Zeeus en van Joachim Oudaen, bezorgde eerre in waarheid prachteditie zijner eigene gedichten en begon aan het Gv•oot Natuur- en
Zedekundig Wereldtooneel. Dit boek heeft weer zijne bizondere
geschiedenis, waarin Poot de rol van stylist, corrector en dichter
vervult. De vertaling van Caesar Kipa's Z-nnebeeldena, was in het
bezit gekomen van Poot's uitgever, den Delftschen boekverkooper
Boitet. Weldra bleek de onnauwkeurigheid der vertaling zoo duidelijk, dat er niet aan gedacht kon worden, hiervan verstaanbaar,
gezwegen van fraai, Hollandsch te maken. Bovendien eischte de
alphabetische rangschikking der onderwerpen de geheele voltooiing,
eer aan het drukken kon gedacht worden. Het uitsluitend recht
der uitgave werd in 1726 verleend, doch genoemde oorzaken hielden de uitgave nog acht jaar tegen, zoodat Poot van zijn arbeid
niets in het licht heeft gezien en zelfs de verbetering der proefbladen niet meer kon verrichten. Het boek was in 1750 compleet;
de naam van den dichter bleef op het titelblad.
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Deze was ondertussehen in Delft gaan wonen, maar dit bekwam
hem niet best. ,,De kamer waar hij sliep en schreef, was droog en
frisch. Dan dat baart dikwijls dorst, als ieder kenlijk is." Namelijk
ieder die omgaat met heeren als Hendrik van Hulst, den schilder
en poëet, vervaardiger der Geestelijke en Vleeschelijke Bruiloftsdichten" een man van verdacht allooi, die te Parijs en elders meer
ervaring had opgedaan dan onze Poot, van wiens bereisdheid weinig
meer valt aan te nemen dan dat hij met eigen oogen de buitenplaats aanschouwd heeft van Mejuffrouw De Veer ,,Broeckbergen,
luister van het Sticht." Na een rond jaar, met Mei, kwam hij met
openhartig berouw thuis en vond dat hij maar eene heel nuttige
les had gehad.
Wij . naderen nu ongemerkt het latere tijdperk van zijn kort leven
en komen voor de beschouwing terug tot het reeds aangeduide
huwelijk zijner tweede zuster en zijn trouwzang. De schrijfhand
van den dichter doet ons dezen kennen als een man, die zich aan
het uiterlijk gelegen laat liggen en geeft ons een gunstig denkbeeld
van zijne liefde tot netheid en orde.
Reeds is hierboven eene toespeling gemaakt op de mogelijkheid,
dat de nieuwe woonplaats zijner zuster hem in aanraking bracht
met Neeltje, de dochter van Jacob 't Hart, burgemeester van 's-Grarn
venzande 1). Heeft hij haar bij het huwelijk zijner zuster leeren kennen, dan heeft voor hem de strijd tien jaar geduurd en hebben
hunne geesten al den tijd gehad, elkander te beproeven. Zijne verhouding tot haar kan invloed gehad hebben op het plan om letterkundige en stedeling te worden, gelijk wij hem dan ook vermeld
vinden als Delftsche burger, die zijn poorterrecht bezworen en den
schutterseed had afgelegd. Zooveel is zeker, dat hun echt eerst den
hen Mei 1732 te 's-Gravenzande werd voltrokken. De toen bijna
een-en-dertig-jarige gade van onzen vriend ontving eerst in 1733
hare kerkelijke attestatie naar Delft, die volgens het register dier
gemeente niet vroeger dan 1734 werd ingeleverd; haar man is,
vreemd genoeg, niet in het lidmatenboek aldaar ingeschreven. De
drie-en-veertig-jarige dichter bezong hun huwelijk onder dagteekening der voltrekking en zelden heeft een godsdienstig gemoed zich
met inniger dankbaarheid uitgestort voor een eindelijk verworven
In het jongste No. van de Navorscher (afl. 7) op bi. 445 komt een
bericht uit 's-Gravenzande voor, dat aldaar op 31 Juli 1842 Cornelia
D 1 n a 't 11 a r t - uit dat geslacht - in het huwelijk trad met H. J.
Ent e , later rijksontvanger te Ridderkerk.
30*
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zegen. Thans keerde het getij en eer de wereld twee jaar ouder
was, zou Neeltje 't Hart eene kinderlooze weduwe zijn , en als zoodanig tot hare geboorteplaats in 1736 terugkeeren.
Nog in den aanvang dezer eeuw leefde eene hoogbejaarde vrouw
te 's-Gravenzande, die kon aanwijzen, waar de dichter en zijne vrouw
gewoond hadden. Als Bruidegom kwam Poot „van onder Delft"
zoodat hij zich kan gevestigd hebben in de geboorteplaats zijner
gade, doch bewijsbaar moet dit verblijf kort geduurd hebben. In
1733 werd hij ziekelijk en Spex spreekt er van, alsof hij toen reeds
te Delft woonde, gelijk wij dit hieronder ook bevestigd vinden;
in het midden van den zomer werd het kind geboren, naar hare
moederlijke grootmoeder Jacoba genaamd en vóór het. ontvangen
van den doop gestorven als „een bloem van dertien dagen". De
herfst bracht nieuw lijden aan ; de eenmaal krachtige man doorstond hevige pijnen en werd bedlegerig. In het late najaar van hetzelfde jaar ontving hij een bezoek van Mr. Pieter de la Rue uit
Middelburg, toen nog onbekend met de groote ellende, die hij zelf
zou moeten doorstaan. In zijn dagboek komt het volgende voor:
„Toen ik in 't najaar van 1733 in Holland was, hebbe ik den
27en October, des morgens, te Delft aan zijn huis gezien en gesproken, den beroomden dichter H. C. Poot, eerst een landman omtrent
Schiplui, thans tabakswinkel houdende te Delft. Hij was onlangs
getrouwd en had ook al een kind uit dat huwlijk gehad. Ik vond
hem wat onpaslijk aan 't graveel en te bedde liggende: Hij was
wat vermagerd, dog niet onaangenaam van weezen, bleek, zwart
van haar en oogen, daar de schranderheid in te leezen was. Hij
sprak wat plat, dog redeneerde zeer wel."
Twee maanden daarna stond Jacob Spex aan het ziekbed van
zijn leermeester en vriend. Maar het zou een laatste bezoek wezen.
Den anderen dag, den laatsten van 1733, omtrent den middag,
stierf hij. Den vijfden Januari werd hij in de Oude Kerk begraven, in het pad achter den preekstoel naar de zijde van het orgel.
Het is niet bekend door wien de gedenksteen geplaatst is aan de
pilaar, die als boven zijn graf verrijst. In elk geval is deze steen
eene welverdiende hulde, hem toegebracht door zijne vereerders,
wier aantal zeer groot was. En het is opmerkelijk, dat Poot's gedichten en persoonlijkheid zijn blijven voortleven, zelfs bij ongeletterden, tot op dezen dag.

D---n.

POOT ALS NATUURDICHTER.
In de dorre poëzie-boze achttiende eeuw zie ik als een eenvoudigmooie figuur Huibert Korneliszoon Poot.
Twee kwaliteiten bezit hij , die voor een dichter onmisbaar zijn:
gevoel voor Klank en zin voor de Natuur. Waar die beide kwaliteiten in innige samenwerking zijn tot produceeren van verzen ,
daar is hij Natuurdichter en dat dit meermalen gebeurt hoop ik in
dit artikeltje aan te toonen.
Eerst die klank dan.
Als ik beweer , dat er onder Poot z'n verzen een heeleboel
loopen , die ik bijzonder mooi van klank. vind, dan wil ik daarmee
niet de banaliteit gezegd hebben , dat ze zoo „zoetvloeiend" zouden
wezen. Och , als de menschen die dit woord zoo spoedig in den
mond hebben eens wisten , hoe weinig lof het inhield. „Zoetvloeiende" regels maken is niet meer dan een handigheidje , het
armzalig metier van den vers-fabrikant, eenvoudig hierin bestaande,
dat men een reeks van woorden z66 naar een bepaald maatschema
weet te schikken , dat ze geen hardheid of korting opleveren voor
het gehoor.
„Zoetvloeiend" zijn bijvoorbeeld de volgende regels van den
Vlaming Adriaensen :

En lui als de zonne , geduffeld in baai,
met wanten en sokken van dubbel karsaai,
het hofhek gesloten , bij 't vee en zijn vrouw,
versteekt zich de boer — in den hoek van den schouw.
Leg daar nu eens' naast deze strophe uit een van Poot's bruiloftsdichten :

0 wellekorne Lentedagen
Ziet hoe gij 't al in vreugde leidt,
En riekt met gunst en welbehagen
Den wierook onzer dankbaerheit;
En gunt ge ons nogh meer zaligheden,
Zoo dekt met lovren , zacht en kuisch ,
De straet waerlan,gs een maegt zal treden
Van 't echtaltaer naar 't bruiloftshuis.

Een voor versklank open oor zal van de beide laatste regels nog
een anderen indruk krijgen , dan alleen zonder hardheid naar het
maatschema geordende woorden zouden kunnen geven. Een geoefend
oor hoort voor alles de prachtige rhythmische beweging der gecur-
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siveerde verzen. Wie zulke verzen kan maken is woordartist, hoe
meer daarvan , hoe grooter artist dus. Wiens werk daarvan niets
bezit is schrijver van proza-op-rijm , maar een dichter is hij niet.
Van dat klank-mooi bij Poot nog een paar voorbeelden. Dit
beeldende :
De westewind blies zacht ; de zwoele zomer bukte
Met zijn gebloost gelaet de blijde werelt toe;

en — om zijn volle geluidsgolf aan het slot , breed opkomend bij
„ Gij" om , na in „rnóeder" zijn hoogste punt bereikt te hebben,
melodisch te vervloeien in den volgenden regel — deze strofe uit
een van zijn Minnedichten:
Hoe zal ik best uw hemelgaven loven
En melden met mijne al te doffe lier ?
Wat stel ik hier , 't verstant of 't lichaem , boven?
De deugt heeft bij de schoonheit eedler zwier.
Gij , schóóner dan uw óverschoone móeder
Verdient een eergedicht van Fébes broeder 1).

Verder bestudeere men eens , enkel om zijn klank , het geheele
gedicht , met in zijn gang een tikje van Vondeliaanschen zwier nu
en dan , getiteld : „Danko fier aen -Erato."
Maar nu die andere kwaliteit , zijn zin voor de natuur , zoo
merkwaardig in een tijd , toen de kunst zoo geheel van de werkelijkheid vervreemd was.
Poot ziet , als kunstenaar , de natuur nog aan, maar heel schérp
ziet hij haar niet en Ms hij haar ziet , dan lijkt zijn waarneming
hem zelden dichterlijk genoeg , om die zuiver en onvermengd met
literatuurherinnering in vers te brengen. Zijn eigen, Hollandsche, omgeving ziet hij bij uitzondering mooi. Wellicht omdat hij zich daarin
misplaatst gevoelde. Het mooie meent hij elders te moeten vinden.
En zoo schrijft hij vaak niet anders dan natuurfantasietjes in den
klassiekerigen smaak van zijn tijd , maar met overal stukken en
brokjes waarneming van Hollandsche werkelijkheid er tusschenin.
In zijn door en door ónhollandsch Akkerleve treffen we als
zulke brokjes aan : die ,,gladde mellekkoeien"; dat winter-tafreeltje:
de boer met zijn vrienden om den „berookten haert" gezeten ; en
deze twee regels :
1 ) Poot bedoelt in zijne gedichten met »Febe" steeds Diana wier broeder Apollo is. Dit blijkt o. a. uit het gedicht De Maan bij Endyrnibn.
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Dikwijls voert hij met zijn raên
Grazigh zuivel stêwaert aen.
De rest is allemaal overgenomen.
Maar een heel brok waarneming van Hollandsehe werkelijkheid
geeft hij ons in zijn ,, Zomeronwee r, al wordt in datzelfde gedicht
ook van „rotsen,", „bergen" en ,,cederen" gerept.
Hier is het:
A

Hoe smoort de volste klaerheit
Des daglichts in de naerheit
Van een pikzwarten nacht! Hoe berst met schor geluit.
De zwangre donderwolk in vier en hagel uit!
Wat woên de tweepaer winden
(Thans dolle krijgsgezinden)
Vervaerljk ondereen terwijl daer 't alles wiegt,
't Graeu stofvan dijk en straet ten hoogen hemel vliegt,
Maar dit moge nu al een getrouw verslag van iets geziens wezen,
een gedicht is het daarom nog niet. Want een gedicht is de verklanking van een stuk gevoelsleven; dit is niet meer dan een bescIirjving in maat en rjm : de ziel van den dichter is er niet in;
zijn hart heeft onder het waarnemen niet een ontroering van schoonheid ondergaan.
Toch bezat Poot , zooals ik reeds zei , wel gevoel voor de natuur,
maar stèrk is het niet. Maar é énmaal deed de natuur hem aan
met z66'n warme, gezonde jeugdtinteling dat hij de hel geiiccen-

tueerde verzen schrijven kon:
Hlegen worden paradijzen
En het verschontloken kruit
Waessemt zulke geuren uit,
Dat 'er dôden van verrijzen,
D'iérde toont, in wijk bij wijk,
SeMduwen van 't hémelrijk.
Maar een z66 sterk geëlectriseerd worden door de beschouwing
der natuur in haar grootste frischheid in een fonkelende Meilichtapotheose , heeft maar eenmaal bij hem plaats.
Over het geheel houdt hij meer van weeke tonen en teere tinten
en het liefst ziet hij haar dan ook als de ondergaande zon de
wolken in 't West aandoet met een zacht-rozigen glans; als de
schemering over de velden glijdt of zich neerlegt tusschen de
boomen ; als de wordende morgen met koele kleuren den Hemel
tooit; maar vooral bij kalmen Zomernacht, wanneer een droomende
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stilte over het landschap hangt en alles drijft in de weeke weelde
van het bleeke maanlicht.
Dan doet de natuur hem aan met fijn-zachte stemmingen en in
zijn ziel — door die geheimzinnige werking die plaats heeft in
dichterzielen alleen - worden de bij die stemmingen passende
klanken wakker en harmonisch geschikt tot een stemmingsmelodie;
en deze soort stemmingsmuziek vooral is het , die Poot , in rijzing
en daling van lijn en nuanceering van tint z66 in vers weet te
uiten , dat lezer of hoorder dezelfde stemmingen over zich voelt
komen en , in die stemmingen , in zijn fantasie het natuurmooi
krijgt te zien , dat de dichter moet gezien hebben.
In deze klank-expressie nu van teere , door de natuur in hem
opgewekte stemmingen en niet in een detailfijne schildering der hem
omringende werkelijkheid zelf , die soms heelemaal niet in zijn
werk gezien wordt — ligt Poot's beteekenis als Natuurdichter.
Hem z66 te doen zien — dus in die innige samenwerking van
teére natuurstemming en artistiekgevoel voor klank tot intensieve
Hollandsche verzen — zal het doel van de nu volgende aanhalingen zijn.
I n t e n s is het gecursiveerde :
.. . .... , .... zoo bouwen wij de landen,
\Tan 's morgens vroeg totdat ons d' a vontstont verrast,
En stille rust bestelt voor d' afgematte leden,
Terwijl 't gedoken licht de goude starren wekt.

De bedrijvigheid na den winter en de eerste zomerwarmte pakken ons door de rhytkmen in :
D'Ontdooide winter vlucht naex 't noord op Jovis doemen,
De boer verlaet den haert : het vee den muffen stal;
Nu lachen berg en dal
En bosch, en bron, en vliet, en beemt, en gras en bloemen.
D'Alvoe'nde zomer daer 't geluk zich aen liet binden,
Is ons door zoete gunst al weder toegedaen,
En fladdert herwaert aen,
Met loome vleugelen van laeuwe westewinden,

En zomeravondvrede hoe wuift ze ons aan , uit het gedicht:
Zo7nersche Avont , met zijn tal van mooie trekjes , zijn treffende
epitheta , zijn keurige alliteratie. 't Is waar de eerste strofe wordt
door zijn klassieke beeldspraak bedorven, maar des te verdienstelijker
is de volgende:

473
Wij zien de schemeringen
Verdikken daer we staen.
Alrede heft de gulde rnaen
Haer horens op, en rukt ter baene in haere kringen.
Hoe rust het hangend loof
Der luisterende boomen!
Geen wint beroert de vlakke stroomen,
Het slaeperige velt wort blint en stom en doof.

Stel u voor iemand die staat te luisteren : Hoe bewegelijk hij
anders mag zijn, geen lid verroert zich, zelfs den adem houdt hij
in! Stel u dit nu eens voor en geniet dan de kracht van het adjectief in dat ,,hangend loof der luisterende boomen !" Hoe is er
de stilte door tastbaar gemaakt ! Geef u ook eens rekenschap van
dat slaeperige in den laatsten regel. - En hoe naar het leven,
hoe ècht gezien zijn uit het derde couplet de beide regels:
De melkmeit schikt haer hooftdoek net,
En wacht met ongedult de komst van haeren vrijer.

Mooi door fijne alliteratie is de onmiddellijk volgende strofe:
De stad, het woelen moe,
Sluit, angstigh voor gevacren
Die in 't beDrieglijk Duister waeren,
Haer logge poorten, en elk huis zijn deuren toe.
Voorts Biên de h eusche Bedden
Den matten Werkliên rust,
De halve Werelt voelt met lust
Zich uitden Dichten Drom der Daegsche zorgen redden.

En ook hier weer zijn mooie , schilderende trekjes te genieten:
die log qe poorten, vooral die ,,heusclie bedden" die ,,den matten
werkliôn" rust aanbieden. Voor ons, prozamenschen, blijft eenbed
een bed, maar voor den dichter, den verbeeldingsmensch , die de
dingen zoo heel anders ziet, zijn hier die bedden als levende wezens geworden.
Stemming en visie van een rozigen morgenstond geeft ons het
koelklankige:
"

De blanke Dageraet bemaelt met Gulde Glansen
De Dagkim, als hij plagh,
Het Kriekende Oosten pronkt met Koele roozeKransen,
En gaet in arbeit om den arbeitzaemen dagh
Te baeren. midlerwijl verkrijgen alle dingen
Hun verf en Wezen Weer.
D'ontwaekte nanacht Wijkt: de stomme Wouden zingen,
Beluistert Van het Velt langs 't Vlakgekemde meer.
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En gevoel voor maanlicht en stilte alweer, maar ook de wijding
van den sterren-nacht ademt onze zielen toe uit het mooie gedicht
Nacht , waarin de natuurstemming langzamerhand in een innig
religieuse stemming overgaat en dat ik zoo graag in zijn geheel
zou afschrijven. Ik wil echter althans een paar regels geven:
De Wufte Winden leggen stil.
Het levend Kristallijn, bij 't schubbigh vee verKoren,
Glijt zacht langs rant en Kil,
De wegti houdt roepen in en praet,
De wei haer loeien en geblaet,
'k Verneem alom een vredig zwijgen.

Wat zit er de stemming in , nietwaar ? Twee verbeeldingsmooie
verzen heb ik gecursiveerd. Maar let nu ook eens op het expressieve van den klank in dit couplet , voornamelijk door alliteratie,
accent en afwisseling van korte en lange verzen verkregen : Eerst
dat milde, viervoetige, licht-allitereerende : „De wufte winden liggen stil". En dan die mooie zacht-breede geluidsgolf , met hooge
heffing in „levend" en geleidelijk dalend en weer stijgend tot ze
in vee opnieuw haar hoogste punt bereikt , om dan in lieflijke
glooiing te vervloeien in den van klank zoo weekera , drievoetigen
versregel , die nu, na de uitwerking van zijn zesvoetigen voorganger zoo uitnemend , voor het gehoor , den vredigen gang van het
water schildert.
Uit Zomer" is vooral heel krachtig van klank-expressie de gecursiveerde regel in :
't Valt lief voorts, stil en vrij, in d'ope lucht gezeten,
Zijn eige hofvrucht t' eeten,
Als d'avontstar al blinkt,
En 't veege schemerlicht in 't geele westen zinkt.

Vooral maanlicht en stilte , zei ik — en het is uit mijn aanhalingen gebleken — voeren 's dichters hart de fijnste ontroeringen toe.
Waar hij die uit , daar vooral is het vers de toon van zijn ziel
en geeft het ons , door zijn klank vooral de stemming , waarin de
mooie verbeeldingen in ons oprijzen , die ook de dichter gehad heeft.
Dan inzonderheid voelen we , dat deze eenvoudige boer , in een
tijd toen de verskunst bij ons op sterven lag — in weerwil van
zijn vele ongenietbare gedichten — een waarachtig dichter geweest is.
,
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Van dat fijn gevoel voor stilte en maanlicht nog een heel mooi
bewijs als slot, de tweede strofe namelijk uit: ,,De Maen bij Endymion."
Men hoorde menseh noch dier,
Geloei van koe noch stier,
Gerucht in velt noch kolken.
Het weer was zonder wint,
De hemel zonder wolken,
Diane mingezint.
'8-

Gravenhage. (Bolnes, Jan. '97.)

P. VISSER.

NA OHIRIF T.

Gaarne stond ik de taak, over Poot te schrijven, aan twee geestdriftige bewonderaars af, de een, die den dichter huldigt als den
kunstenaar, die geen ander de kunst had afgezien en die niet ,,door
oefening (de) kunst verkregen" (had) ; de ander, die ten duidelijkste
aantoont , dat de dichter eigenlijk alleen dr dichter is , waar hij
de smakelooze geleerdheidskraam der dichters van zijn tijd verre
-van zich werpt en geheel zich zelf is.
Hof d ij k was geen geleerde, maar wat -verstand en dichterlijk
ge-voel naar waarde moesten schatten, dat schatte II o f d ij k beter
dan zijne geleerde tijd- en landgenooten. Toen prof. Paul Fredericq
hem op zijn zeventigsten jaardag hulde bracht in Felix, toen
teekende hij Hofdijk zoo juist als auteur, als Prof. Quack hem
teekende als docent : hij heeft wellicht enkele feiten, enkele stoffelijke
bijzonderheden niet geheel juist voorgesteld, maar den geest der
tijden heeft hij geteekend -voor zijne lezers, heeft hij leeren kennen
aan zijne leerlingen, heeft hij doen ge-voelen aan allen!
Zoo heeft Hofdijk - zelf een natuurkind - meesterlijk, beter
dan iemand, zijn mede-natuurkind Poot geteekend, hij heeft gevoeld,
dat er uit hem een Robert Burns had kunnen groeien , had hij
zonder den in-vloed der schoolgeleerdheid in een andere omgeving
en in later tijd zich -vrij kunnen ontwikkelen.
Dat nu kon Poot zeer zeker niet.
»Wie zou in deze stulp een trotschen dichter zoeken!
En echter vindt g'er Poot te midden van zijn boeken!»
zoo stelt een dichter uit de eerste helft dezer eeuw hem -voor.
-
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„Trotsch" wonende „op een deftige buitenplaats" en dan „omgeven door stapels geleerde boeken" -- dat was in Poot's leven
(1689--1733) en nog tot het midden dezer eeuw het beeld , dat
men zich van den dichter maakte. Welk een rumoer over F r a nc ij n t j e d e B o e r, „dienstmaagd te Sneek", gelijk zij in de
Boekzaal haar versjes teekende , zoowel als over anderen , die
geen geleerde opvoeding hadden genoten. De ware dichter , dat is
't genie.
Poot zelf schijnt zich te verwonderen , dat hij zonder kennis van
vele geleerde zaken zijn kon , wat hij was. Wanneer hem „de
avondstond verlost en stille rust bestelt voor de afgematte leden"
dan eerst begint in werkelijkheid zijn dag :
Hoe blij vervolg ik dan mijn letterbezigheden
Eer nog de logge slaap mij met zijn wieken dekt.
Ik ben nog jong ; maar heb de dichtkunst lang geprezen,
Waarin ik wild en woest , bij wijlen iet begon,
Tot Hooft en Vondel mij het beste dichtspoor wezen ,
Och , of mijn trage vlucht die zwanen volgen kon.

Wat Poot voor onzen tijd zijn kan, toont ons de heer Visser ;
wie de moeite wil doen , uit Poot saam te lezen , wat blijkbaar
uit hem zelven kwam , wat niet werd geschreven met zinspeling
op of aanhaling uit de klassieken , die zaken behandelden eenvoudig , natuurlijk en algemeen bekend in hun tijd en in hun
land , maar geleerd , onnatuurlijk en geheel vreemd voor ons en
meer nog in onze dagen , die zal een bundel gedichten voor zich
zien, zooals de laatste helft der 17e en de eerste helft der 18e eeuw
er geen tweede kan wijzen.
Dat gedicht op den dood van zijn dochtertje : „Jacoba trad met
tegenzin" enz., men stelle het naast „Konstantijntje" en naast het
eindeloos geciteerde „Ta douleur , du Perrier, sera done éternelle",
wie durft te bepalen , wat het beste is ? Staat het achter bij : „Is
Rozelijntje neergestort" en derg. ?
Maar daar is de dichter waar ! Daar steunt hij niet op stukjes
geleerdheid. Waar- de Romeinen het beeld gebruiken van de fortuin,
met een langen haarlok van voren , maar kaal van achter , daar
wil Poot dat beeld volgen , en dicht als zijn eigen- grafschrift
Hier sluimert Poots Fortuin in 't maanlicht

Door werkeloosheid afgesloofd ,
Zij was voor hem niet kwaad van aanzicht,
Maar al te kaal, van. achterhoofd,
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waarbij hij onder den invloed van het geliefde Latijnsehe spreekwoord,
dat hij volstrekt wilde gebruiken 1), ongeveer een raadseltje opgeeft.
Hij bedoelt denkelijk , dat de Fortuin hem niet veel gelegenheid
heeft gegeven geheel gelukkig te worden.
Op de onnatuur in het veel te veel geprezen ,,Akkerleven" werd
boven reeds de aandacht gevestigd; maar hoor hem (het citaat
komt bij II 0 f d ij k voor) in de ,,Bijbelstoffen" s p r e k e n over het
lotwerpen over Christus kleederen:
'S Mans arremoetje wordt van beulen en soldaten
Geplunderd.

die hooge stof is hem te machtig, gelijk de ,,verdietsching' van
geleerde stukken hem niet gelukt, maar waar hij weer zich zelf
is , in het overschoone
Hier heeft mij Rozemond bescheiden:
Hier bij deez' boom, die welig wast,

daar is hij dichter in den waren , den hoogsten zin des woords;
in ,,La fontaine de Vaucluse" zijn de regels vol eenvoud en gevoel,
zoo vaak geprezen
lei Petrarque a Laure exprimant son amour
Voyait naître trop tard , mourir trop tôt le jour!

niet schooner , dan de innige uiting van stil smachtend verlangen
van den eenvoudigen Abtswouder dichter , hier niet onder den
invloed van de veelal kwalijk aangebrachte geleerdheid zijner dagen.
Poot was dichter en zoo hij faalde, 't was te wijten aan den
tijd, waarin hij leefde, die eenvoud en natuur miskende en boekenwijsheid stelde boven waarheid en oorspronkelijkheid.
Zegt het voort ! TAco H. nu BEER.

1') De Latijusche spreuk is: Fronte cctpillatct , post est occasio calvct.
0 a t 0 P h i 1 o 5 0 p h u s, Disticha de moribus II, 26, dat is: Van voren

?;8 de gelegenheid gelokt, van achteren kaal.

EENE VEER VAN DEN MOND BLAZEN.
, Hij kan geen veer van den mond blazen" is in de beeldspraak
onzer spreekwijzen eene uitdrukking voor : „hij is in de hoogste
mate krachteloos ; hij is uitermate zwak." En van een persoon
die door ziekte of pijnen is uitgeput , maar die zich, zoodra hij zijne
krachten maar even voelt terugkeeren, weder als een gezond mensch
wil gaan gedragen heet het : (b.v. „dat hij weer aan 't werk gaat,
weer deel neemt aan 't gezellig verkeer enz.), zoodra hij maar (weer)
Het beeld is sprekend
een veertje van den mond kan blazen
genoeg , want geringer krachtsinspanning dan vereischt voor de
uitademing welke een veertje van den mond kan doen vliegen,
is bezwaarlijk denkbaar.
Evenwel, wat ons nu een gelukkig gevonden beeldspraak lijkt,
schijnt niettemin eene uitdrukking te zijn aan de praktijk — en wel
aan de rechtspraktijk — ontleend. Er is namelijk een tijd geweest
dat men -- wellicht slechts in bepaalde streken , en dan zou onze
uitdrukking uit die streken herkomstig moeten zijn —, dat men de
in een persoon misschien nog overgebleven levenskracht werkelijk
bepaalde uit —, of bij middel van zijn vermogen om eene veder op zijn
mond nog te kunnen doen bewegen, immers dat men, gerechtelijk, uitmaakte, of een ter dood toe geslagen of gestoken persoon al dan niet
nog in leven was, „nog het leven inhadde," door te beproeven of men
op zijnen mond nog eene „pluim" of veder kon zien „wagen", d.i.
bewegen. Was dat het geval, dan ook was het beslist dat de mishandelde nog niet dood was, en kon degene die de verwonding of
den neerslag had gedaan vrij en ongehinderd en zonder vrees voor
't gerecht („opgevangen en onbezorgd van den Heer of van iemand
van wege den gerechte"), — naar verkiezing — bij zijn slachtoffer
blijven staan, of zijns weegs gaan. Dat was, zooal niet in denzelfden
tijd, dan toch in hetzelfde tijdperk, de middeleeuwen, dat — elders —
afstanden nog metterdaad gemeten werden door b.v. te zien „hoe
ver eene vrouw een ploegijzer tusschen hare beenen door kon werpen" of „hoe ver men, hetzij een wit paard, hetzij een rood schild
nog kon onderscheiden", en dat eene bepaling gold, dat iemand die
voor eens anders deur moest oppassen zulks niet langer op den dag
hoefde te doen, dan „zoolang als hij den deurgrendel nog zien
".

479
kon". i) Trouwens, gelijke bepalingen van maat voor afstand of
tijd zijn nog lang daarna , en ook heden nog wel bij boeren en visscherlui gangbaar gebleven ; ik denk aan : „zoover als men een haas
in de schemering kan zien loopen," of „zoolang men de spijkers in
het (scheeps)dek (nog) tellen kan".
Hieronder volgt de plaats uit de Statuten van Maastricht , dagteekende van het jaar 1380, die mij op het denkbeeld bracht, dat wij in
onze uitdrukkingen Een , geen veer (-meer) van den mond kunnen
blazen te doen konden hebben met het overblijfsel eener ,, rechtsoudheid" , niet name van het rechtsgebruik om door middel van eene veer
werkelijk te beproeven, en daardoor vast te stellen, of eenen veege
nog wat aderos , derhalve nog levenskracht , restte. Ik moet bij
de plaats dit even opmerken , dat in het stuk waaruit ik een gedeelte aanhaal, juist voor het vervolg wordt a f g e s c h a f t het in
de steden van het bisdom Luik enz. geldend voorrecht , dat de dader
van een neerslag „ongevangen en onbekommerd" kon blijven staan
of zijns weegs gaan , wanneer door de vederproef bleek dat de gekwetste nog niet heelendal dood was.

De den anderen quetst , dat her ter eiden velt , of dat he ieh
te bedde legt , wie men lenen hallen ende vangen sal.
I. Enden eirsten , want eyne vriheit is inder stadt van Luitken
ende inden anderen gueden steden des bisdoms van Luitken ende
der graefscap van Loen, dat eyn porter den anderen dar neder slaen
of steken mach, ter doet toe wondt , ende bi den gequestden mach'
bliven staen , of opder straeten ghaen onghevangen ende onbesoirght
van den here of van yemanne als van des gerichts weghen, d i e w i 1 e
ende also lange als der gequetsde dat leven in
heet, ende also vele adoms, datmen op synen
mont eyne plume magh sien waghen; Ende weert
dat dee porter, dee den anderen also gequetst hedde ende gewondt,
ghevangen woirde enz. 2)

Leiden , Juni 1898.

A. BEETS.

1) Zie voor deze en andere voorbeelden : N o o r d e w i e r, Nederd.
Regtsoudheden, blz. 16-19.
2) Zie C r a h a y , Coutuones de la ville de Maestricht (Bruxelles, t876),
blz. 42a,
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Ter onderzoeking?
Op bldz. 242 van dit Tijdschrift spreekt Mr. C. B. het vermoeden
uit , dat we in bovenstaande uitdrukking den oorspronkelijken vorm
van ter onderzoek zouden moeten zoeken. Sedert heb ik er op gelet,
maar ter onderzoeking heb ik niet aangetroffen ; ook in het Woordenboek komen geen citaten voor.
Zou ook niet een andere verklaring meer voor de hand liggen?
Ten en ter zijn ongetwijfeld ontstaan uit te den en te der in uitdrukkingen als ten huize , ter bezichtiging enz., maar in ten mijnen
huize , ter uwer beschikking , enz. gaat deze verklaring niet op en
zijn „ten en ter eenvoudig vormen , die naar, 't voorbeeld van het
volgend bezitt. voornw. den uitgang n, r, hebben aangenomen."
,

(VAN HELTEN

, Kl. Heden. Sprk. , 193).

Zoo kon men er toe komen , te 2 en ter als nevenvormen van te
te beschouwen , waardoor in gebruik kwamen ten gurinste , ten onderzoek en zelfs ter been. Ging het bezitt. of aanw. voornw. op n
of r uit , dan maakte men nog verschil ; vandaar ten uwen huize,
ter dezer plaatse , enz.

Schiedam. G. E.

Weerga.
Hoe komt men toch aan de uitdrukking : loop naar de weerga?
werd mij onlangs gevraagd. Ik geloof, dat men heeft willen zeggen : loop naar de weerlicht, maar het laatste woord wat grof vond,
waarom men, aan de tweede lettergreep er van gekomen, er weerga van gemaakt heeft, zonder zich om de beteekenis van dat woord
in het minst te bekommeren. Zoo spreekt men ook van een ,,weergaasch mooie meid" en scheldt een deugniet voor een „weergaschen
kwajongen" uit. -- Maar hoe komt men aan „de weerlicht"? vraagt
misschien iemand ; weerlicht is immers onzijdig ? Mij dunkt, op
een soortgelijke wijze. Men heeft het woord bliksem willen bezigen,
maar nadat men het lidwoord reeds had uitgesproken, heeft men
er weerlicht voor in de plaats gesteld, omdat men dat minder grof
vond. Men stelle zich een nauwgezet mensch voor, die zich boos
maakt. Loop naar den bliksem, wil hij zeggen. Als hij Loop naar
den ... gezegd heeft, bedenkt hij zich, en wil bliksem vervangen
door weerlicht ; maar als hij van weerlicht de eerste lettergreep
heeft uitgesproken, bedenkt hij zich nogmaals en maakt er weerga
van. Zou het zoo niet zijn toegegaan ? Mr. C. B.

UIT DE VERZAMELING VAN TACO H. DE BEER.
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Het is goed, dat een mensch naar volmaking streeft ; wij gevoelen achting voor den man, die tot betere inzichten gekomen, nieuwe
wegen zoekt om zijn doel te bereiken, maar we zullen voorzichtig
zijn met onze achting te toonera voor iemand, die zich er op laat
voorstaan, het beste reeds te hebben.
II. Ter toelichting diepe het volgende:
Van den struisvogel, die vervolgd geworden den kamp moet opgeven, vertelt men, dat hij zijn' kop in 't zand verbergt, teneinde
zijne vervolgers niet te zien, meenende, dat deze hem dan evenmin
zien.
Spreekt men dus van een struisvogelpolitiek, dan bedoelt men
daarmee de handelwijze van personen, die, omdat zij de kwade
gevolgen hunner daden niet onder de oogen durven zien, meenen,
dat er ook geen verkeerdheden uit hunne daden zullen voortvloeien.
Mentor was de vriend en raadsman van Ulyssus ; deze droeg
hem bij zijn vertrek uit Ithaka naar Troje de zorg voor zijn huis
op. Als leermeester van Telemachus vergezelde Mentor dezen op
zijne reizen (zie W o o r d e n s c h a t 725). Een Mentor is dus een
wijze raadsman, een ideale M een raadsman zoo goed en verstandig, als men maar verlangen kan.
In de aangehaalde regelen wordt gezegd : Het is in onze dagen
niet meer geoorloofd te handelen, alsof er geen sociale .quaestie
ware ; te denken, ik ben niet ontevreden met de bestaande toestanden, waarom zouden anderen dan wel ontevreden zijn. Evenmin
kan hij zich verantwoord rekenen, die de moeilijke strijdvragen van
den dag van zich afschuift met een ergerlijk optimisme, dat meent
dat alles met den tijd wel terecht zal komen.
III. Dingtaal. Daarmede bedoelt de schrijver zaakrijke taal ; in
tegenstelling met kindertaal moet, wat gesproken wordt, ook . de
moeite waard zijn aangehoord te worden. Volkstaal d. w. z. taal
van en voor het volk, dus niet te veel geleerdheid en hoogdravendheid -- Zoetvoerig spreekt hij, die voor al 't verkeerde een vergoelijkend woord gereed heeft en die door zijne zoetsappige manier van
spreken in de gunst van het volk wil komen. — De goede grond is
deeglijk uitzaad waardig. Het volk, tenminste de verstandige lieden, die naar u luisteren, verdienen ten volle, dat gij hen ernstig toespreekt geeft hun wat te denken, licht uwe denkbeelden duidelijk

toe, en ge zult zien, welken invloed ge hebt uitgeoefend.
Gij, die u populair wilt maken, zorgt er voor, dat alles wat ge
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zegt degelijk van inhoud is ; meent niet, dat ge de gunst des volks
zult verwerven door hen als kinderen toe te spreken, door alles
wat er verkeerds gedaan werd, te vergoelijken ; ge zult bemerken,
dat men van uwe zoetsappigheid niet gediend is. De verstandige
lieden, die naar u komen luisteren, hebben er recht op, dat gij hun
iets nieuws en degelijks te overdenken geeft. Alle andere middelen
om het volk aan u
binden zullen blijken vergeefs gebruikt te
zijn.
Iv. Duizendjarig rijk. Op grond van hetgeen we lezen in de Openbaring van Johannes XX vs 1-7 kunnen we een toekomstig duizendjarig rijk van Christus op aarde verwachten ; een rijk , waarin de
meest ideale verhoudingen zullen voorkomen en waarin de mensch de
zedelijke volkomenheid zal bereikt hebben. (Dit duizendjarig rijk heet
ook wel Millennium ; zij die op de komst van dit rijk vertrouwden en
nog vertrouwen heeten Chiliasten`. Waar hier gesproken wordt van
het duizendjarig rijk der Oeconomie, bedoelt men een tijdvak, waarin
de meest gewenschte maatschappelijke verhoudingen zullen voorkomen.
Eene zinspreuk, is eene spreuk, die eene bijzondere nadrukkelijke
beteekenis heeft. Eene vereeniging voert allicht eene zinspreuk in
haar vaandel. In „Humoristen" (C. 0.) zinspeelt Beets op de zinspreuk : „Laat staan uw glas" van een matigheidgenootschap. De
zinspreuk van de rederijkerskamer De Eglantier luidde : In liefde
bloeiende".
Ironie is een rhetorische figuur, waarbij men juist het tegenovergestelde zegt van hetgeen men bedoelt. Ze dient hoofdzakelijk tot
bespotting en vernedering. Iets, dat we af keuren, stellen we als
iets heerlijks en schoons voor, maar zoo dat de onwaarheid der
voorstelling duidelijk in het oog springt. Gaat de ironie over in
bijtende spot, dan spreekt men van sarcasme.
Dat de maatschappelijke verhoudingen nog lang niet zin, zooals
ze wezen moesten en dat de tijd van verwezenlijking der schoone
theoriën nog in een zeer verschiet ligt, blijkt wel hieruit, dat menschen,
wier streven er op gericht is anderen wel te doen, onbewust van
de bittere ironie , die er in hun devies schuilt, een vereeniging
oprichtten, waarvan in de zinspreuk de woorden eerlijk, vlijtig en
arm nauw vereenigd zijn Is het niet bedroevend, dat zij erkennen
moeten, dat iemand, die eerlijk en vlijtig is, nog door de openbare
liefdadigheid gesteund moet worden, om niet in den strijd om 't bestaan onder te gaan ?
31*

te
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11. LEEUWARDEN.
Taal. 12 uur.
Rijke Armoede.
De matige natuur eischt weinig voor het leven.
Men hoort der vooglen zang
Die, rijk voor eenen dag, door blatn en takken zweven;
Met weinig leeft men minst zijn erfgenaam te lang.
5. Al 't kwaad, 't geen d' armoe baart, is, dat ze, tegen reden,
Den mensch verachtelijk maakt.
Een vroolijke armoe brengt geluk en zaligheden;
Maar ze is geene armoe nog, tenzij ze ons droef genaakt.
Die niets verliezen kan, mag onbekommerd zingen
10. Bij dieven, heet op buit,
Hij wandelt onbelet door vijandlijke klingen
En slaapt gerust, daar kram nog grendel hem besluit.
Geloof mij, onder 't riet der laaggebouwde hutten
Woont d'ongestoorde rust.
15. Een marmeren paleis kan geene zorgen schutten;
Men vindt er vrees in vreugd en teffens last in lust.
1. Geef in eenvoudig proza nauwkeurig den inhoud weer.
2. In welken naamval staat zijn erfgenaam (regel 4) ?
Waarom ? Verstaat gij onder naamval een betrekking of een vorm?
3. Verklaar de beteekenis en den vorm van tenzij regel 8).
Welk verschil bestaat er tusschen tenzij en tenware ?
Hoe verstaat gij het ontstaan van de voegwoorden indien, ofschoon en
aangezien ?
4, Zeg iets omtrent de afleiding van 't woord besluiten (regel 12).
Noem eenige woorden, die verwant zijn met het grondwoord en licht
die verwantschap toe.

Taal (11 uur).
Een opstel over een der volgende onderwerpen:
1. Kinderdichters ; 2. De idylle ; 3. Gelegenheidspoëzie ; 4. De metaphora.
Aanmerking Bij de behandeling van 1, 2 of 3 wordt verwacht, dat de
kandidaat blijken geve van eenige bekendheid met de voornaamste voortbrengselen der Nederlandsche letterkunde, voor zoover het onderwerp betreft.
Voor een opstel over de metaphora wordt de aandacht gevestigd op de
volgende punten ; metaphora _=verkorte vergelijking ; welke woorden metaphorisch worden gebruikt ; bewust en onbewust gebruik van de metaphora ; verkeerd gebruik ; misbruik ; uitbreiding van de trope ; de metaphore
in onze taal blijkens spreekwoord en zegswijze.
:

1. De natuur kent maar weinig behoeften, de mensch is het,
die er zich vele schept. Hoor slechts het gezang der vroolijke vogelkens, die zonder zorgen voor den dag van morgen, vol levens.
lust door de bladeren zweven.
Hoe minder men noodig heeft, hoe minder spoedig ons heengaan
door begeerige erfgenamen verlangd wordt.
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Het eenige kwaad, dat de armoede met zich brengt, is dat ze
dikwijls den mensch zonder eenigen redelaken grond, verkeerde,
slechte daden doet verrichten om dien toestand te veranderen.
Armoede, die met gelatenheid en met opgeruimdheid gedragen wordt,
doet den mensch het grootste geluk smaken, maar dan nog moet
het armoede zijn, die in den beginne al de ellende der ontberingen
doet ondervinden.
Hij, die geen aardscho schatten angstvallig te bewaken heeft,
vreest geen overval van dieven. Hij heeft geen vijanden, die hem
zijn rijkdom benijden, hij slaapt gerust en veilig, al heeft hij deur
noch venster met slot en grendel gesloten. Waarlijk, in de eenvoudige arbeidersstulp alleen wordt ongestoorde rust genoten. De
paleizen der rijken, ze zijn niet in staat de zorgen buiten te houden ; elke vreugde wordt daar slechts ten halve gesmaakt, zelfs bij
elk genot houden de lasten des levens niet op, hun boden druk te
doen gevoelen.
2. Zijn erfgenaam staat in den derden naamval, als aanwijzende
den persoon tot wiens voor- of nadeel het te lang leven geschiedt.
Verstaat ge onder naamval eene betrekking of een vorm ? Ziedaar eene vraag voor welker beantwoording de studie van meer
dan eene spraakkunst noodig is. De spraakkunsten van T e r w e y
en D e G r o o t leeren ons : Naamvallen zijn de verschillende

vormen, waardoor men de betrekkingen aanduidt, waarin het
woord in den zin kan voorkomen. Het zal echter niemand moeilijk
vallen voorbeelden te geven, waaruit duidelijk blijkt, dat de vorm
dezelfde blijft al verandert de betrekking. Nu moge men aanvoeren,
dat in oude Indo-Europeesche tallen meer naamvalsvormen waren,
zoodat men daar de verschillende betrekkingen door verschillende
vormen kor' aanduiden, voor ons is de zooeven aangehaalde definitie
onjuist.
Zijn naamvallen dan betrekkingen ? Dit is evenmin het geval:
er zouden dan veel meer naamvallen moeten zijn dan vier.
Het beste lijkt ons deze definitie : Naamvallen zijn vormen, die
ons overgebleven zijn van eene reeks van vormen, die vroeger in
sommige Indo-Europeesche talen de betrekking uitdrukten, waarin
het woord in den zin voorkwam. (Zie verder N. en Z. '89, pag.
385-412 en de Nederl. Spraakkunst van J. C. Kummer, waarin
de § § 221-226 aan eene nadere beschouwing dezer kwestie gewijd
zijn).
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3. Tenzij is ontstaan uit (h) en si dat = het en zij dat (=
indien het niet zij ). Uit het en zij is door weglating aan het begin
(aphaeresis) tenzij gevormd. Uit de beteekenis In1ien het niet zij
volgt, dat dit voegwoord aan het hoofd staat van een' voorwaardelijken bijzin. De voorwaarde in den bijzin genoemd dient niet
vervuld te worden zal de gedachte, in den hoofdzin uitgedrukt,
werkelijkheid worden. b.v. Ik ga uit, tenzij het regene. Regent
het, dan ga ik niet uit ; regent het niet, dan ga ik wel uit.
Tenware -- (h) en ware dat = het en ware dat (= in het niet
ware dat.
Bij het gebruik van tenzij is de voorwaarde mogelijk, bij tenware
minstens onwaarschijnlijk ; daarom gebruikt men na het eerste
voegwoord in den bijzin de aanvoegende wijs en na het tweede
de voorwaardelijke wijs.
Indien staat voor indien dat, hetwelk vroeger in dien dat geschreven werd en beteekende in het geval dat. Dien is hier de datief
van 't zelfstandig gebruikte aanwijzende voornaamw. dat. In het
geval dat hij komt, zal ik vertrekken. In dien dat hij komt, enz.
Indien hij komt, zal ik vertrekken.
Ofschoon is ontstaan uit de samenvoeging van het voorwaardelijk
voegwoord of, dat aan 't hoofd van toegevende bijzinnen de beteekenis heeft van al, hoezeer, hoewel en het tot versterking gebezigde
bijwoord schoon. Of in bovengenoemde beteekenis vinden we in
dezen zin : Of hij zijn best doet, hij komt niet vooruit. Men geeft
toe, dat hij al zijne krachten inspant, maar erkent niettemin, dat
hij toch geen vorderingen maakt. Indien al het eerste waar is, toch
blijft het tweede ook waar.
Het bijwoord schoon, dat tot versterking dient, staat in beteekenis gelijk met al, reeds. Bij de samenvoeging van de beide deden,
die bij Cats, Hooft, Bredero e.a. gescheiden voorkomen, verplaatste
zich de klemtoon op de tweede lettergreep.
Aangezien, het verleden deelwoord van aanzien in de beteekenis
van in aanmerking nemen (thans hoofdzakelijk alleen voorkomende
in bijbeltaal ; Aensiet de vogelen des hemels, dat sij niet en zaeijen
enz.), geeft als voegwoord te kennen, dat de bijzin den grond inhoudt,
van hetgeen in den hoofdzin beweerd wordt. De waarheid van hetgeen in den hoofdzin uitgedrukt is, blijkt duidelijk, indien men den
inhoud van den bijzin aanziet, in het oog houdt.
4. Besluiten, door middel van het voorvoegsel be afgeleid_ van
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het werkwoord sluiten had oudtijds de beteekenis van opsluiten,
eene beteekenis, waarmee die van omsluiten nauw verwant is. Be
wijst dan op het plaats hebben der werking sluiten op alle punten.
Tegenwoordig wordt besluiten meest in de volgende beteekenissen
gebruikt : omsluiten, bevatten, eindigen, voornemen, (een oordeel)
afleiden.
Met het grondwoord van besluiten zijn verwant de woorden sleutel, slot en sloot. Sleutel is volgens Vercouilli op dezelfde wijze
afgeleid van sluiten als vleugel van vliegen, terwijl slot van denzelfden stam gevormd is als 't meervoud van den verleden tijd van
sluiten. Sluiten is een werkwoord der 5e klasse ; de stamklinkers
zijn ie of ui, oo (voorheen ou) en o (voorheen u).
1I1. HAARI EM.

Nederlandsche Taal. (9.30--10.45).
I. Tijdbeklag.
1. Oprecht van mond en hart, gehecht aan plicht en zeden,
2. Wat doe ik in dit land, van alle deugd ontaard,
3. Die onder schijn van recht geen arglooze uit kan kleeden,
4. Nog henglen om een ampt, een eerlijk man onwaard:
5. Die drink nog pijpjens rook, noch jagen kan, noch spelen;
6. Noch lastren wien het vlijt, en vleien wien het dient:
7. Die wind verkoopen kan, noch met den weerhaan draaien,
8. Noch nemen waar en valsch naar mode en tijdluim aan:
9. Waar zal ik, arme bloed, mijn leêge maag meê paaien?
10. Hoe kwam ik aan die Hel ? hoe koom ik er van daan ?
W. BILDERDIJK.
a. Ontbind de vier eerste regels in zinnen en geef er het zinsverband
van aan.
b. Verklaar regel 6.
r. Wat bedoelt Bilderdijk, als hij in regel 7 zegt : ik kan , geen wind
verkoopen, en ik kan niet met den weerhaan draaien?
d. Verklaar regel 8.
Il.
De aanvoegende wijs.

Opstel (10.45-12.15).
(Naar keuze.)
I. Stillen* in den lande.
II. Persoonlijke dienstplicht.
III. »Wees u-zelf" zei ik tot iemand:
Maar hij kon niet : hij was niemand.
IV. Behandel bf een drama van Vondel,
óf een blijspel van Langendijk,
óf een roman van Wolff en Deken,
óf een roman uit de t9e eeuw.
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I a.
1. Oprecht van mond en hart ..... beknopte redengev. bijzin.
„
„
2. Gehecht aan plicht en zeden ......
met den voorgaanden nevenschikkend aaneenschakelend
verbonden.
Wat doe ik in dit land, van alle deugd ontaard ..... hoofdzin van 1 en 2.
3. Van alle deugd ontaard ..... beknopte bijvoegl. bijzin van
4. Wat doe ik in dit land...... hoofdzin van 3 en van

Die onder schijn van recht geen arglooze uit kan kleeden,
nog henglen om een arnpt, een eerlijk man onwaard.
5. Die onder schijn van recht geen arglooze uit kan kleeden .... bijvoegl. bijzin bij 4.
Nog henglen om een ampt, een eerlijk man onwaard .' . .. bij voegl. bijzin bij- 4 en met den voorgaanden zuiver aaneenschakelend verbonden.
6. Nog henglen om een ampt .... hoofdzin.
7. Een eerlijk man onwaard .... beknopte bijvoegl. bijzin bij 6.
b. Bilderdijk kan hen niet lasteren, wiep zulks niet ongelegen
zou komen. Hij begrijpt, dat er wel menschen zijn, die liever belasterd worden dan doodgezwegen, al was het alleen om daardoor
gelegenheid te hebben , zich te verweren en van zich te doen
spreken. Evenmin heeft B. lust anderen te vleien, opdat zij daardoor niet een te grooten dunk van zich zelven zouden krijgen en
tegenover anderen die vleitaal niet als welverdiende hulde zouden
laten gelden ')
c. Ik kan geen wind verkoopgin. Hij, die wind zou willen verkoopen, zou de koopers bedriegen. Hij zou doen, alsof hij werkelijk
iets te verkoopen had. Vandaar dat de uitdrukking wind verkoopen beteekent snoeven, pochen, onnoodige drukte maken.
Ik kan niet met den weerhaan draaien. De weerhaan volgt de
richting, die de wind hem wil geven, vandaag naar 't Noorden,
morgen naar 't Zuiden. Het karakter van sommige menschen vertoont
groote overeenkomst met den weerhaan. We hebben hier zulke
menschen op het oog , die geen eigen beginselen hebben , die
hunne meening plooien naar die van hen met wie ze omgaan.
Vandaag spreken ze zoo, omdat wij dit willen en morgen weer
1 ) Deze verklaring lijkt ons de meest aannemelijke van dien eenigszins
g ewrongen versregel.
v. D. M.
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geheel anders, omdat ze het anderen naar den zin willen maken.
d. reg. 8. Bilderdijk zegt hier, dat hij zich niet anders geven
kan dan hij is. Wat waar is, noemt hij waar, al willen toonaangevenden, al willen tijdgenooten dat nu liever niet zoo genoemd hebben. Hij zegt dus van zich zelven, dat hij onafhankelijk van wat
anderen willen of zouden wenschen, de dingen bij hun' waren naam
noemt.
II.
De Aanvoegende wijs.
Een werkwoord staat in de aanvoegende wijs, wanneer men wil
uitdrukken. dat de mogelijkheid bestaat, dat de gedachte in den
volzin uitgedrukt, te eeniger tijd met de werkelijkheid zal overeenstemmen. Het is dan ook met het oog op de beteekenis, dat
men tot de leerlingen der lagere school spreekt van de Aanvoegende
of Mogelij lcheidswijs.
De aanv. wijs komt voor in hoofd- en bijzinnen en ook in enkelvoudige zinnen. Opmerkelijk is het, hoe in onze taal de vormen
dezer wijs in bijzinnen meestal vervangen worden door vormen der,
aantoonende wijs. In hoofdzinnen en enkelvoudige zinnen kan die
vervanging evenwel niet plaats hebben. Dit vindt hierin zijne verklaring, dat bij bijzinnen de beteekenis van het gezegde van den
hoofdzin of het voegwoord, waarmee de bijzin aan den hoofdzin
verbonden is, d i k w ij 1 s voldoende te kennen geven, dat de gedachte geen werkelijkheid is. Met opzet schreven we d i k w ij 1 s.
Er bestaat n.l. wel degelijk verschil tusschen deze beide zinnen:

Het is goed, dat hij bericht brengt, en Het is goed, dat hij
bericht brenge.
De aanv. wijs heeft vier tijden, t. w. de onvolt. tegenw., de volt.,
tegenw., de onvolt. verl. en de volt. verleden tijden. Ze mist de
vier toekomende tijden, omdat reeds elke tijd van deze wijs iets
toekomstigs (iets wat geen werkelijkheid is, doch het kan worden)
te kennen geeft.
De aanv. wijs komt voor in:
le. e n k e 1 v o u d i g e z i n n e n, wanneer deze een' vervulbaren
wensch bevatten, of wanneer men wil te kennen geven, dat men
iets zal toelaten, b.v. Leve de Koningin ! God zij met ons ! Hij vertrekke gerust. Hij kome met al de zijnen.
2e. o n d e r w e r p s z i n n e n (de inhoud van den bijzin heeft
kans op verwezenlijking), b.v. Het is noodig, dat hij kome. Het is
te hopen, dat de dood hem spare.

490
3e. v o o r w e r p s z i n n e n (de verwezenlijking der gedachte van
den bijzin wordt gewenscht, verlangd, geboden, verboden enz.) b.v.
Ik wensch, dat zij spreke. Hij zorge er voor, dat niets verloren ga.
4e. bij v o e g e l ij k e b ij z i n n e n (de bijzin vermeldt een mogelijk kenmerk), b.v. wij verlangen een antwoord, dat gunstiger zij
dan het vorige.
5e. bij woordelijke bijzinnen, wanneer de bijzin eene
omstandigheid noemt, die voorkomen kan.
a. tij d. Er zal nog heel wat water naar zee moeten stroomen,
eer hij in staat zij voor zich zelven te zorgen.
b. d o c h. Ik geef, opdat gij gevet.
c. v o o r w a a r d e. Hij gaat mee, mits hij goed oppasse.
d. toegeving. Wie er ook kome, ik ben voor niemand te
spreken.
lv. ARNHEM. 1 )

A.

Nederlandsche taal (8 —101 uur).
(De spelliing van De Vries en Te Winkel volgen.)
De „Lui."
Wat er vischj es zijn gevangen,
Groot en klein van naam en faam,
Met de haakjes van verlangen .... .
»Zucht naar lof: — en vrees voor blaam !"
Och ! dat hopen .. . och ! dat vreezen,
Bij hetgeen gij doet of laat,
( Waar 'tom Menschenoordeel gaat!)
Is der slaven Slaaf te wezen ... .
Maakt het goede zelfs .... tot kwaad!
Wie zijn schande, wie zijn eere,
Hangt aan zeggen van de »Lui",
Raakt (hoe hij
hj zich wende of keere
Van de druppels in de bui!
Wie zijn waarde en kracht wil peilen
Met zijn buurmansvrouws begrip,
Ziet alras zijn redloos schip
In de levenszee verzeilen
Op de scherpste blinde klip.
Doe — hoe 't boos gerucht mooq' blazen.
Wat het hart erkent als goed;
Laat (wie tieren moge of razen ! )
Waar zich 't hart voor schamen moet!
Als de stem van uw Geweten
Spreekt — heb dan geen andre keus ...
En zoo »Men" dan (boos of heusch)
Lof of blaam u toe wil meten ...
Knip de »Lui" maar voor hun neus !

HEIJE.

1) De uitwerking der opgegeven stellen van synoniemen (opgave BI zal
geplaatst worden in de volgende aflevering onder de gewone rubriek
Synoniemen. v. D. M.
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a. Geef den inhoud van dit gedicht zoo duidelijk mogelijk in flink
proza weer.
b. Omschrijf den grammatischen dienst, dien do cursief gedrukte woorden in de volzinnen doen.

B.

Van 101 —11 . uur.

1. Ga van goede zinnen uit en behandel twee van de volgende stellen
van synoniemen:
Veroorzaken, teweegbrengen, berokkenen.
Beoefenen, uitoefenen.
Benieuwd, nieuwsgierig, weetgierig,
Beschaafd, beleefd, wellevend.
Raadplegen, beraadslagen, te rade gaan.
2. Verklaar twee der volgende uitdrukkingen:
iets op zijn eigen houtje doen.
Dat is van mijne gading.
Iemand op zijn voorman zetten.
Niet in iemands schaduw kunnen staan.
De vierschaar spannen.
Onder een gelukkig gesternte geboren zijn.

A. a.
De Lui."
Hoevele menschen van allerlei rang en stand en daaronder
menschen, wier naam een' goeden klank heeft, zijn al niet het
slachtoffer geworden van hun dwaas verlangen, van hun haken
naar de loftuitingen van anderen ; van die angstvallige vrees, dat
anderen hunne daden zouden kunnen af keuren. Hoe dikwijls hebben zij juist door dat begeeren, door dat vreezen bij al wat zij
deden hunne onafhankelijkheid, hunne zelfstandigheid er aan opgeofferd om toch maar genade te vinden in de oogen van anderen,
die zelf niet eens eene eigen meening hadden ; hoe menigmaal werd
daardoor zelfs het goede, wat -zij verrichtten, iets slechts.
Wie zich door anderen wil laten zeggen, of datgene wat hij deed
goed dan wel verkeerd was, komt ongemerkt in hoe langer hoe
moeilijker omstandigheden. Wie over zijne daden het oordeel zijner
buren afwacht inplaats van alleen eigen geweten en eigen beginselen te laten spreken, zal gewis op de levenszee schipbreuk lijden.
Hij zal den strijd van het leven niet kunnen volhouden ; zich naar
iedereen schikkende en plooiende, zal hij ten laatste geen raad
meer weten, hoe zich te gedragen en te laat zal hij 't verlies van
zijn eigen-ik betreuren.
Doe steeds, hoe euvel men het u ook duide, wat het hart u in
geeft te doen en laat, wie u ook anders moge raden, datgene na,
wat de stem van uw geweten afkeurt. Wanneer die innerlijke stem
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spreekt, volgt dan steeds hare ingevingen. Het moet u dan geheel
onverschillig zijn, of de wereld uwe handelswijze goedkeurt, dan
wel laakt ; toon, dat ge ver verheven zijt boven 't oordeel der
wereld, (wanneer ge u zelf verantwoord rekent) door u in 't minst
niet aan hare woorden te storen.
b. Waar 't om Menschen-oordeel gaat. Waar heeft hier de beteekenis van wanneer en is een tij dbepalend voegwoord.
Is der slaven slaaf te wezen. Is onovergankelijk werkwoord. Zijn
beteekent hier bestaan in. Wezen is een koppelwerkwoord ; bij de
uitbreiding van den beknopter zin is een vorm van dit werkw.
wezen met der slaven slaaf 't naamwoordelijk gezegde.
Hoe 't boos gerucht moog' blazen. Dit is een toegevende bijzin,
die zich door eigenaardigen vorm van de andere derzelfde soort
onderscheidt. Het eigenaardige is hierin gelegen, dat de bijzin begint
met een bij woord, dat gewoonlijk als voegwoord dient, maar hier
eene onbepaalde beteekenis heeft.
Moog', 3e pers. enkelv. der onvolt. tegenw. tijd van de aanvoegende wijs van het hulpwerkwoord van wijze mogen.
Laat (wie tieren moge of razen !) Laat Gebiedende wijs 2e pers.
enkelv. van het overgankelijk werkw. laten (in de beteekenis van

nalaten).

Wie, vragend voornaamw. met onbepaalde beteekenis (staande
aan 't hoofd van een' toegevenden bijzin).
Waar zich 't hart voor schamen moet ! Waar is een bijwoord
als 't deel van 't voornaamw. bijwoord waarvoor, dat den dienst
verricht van voorzetsel en betrekkelijk voornaamwoord.
Boos bijvoeglijk naamwoord, voorkomende als bepaling van gesteldheid bij Men ('t noemt de hoedanigheid tijdens de werking:
toemeten).
B. 2.
Iets op zijn eigen houtje doen, beteekent : Hij handelt op eigen
gezag zonder te letten op den raad van anderen. Met het houtje
wordt hier de kerfstok bedoeld. In vroeger tijden hadden de bakker
en zijn klant elk een stok ; die stokjes pasten tegen elkander en
bij elken verkoop werd dan op gelijke hoogte een kerf gemaakt.
Hoe grooter het aantal kerven was, hoe grooter was ook de schuld.
Maakt nu de verkooper kerven op zijn eigen houtje, dan handelde hij
niet, zooals 't behoorde. Hij deed iets buiten een ander om, die als
belanghebbende er wel degelijk bij betrokken was.
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Dat is van mijn gading. Gading is afgeleid van het werkw.
gaden, in de beteekenis van overeenstemmen met iemands lust of
neiging, hem bevallen, lijken, aanstaan. Het werkw. wordt in 't
Vlaamsch nog in deze beteekenis gebruikt. Zeg ik dus van een of
ander, dat is van mijn gading, dan geef ik daardoor te kennen,
dat ik het gaarne zou bezitten, dat het uitstekend passen zou bij
hetgeen ik reeds heb.
Iemand op zijn voorman zetten wil zeggen : iemand tot zijn'
plicht brengen, hem duchtig onder handen nemen. De uitdrukking
is aan het soldatenleven ontleend. Wanneer de soldaten op twee of
meer gelederen opgesteld zijn, is elke man van 't voorste gelid de
voorman van dezelfde nummers der achterste gelederen. Wie niet
op (d.w.z. achter) zijn voorman staat, moet terecht gewezen worden.
Daar eene terechtwijzing in het leger meestal niet in al te zachten
vorm geschiedt, kreeg de uitdrukking in fig. taal de boven omschreven beteekenis.
Niet in iemands schaduw kunnen staan. In letterlijken zin zal
men o.a. niet in iemands schaduw kunnen staan, wanneer men te
ver bij bedoelden persoon ten achter is ; wanneer deze te veel
vooruit is. De woorden, achter en vooruit wijzen in letterlijken zin
hier op eene plaats, maar in fig. taal worden deze woorden ook
gebruikt, om eene meerderheid of eene minderheid aan
te duiden. Is iemand nu verreweg de mindere van een ander, dan
zegt men in fig. zin dat hij niet in diens schaduw kan staan.
De vierschaar spannen. De vierschaar was oorspronkelijk de door
vier banken ingesloten ruimte, waarbinnen het geding plaats had,
terwijl de toeschouwers er om heen stonden. Was dus de vierschaar
gespannen, dan kwam het rechtsgeding in behandeling, de rechters
waren gereed 't proces te beginnen. Met 't oog op 't voorafgaande verwondert het ons niet, dat men tegenwoordig de uitdr. de vierschaar
over iemand spannen gebruikt, wanneer men te kennen wil geven,
dat iemand zich zal moeten verantwoorden, dat iemands handelwijze
door bevoegden beoordeeld zal worden.
Onder een gelukkig gesternte geboren zijn. Onder gesternte
verstond de sterrenwichelaar den ouderlingen stand of de samenkomst
van bepaalde sterren op zekeren tijd, iets waarvan hij den loop der
gebeurtenissen op aarde afhankelijk achtte. Hij sprak dus van een
gelukkig en een ongelukkig gesternte. Was de stand der sterren
op 't oogenblik van iemands geboorte volgens den astroloog gunstig,
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dus was hij onder een gelukkig gesternte geboren, dan wachtte hem
in dit leven slechts voorspoed en geluk. Al is in onzen tijd de astrologie in miserediet geraakt, toch zeggen wij nog van iemand wiep
alles in het leven meeloopt, dat hij onder een gelukkig gesternte
geboren is.
V. ZWOLLE.

Nederlandsche taal.
I (11 uur).
In Hooft's treurspel »Baeto" volgt op een plechtige verzoening tusschen
twistende partijen onderstaande »Rei van Jonkvrouwen", die een les bevat
aan vorsten, vooral aan oorlogzuchtige.
Waar zijt ghij vorsten, die, alleenlijk om te woeden
Met bloedtvergieten, staagh uw nemmerzatté zwaart
Voert in der vuiste ? Daar 't
Gegeven is tot dwang der muitige gemoeden ?
Leert, helden, eens, leert eens en prent u in, te stroopen
Het gebruineerde staal, om geenerhande ding,
Dan daarmen met een kling,
Door hooge parssing, vreê genootzaakt is te koopen.
De vree, de vreê, de vreed' is, vorsten, u bevoolen,
Te waren ongeschent, voor 't sterffelijke zaadt.
Wie vree te buiten gaat,
('t En zij om vredes wil) zet buiten 't spoor zijn zoolen.

Oft tot onwaardigheidt der welhooghwaarde wetten,
Als schoon 1 ) gebeurt, dat een met onrecht and'ren deer:
Noch is het niet zo zeer.
Uw ampt op 't billijk recht, als wel op vrêe te letten.
't Is kleene last, het recht te kreuken oft te vleijen,
Als 't het beloop der tijdt, tot vredes steun, begeert.
Maar wordt de vreê bezeert,
De wijze wetten zijn wel haast in bitter lijen. [haagelt,
Want, onder 't krijgsgedruis, daar 't scherpe schichten
De woestmaakende trom, d'aanschennende 2 ) trompet
En hooren naa geen wet:
Met ijzre punten wordt de mondt des rechts vernaaghelt.
Die t'hans, stip op zijn zaak, geen voordeel wilde ruimen
Van eer oft van genot, waaght dan zijn heden staat,
Naam, rijkdom, ziel en zaadt.
Als 't opgewekt geweer beknelt is van de duimen.
Helaas ! en waaghd' hij maar niet anders dan zijn eighen!
En dat den landtman arm het rieddak van zijn kot
Niet af waar, eer men 't slot
Van zijnen heere met den brandt begost te dreighen!
1) schoon = wel.
2) aanschennen = aanvuren, ophitsen, ten strijde opwekken.
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Als oversten verwaant de heilge vreed' onteeren,
Eer dat de nooddwang op komt ; wat ontgelt 'er dan
Helaas ! al menigh man
Dien 't scheel niet aan en gaat, de schult -van weinig heeren !
1, Geef den inhoud nauwkeurig en duidelijk in proza weer.
2. Wat beteekent het voegwoord: daar (reg. 21). Welke andere beteekenissen kan het als voegwoord hebben en hoe ontwikkelen deze zich uit
het bijwoord daar?
3. Verklaar den naamval van vree (reg. 9) ?
4. Welke kracht heeft lijk in alleenlijk (reg. 1) ? Geef daarvan enkele
andere voorbeelden.
II (1 uur)..
Vergeten.
0 zoete zwakheid van den geest!
Onmisbre kracht, voor hen het meest,
Wier harten in de toekomst leven;
Die, wisten ze altijd hoe 't Verleên
Als wij gepoogd heeft en gestreên,
Den moed verloren voor hun streven;
Wie gij, Vergeten ! droomen doet,
Dat de oogst des zaaiers leed vergoedt.
1. Ontleed het bovenstaande in zinnen met duidelijke aanwijzing van
het verband.
2. Wat hebt ge op te merken naar aanleiding van den vorm van den
zin : »Wisten ze altijd" ? (reg. 4'.
3. Benoem taalkundig : verloren (reg. 6'.
4. Benoem als zindeelen : voor hen en het meest (reg. 2!.
5. Wat voor rededeel is hoe (reg. 4) en waarom?
6. Verklaar den naamval van wie (reg. 7).

I. Hoevele vorsten zijn er helaas nog, die alleen om aan hunne
strijdlustige gevoelens te voldoen elk oogenblik gereed zijn, een'
heilloozen krijg te doen ontbranden, en dat terwijl de wapenen uitsluitend gekeerd moesten worden tegen oproerlingen en rustverstoorders. •
Mochten die oorlogshelden eens goed onthouden, dat het fonkelend zwaard niet ontbloot mag worden dan in hooge noodzakelijkheid en dan nog alleen om den gestoorden vrede te herstellen!
Boven alles is het der vorsten plicht den vrede te bewaren voor
hunne onderdanen. En wie den vrede verstoort, verzaakt zijn'
hoogsten plicht, tenzij hij meent te moeten strijden om den vrede
duurzamer te doen zijn, of om hen te straffen, die door overtreding
der wetten anderen schade berokkenden. Nochtans dient den vorst
de landsvrede nader aan 't hart te liggen dan 't billijk recht. Betrek-
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kelij k onbeduidend zullen de gevolgen zijn, wanneer 't recht overtreden is, vooral wanneer men voorzien kan, dat mettertijd 't behoud van den vrede er door verzekerd is.
Maar is de vrede verstoord, dan missen zelfs de met wijsheid
en overleg vastgestelde wetten hare kracht. Immers bij al de jammeren, die de oorlog over ons uitstort, is men doof voor wet en
rede, en 't ruw geweld legt meer gewicht in de schaal dan recht
en billijkheid.
De vorst, die steunende op 't recht, niets van zijne eer, zijne
genietingen wil prijs geven, zie, hij waagt, als 't oorlogszwaard getrokken zal zijn, alles wat hem toevertrouwd werd : staat, naam,
rijkdom, zelfs onderdanen. En liep nu nog maar niemand dan hij
zelf gevaar ! Maar is, helaas ! de arme landman niet reeds lang
van have en goed beroofd, eer men 't slot van den landsheer bedreigt !
Mochten de vorsten, die zonder noodzaak den vrede verstoren,
toch bedenken, wat de onderdanen al niet moeten lijden, al is de
oorzaak van den twist hun geheel onverschillig.
2. Daar heeft in regel 21 de beteekenis van wanneer en is dus
een tijdbep. voegwoord.
Oorspronkelijk was daar een bijwoord van plaats, b.v. Hij woont
daar. Waar ik het goed heb, daar is min vaderland. ('t Bijwoord
dient hier om meer nadruk te leggen op de plaatsbepaling in den
bijzin genoemd). Eene plaatsaanduiding kan behalve van een bijwoord
of bijwoordel. bepaling ook geschieden door een bijzin en het zál
niemand verwonderen dat zelfde woord daar als voeges. bij een
plaatsbepalende zin aan te treffen b.v. Hij wacht u, daar gij reeds
lang had moeten zijn. Het bijwoord daar als voegwoord gebezigd,
heeft veel van zijne kracht verloren, daar de plaatsaanduiding nu
door middel van den bijzin geschiedt. Ook het bijwoord van plaats
waar wordt als plaatsbepalend voegwoord gebruikt. Bezigde men
aanvankelijk het voegwoord om eene gelijkheid van de plaats der
handelingen uit te drukken, langzamerhand kreeg het voegwoord,
vooral wanneer de werkwoorden in hoofd- en bijzin in denzelfden
tijd stonden, de kracht om de gelijktijdigheid van twee handelingen
uit te drukken, zooals uit regel 21 blijkt. (eigenlijk is de eene werking eerder begonnen dan de andere ; ze zijn dus b ij n a gelijktijdig).
Tusschen twee werkingen, die gedeeltelijk gelijktijdig plaats hebben, bestaat dikwijls causaal verband. Nemen we eens deze beide
zinnen : Het regent. Nu blijf ik thuis. Eerst constateeren we de
-
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gelijktijdigheid der beide werkingen regenen en thuis' blijven,
maar tevens merken we op, dat het regenen de reden is van het
thuis blijven en drukken dat verband uit door hetzelfde voegwoord
dat zoo even op gelijktijdigheid alleen wees : Ik blijf nu thuis,
daar het regent (redengev. bijzin).
3. De vrêe is u bevoolen te waaren ongeschent. Naar onze wijze
van spreken zou de zin luiden : Den vrede ongeschonden te bewaren is u bevolen, waaruit duidelijk blijkt, dat vrêe in den 4en naamval
staat als lijdend voorwerp van bewaren.
4. Alleenlijk, bijwoord van omstandigheid, door middel van het
achtervoegsel lijk gevormd van alleen. Het achtervoegsel heeft hier
zijne beteekénis geheel verloren en wordt soms gebruikt om bijwoorden te vormen van bijvoegl. naamw., die echter ook zonder
dat achtervoegsel als bijwoord gebruikt kunnen worden, b v. beleefd,
beleefdelijk ; heusch, heuschelijk ; gestreng, gestrengelijk.
II. 1.1.0, zoete zwakheid van den geest ... Aangesproken
persoon
2. Onmisbre kracht voor hen 't meest .... onvoll. bijvoegl.
bij zin bij 1.
3. Wier harten in de toekomst leven .... bijvoegl. bijzin bij 2.
4. Die den moed verloren voor hun streven .. . . bijvoegl. bijzin
bij 2 en hoofdzin van 5 (3 en 4 zijn nevenschikkend zuiver aaneensch.
verbonden).
5. Wisten ze altijd .... voorwaardel. bijzin bij 4 en hoofdzin
van 6.
6. Hoe 't verleden als wij gepoogd heeft en gestreden . . . . 1 d.
voorwerpsz. bij 5.
7. Wie gij, Vergeten, droomen doet, .. . bijvoegl. bijzin bij
2 en hoofdzin van 8 (7 is met 3 en 4 zuiv. aaneensch. verbonden).
8. Dat de oogst des zaaiers leed vergoedt .. .. lijd. voorw.
zin bij 7.
2. Wisten ze altijd. Dit is een voorwaardelijke bijzin, die de
vragende woordorde heeft ; het zinsverband wordt hier door de
woordschikking uitgedrukt. Voorwaardel. bijzinnen kunnen ook de
woordorde hebben van den gebiedenden zin b.v. Maak u tot een
lam, en gij wordt ter slachtbank gevoerd. Geef hem een vinger,
-

en hij neemt de geheele hand.
3. Verloren onvolt. tijd, 3e pers. meerv. v o o r w a a r d e 1 ij k e
w ij s van 't sterk overgankelijk werkw. verliezen.
.Noord en Zuid , 21e .Taargang.
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4. Voor hen . . . . belanghebb. voorwerp.
het meest ... . bijwoordel. bepaling van graad bij onmisbaar.
Wisten ze altijd hoe 't Verlêen gepoogd heeft en gestrêen enz.
Zij tot wie de dichter spreekt, weten niet, hoe 't Verleên gepoogd
heeft en gestrêen. Door deze omschrijving hebben we duidelijk willen laten uitkomen, dat de lijdende voorwerpszin eene afhankelijke
vraag is, d. w. z. 't is een zin, die de af hankelij ke - woordschikking
heeft, doch de beteekenis van eene vraag. Hieruit volgt, dat hoe
een vraagwoord (bijwoord van hoedanigheid) is.
6. Wie staat in den 4en naamval als lijdend voorwerp bij doen.
VI. BREDA.

Nederlandsche Taal.
Eerste gedeelte (12 uur)).
Uit : Vondels brief aan P. Hooft de Graef.
..... Wat de stuurman is op 't schip, in zeegevaar,
De herder op de heide en bij de schaapskooi, daar
De wolf om spookt en huilt, dat strekken de overheden
In 't wettige gebied van landen, volk en steden,
Haar wakende oog, tot heil des onderzaats, betrouwd.
Op dezen grond is 't, dat de hemel staten bouwt.
Op dezen voet zijn hun de titels aangeboden
Van vadren, herderen, wetgevren, voogden, goden 1),
Die, op den vorm van 't ambt der overheid gepast,
Ons melden 't heilzaam wit van zulk een zwaren last,
Nog grooter dan deze eer, waartoe zij zijn gekoren.
Aldus, zegt Plato, wordt geen mensch voor zich geboren
Alleen, maar ook ten dienst van vriend en vaderland.
Hier staat de wereld bij, en zonder dezen band
Moet alles wetteloos verstrooien en verwilderen,
Nog woester dan Natuur een wildernis kan schilderen,
Vol breidelloos gedierte en onraad, nacht en dag.
a. Geef bovenstaande dichtregelen in goed proza weer.
b. Bespreek een van de volgende stellen zinverwante woorden en ga
daarbij van doeltreffende voorbeelden uit:
1. treffen, roeren, aandoen.
2. verwijderd, afgelegen, eenzaam.
3. spaarzaamheid, zuinigheid, karigheid.
4. afkeer, wrok, 'haat.
Tweede gedeelte (1 uur).
Opstel over:
Een van Staring's kleinere gedichten;

of over:
De vergelijkende bijzinnen
1 ) Zoo noemt Vondel niet zelden vorsten en andere regeerende personen.
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Eerste Gedeelte.
a. Wat bij onstuimige, gevaarlijke zee de stuurman is op 't
schip, wat de herder is op de heide en bij de schaapskooi, als de
wolf op roof belust loerend rondsluipt, dat zijn de overheidspersonen voor land en stad, welke in het belang der onderdanen aan
hunne zorgen toevertrouwd zijn. Die onvermoeid wakende zorg
is de beste grondslag voor het welzijn van den staat en zij maakt,
dat men van vadren, herdren, voogden, goden spreekt, welke titels
duidelijk aangeven welk doel zij beoogen, die den last van besturen op zich namen, een last, waartegen de eer van gekozen te zijn
dikwijls niet opweegt.
Heeft Plato niet reeds gezegd, dat niet één mensch bestemd
is voor zich zelven alleen te leven, maar dat ieder te waken heeft
voor de belangen van vriend en vaderland! Daarop steunt de
geheele samenleving, dat is de band, die alles bindt tot een ordelijk
geheel. Zonder dien band moet overal wel de grootste wanorde
geboren worden als noodzakelijk gevolg van het grofste egoïsme
onder de ruwste vormen.
b. Zie de noot op bl. 490.
Tweede Gedeelte.
De vergelijkende bijzinnen bevatten eene vergelijking, die dient
ter bepaling van den inhoud van den hoofdzin of van een deel er
van. Bevat de bijzin eene vergelijking, doordien hij een geval
vermeldt, dat gelijk of schijnbaar gelijk staat met hetgeen in den
hoofdzin vermeld is, dan behoort de bijzin bij den hoofdzin b.v.

Hij heeft toen gehandeld, zooals hein opgedragen was. Dient de
bijzin als bepaling van hoedanigheid of graad, dan behoort hij bij
eenig zindeel van den hoofdzin b.v. Zooals de ouden zongen, piepen
de jongen. Hij is zoo vlijtig, als men maar verlangen kan.
Als uitkomst der vergelijking geeft men aan, dat er gelijkheid,
schijnbare gelijkheid of ongelijkheid bestaat tusschen de gedachten,
b.v. Gelijk zijn vader gewoon was te handelen, trad ook hij op.
Het was in de kamer zoo stil, alsof er niemand aanwezig was.
Het is hier zoo donker als de nacht. Hij heeft anders gesproken
dan hij van plan was, Hij hield zich, alsof hij me niet begreep.
Bestaat er gelijkheid, dan bedient men zich van de voegwoorden
als, zooals, gelijk, zoo, evenals en evenmin als. Is er slechts
schijnbare overeenkomst, dan gebruikt men: alsof, als, of en bij
ongelijkheid bezigt men: dan.
32*
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Dikwijls zijn vergelijkende bijzinnen onvolledig, doch de ontbrekende deden kunnen gemakkelijk uit den hoofdzin worden aangevuld b.v. Hij is sterker dan ik (sterk ben).
Een eigenaardig karakter vertoonen vergelijkende bijzinnen als:

Gij hebt verkeerd gehandeld, gelijk iie u zal aantoonen. Gelijk
ik reeds zeide, is zijn vader overleden. Hier geeft de bijzin aan,
op welken grond datgene steunt, wat in den hoofdzin vermeld is.
Verder merken we nog op, dat vergelijkende bijzinnen, die met
als (in beteekenis met alsof) beginnen, de vragende woordorde
hebben b.v. Hij deed, als wist hij niets meer van onze afspraak.

A'dam.

V. D. MATE.

NASCHRIFT.
Het Taalwerk voor de Hoofdacte-Examens opgegeven, geeft ons
aanleiding tot het maken van de volgende opmerkingen:
De onderwerpen voor een Opstel, waaruit de candidaat er een kiezen
kon, waren te Haarlem mooier dan te Utrecht en te Leeuwarden.
Voor het andere taalwerk der commissie te U. hebben we niets
dan lof „D e R ij k e A r m o e d e", te Leeuwarden opgegeven, doet
ons vragen waarom nu juist een gedicht te laten weergeven, met
welks inhond de meeste candidaten stellig niet ingestemd zullen
hebben. We weten wel, dat F e i t h, T o l l e n s, S t a r i n g, om
anderen niet te noemen, allen den lof der armoede gezongen hebben,
maar of hunne woorden wel weerklank gevonden zullen hebben in
de harten der misdeelden zelf, betwijfelen we sterk.
Bovendien wil de commissie te L. een zeer ingewikkelde kwestie
door den candidaat behandeld zien. (zie de opgaven van L e e uw a r d e n. I. No. 2).
Met verwijzing naar hetgeen we in den vorigere jaargang pag.
556 le al. schreven, constateeren we hier, dat ook dezen keer drie
commissies een Opstel lieten maken, terwijl de drie andere daarvoor
't weergeven van den inhoud van eenige dichtregels in de plaats
stelden.

TIJDSCHRIFTEN.
De Studeerende Onderwijzer, V afl. 9-12.
Op de vraag naar de woordsoort, waartoe t e n e i n d e behoort,
in den zin : „Bilderdijk wenschte, in een zijner veelvuldige verzuchtingen om den dood, in het graf te liggen, t e n e i n d e voor den
Haagschen straatkreet doof te zijn" (Potg. Blauwbes) antwoordt de
Redacteur, de heer v. Strien : het is geen voegwoord, want . het
verbindt geen zinnen ; een bekn. zin toch is geen zin, want er
komt geen persoonsvorm van een werkwoord in voor : het is een
zindeel, dat de waarde van een bij zin heeft. Daar dus ten eind e
geen zinnen verbindt en toch een betrekking aanwijst, kan men
het niet anders dan tot de voorzetsels rekenen. Zoo ook n a of
z o n d e r in : hij vertrok, na (zonder) mij gegroet te hebben.
J. Wolthuis handelt over den invloed van de analogiewerking op de taal. Behalve eenige algemeen bekende voorbeelden noemt hij ook h a v e 1 o o s, dat eig. zonder have (bezitting) beduidt, maar zijn tegenw. beteekenis kreeg naar analogie van o n g eh a v e n d. H a v e n e n had oudtijds de bet. reinigen, versieren,
vandaar o n g e h a v e n d = smerig, vuil (Huygens, Voorhout 521).
Voorspoed is gevormd naar analogie van tegenspoed en
dit is ontstaan uit de Mnl. uitdrukking pinen jegen spoet = vergeefsche moeite doen. Uit Mnl. hem gelaten (zich gedragen) ontstond het znw. g e 1 a a t, waarmee aanvankelijk niet alleen het gezicht, maar het geheele voorkomen, ja ook de houding, de manieren
van iem. bedoeld konden worden. Evenzoo gaf het ww. hem
gebaren, dat dezelfde beteekenis had, aanleiding tot het vormen
van het subst. gebaar.
Ook op het geslacht der woorden is de analogie van invloed
geweest. N a c h t, dat in middernacht nog vrouwel. voorkomt,
werd mann. naar anal. van d a g. D a t u m, dat onz. moest zijn,
eveneens. V e n s t e r werd onder invloed van r a a m van vrouw.
onzijdig. B e e s t, dat nog in de beest spelen" vrouwel. wordt
gebruikt, is overigens onder den invloed van d i e r onz. geworden.
D i e n s t was oudtijds evenals nu mann., maar is een tijd lang
als vrouwel beschouwd naar anal. van bijna alle andere afleidingen
op st van werkwoorden.
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Tot de voorbeelden van volks-etymologie, waarover dezelfde
schrijver vervolgens handelt, rekent hij ook p a a r 1 e m o e r, waarvan het laatste deel niet moeder maar modder zou beteekenen.
Volgens Franck is het, evenals hd. Perlmutter, een letterlijke vertaling van mlat. mater perlarum, fr. mère-perle, eng mother of
peari = moeder, voortbrengster der parel.
Een beter voorbeeld is v o r m e n, het woord der katholieke kerk
voor bevestigen. Ontstaan uit lat. firmare, luidde het eerst vetmen,
maar is onder invloed van en door bijgedachte aan vormen van
gedaante verwisseld. Twee aan twee, drie aan drie heeft
oorspr. geluid 'twee en twee, drie en drie maar is onder
invloed van dorp aan dorp, dag aan dag enz. gewijzigd. (Dit is
eer een voorbeeld van analogie dan van volks-etymologie, want het
is geen gevolg van een poging om de uitdr. duidelijker te maken,
maar slechts gedachtelooze wijziging van de eerre uitdr. naar het
model van de andere). W e 1 e e r is door volks-etym. ontstaan uit
veilen ere = in vroegeren tijd. Van het ww. belgen = vertoornen
bestond in 't mnl. een afl. abolge = toorn en een adj. abolgisch
.= toornig ; dit laatste had in de 17e eeuw verschillende vormen
aangenomen, waarvan oubollich. = vreemd, wonderlijk, de bekendste is, en leeft nog thans voort in het kinderliedje van D e
hollebolle Gijs. Over een heilig boontje heeft Dr.
Stoett gehandeld N. en Z. XX, blz. 449. P e k e l z o n d e verklaart
Schr. door sp. pecadillo, verklw. van pecado, fr. péche, zonde. •
A. G. v. Dijk handelt over het minnelied in de 16e eeuw. Als
de voornaamste minnedichters noemt hij Hooft, Brederode, Starter
en Jan Luyken. De schaduwzijde van Rooft's erotische poëzie is,
dat zij meer uit het hoofd dan uit het hart is voortgekomen, meer
tintelt van vernuft dan blaakt van hartstocht ; die der andere genoemden draagt meer de sporen van waar gevoel, maar is niet
altijd vrij van platheid en een zucht om de dingen bij den waren
naam te noemen. Een en ander strekt ter verklaring van het feit,
dat de bedoelde liederen, die in hun tijd veel opgang maakten, ons
niet meer het ware kunstgenot geven. De bruiloftsliederen, die meest
alle tot de erotische poëzie gerekend kunnen worden, werden al
spoedig en later steeds meer ontsierd door overlading met mythologische beelden.
In het antwoord van den Redacteur op een gedane vraag leest
men met verwondering:
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Wij zijn, wat het voornw. van den aangesproken persoon betreft, al zeer misdeeld: du is verloren en gij wordt, althans in
Holland, weinig gebruikt. Een nieuw voornw. is U." Iemand, die
niet beter wist, zou denken, dat de Redacteur geen Nederlander
was, maar een vreemdeling, die zijn kennis 'van onze taal alleen
had opgedaan uit spraakkunsten, waarin de vertrouwelijke vormen
genegeerd en alleen de deftige opgegeven worden. Ieder Nederlander, die zijn taal kent, weet, dat deze juist bijzonder rijk is aan
voornw. van den tweeden persoon : behalve gij, dat alleen in de
boekentaal, in spreekwoorden en in het gebed voorkomt, hebben
we als beleefden vorm U en als vertrouwelijke vormen: voor
het enkv. je (zonder nadruk), jij (met nadruk), voor het meerv.
zonder nadruk jelui, met nadruk jullie en juilie. In plaats van
gebrek aan vormen hebben wij er dus een overvloed van , zooals
misschien geen andere taal!
Voorts komen in deze afleveringen besprekingen voor van of
aanteekeningen bij Blauw Bes van Potgieter, Vondel's Roskam,
Het huis Lauernesse van Mevr. Bosboom-Toussaint en Aya Sofia
van Schaepman.
Dietsche Warande XI, afl. 4.
In deze afl. komt het slot voor van Gustaaf Segers' artikel
Vondel en de Turken". Hij is genaderd tot het jaar 1664, toen
de Graaf van Montecuculi aan het hoofd van het keizerlijke leger
de Turken bij het klooster van St. Gothard aan de Raab een be.

slissende nederlaag toebracht. In dezen slag, die aan 25000 Turken
het leven kostte, heeft Montecuculi wonderen van dapperheid bedreven. Tot vijfmaal toe werd het paard, dat hij bereed, doodg'eschoten ; toen hij op het zesde rijdier zat, begonnen zijne troepen
te wankelen, maar hij wist hun moed te doen herleven, zoodat het
einde was een schitterende zegepraal, gevolgd door een vredesverdrag voor een tijdperk van twintig jaar.
Aan dit belangrijk wapenfeit wijdde Vondel een gedicht, getiteld De gezegende adelaar van Leopoldus bij den Raiibstroom".
Het behoort tot zijn minder geslaagde werken. De dichter gaat in
zijn ijver tegen de Turken zoo ver, dat hij hun, zelfs het recht
dntzegt, van een list gebruik te maken om over de rivier te komen.
Hij zegt daarvan: de Turksche Rijkxvizier, door zijnen menschen
roof in Meeren (Moravië) gemoedight . . . bestont trots uit blinde
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zucht (wat durf verwaentheid zich beloven !) oock tegens alle
krij ghsgebruick, langs eerre brug van leêr en koorden te rucken
over borst en buick 1 ) des Raábstrooms." De Turken hadden n.l.,
omdat de rivier niet te doorwaden was, er een soort van touwen
ladders overheen gespannen. Dit was weliswaar „tegens alle krijghsgebruick" maar daarom nog geen bewijs van verwaandheid, gelijk
de goede uitslag heeft bewezen.
Hierop keert schr. terug tot het jaar 1648, om de gedichten betreffende den oorlog op. Greta, die van 1645--'69 duurde, achter
elkaar te kunnen bespreken. Het eerste dichtwerk, waarin op dezen
oorlog wordt gezinspeeld, was „De getemde Mars", over het sluiten van den vrede te Munster Dan komt het merkwaardige gedicht „De Monsters onzer Eeuwe" (1650) met den bekenden aanhef :
Men hoeft om Monsters niet te reizen
Naer Afrika:
Europe broetze in haer paleizen,
Vol ongena.

Het slot daarvan luidt:
En Kandie, om zijn hondert steden
Van outs befaemt,
Verzinckt door 's Kristens trouloosheden,
Al t'onbeschaemt.
Het schreit, op 't uiterst strant geronnen:
0 Kristendom,
Ghy hebt den Turck op my geschonnen
Met bus en trom.
't En zij een Engel mij verstercke,
Iok zijgh ter neer.
Ghy broght uw eer en schaemt ter Kereke : 2)
Wat rest er meer ?

Daarop volgt „Nootweer tegens den inbreuck van Turckyen",
waarin de dichter zijn verontwaardiging uitspreekt, dat de vorsten
van Europa slechts achtslaan op hetgeen binnen ' de grenzen van
hun rijk of bij de naburen voorvalt en de Turken op Greta vrij
spel laten. Als dezen, hierdoor overmoedig geworden, Europa met
hunne krijgsbenden gaan afloopen en overal moorden en plunderen,
dan zal men te laat zijn dwaasheid inzien.
Nog eens hamerde Vondel op hetzelfde aanbeeld en wel in het
1) D.i. het breedste gedeelte.
s) D.i. liept er mee te koop, hechte er geen waarde aan.
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gedicht „Kandia op haer uiterste" dat hij in zijn tachtigste jaar,
kort voor den val der stad en van het geheele eiland, schreef.
Toen de Fransche troepen, die de Venetianen in hun strijd tegen
de Turken op Creta hadden bijgestaan, waren teruggekeerd, kwam
Graaf Curtius Koningsmark, een hunner aanvoerders, die tevergeefs
bij ons om geld of troepen had aangeklopt, op zijn terugreis door
ons land. Vondel begroette hem met een „Lanwerkrans ter eeuwige
gedachtenisse van Z. E. den Grave Koningsmark", waarin hij beweerde, dat genoemde graaf door zijn buitengewone daden al de
helden der oudheid in de schaduw had gesteld.
Minder hoogdravend is het laatste gedicht, waarin een toespeling
op de oorlogen der Turken tegen de Christenen voorkomt. Het is
getiteld „Inwijding van den E. Heere Franciscus de Wit in de orde
van den H. Vader Franciscanus". Deze heer, die dus op lateren
leeftijd in een klooster ging, was een ijverig bestrijder der Turken
geweest. Eerst had hij hen aan de Donau en vervolgens op Creta
bevochten, totdat hij door het springen van een handgranaat gedwongen werd den strijd op te geven. Vondel spreekt hem op
gemoedelijke wijs toe en weet zijn verdiensten te doen uitkomen
zonder in bombast te vervallen.
Leuvensche Bijdragen II, afl. 2.
Behalve een uitvoerig overzicht van den inhoud van taalk. tijdschriften bevat deze afl. de voortzetting der spraakkunst van het
Leuvensche dialect door L. Goemans.
Prof. Franck heeft in de Indogerm. Forschungen zijne ontevredenheid betuigd met de in deze Bijdragen" gevolgde methode, die
hem „thatsachlich Kopfschmerzen" heeft doen krijgen. Ook voor
schrijver dezes zijn de „Bijdragen" een teleurstelling geweest, daar
z. i. de redactie zich op een geheel verkeerd standpunt plaatst.
Zij geeft van ieder der besproken dialecten een volledige grammatica met paradigmen van verbuigingen en vervoegingen en een
uitvoerige uiteenzetting der klankleer, alsof het den lezer er om te
doen zou zijn deze dialecten alle een voor een te leeren spreken!
Het doel der dialectstudie kan geen ander zijn, dan woorden en
spreekwijzen van de algemeene taal, die nog onverklaard zijn, beter te leeren begrijpen, doordat ze dikwijls in dialecten in een
ouderen vorm voorkomen en daardoor doorzichtiger zijn. Willen
dus de Leuvensche Bijdragen aan haar doel beantwoorden, dan
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zal de redactie daarop in de eerste plaats haar aandacht dienen te
vestigen. 1
)

Taal en Letteren, 8e jaargang Afl. 8.
J. KOOPMANS, Vondel-Studieën, I. Vondels verchristelijldng van
de heidensche didactiek. Vondel is een van die menschen, die hun

werkzaam leven zoo goed als vruchteloos . verspillen met een machteloos worstelen tegen de stroming der eeuw. Levende in een
periode van chaotiese beschaving, door zijn opvoeding godsdienstig,
mystiek van aanleg, belezen in de oud-Christelijke litteratuur, heeft
hij in het Protestantisme 'n afdwaling gezien van de oude leer en
is tot de Moederkerk teruggekeerd. De geschiedenis van zijn bekeering kennen we niet. Wel zijn natuurbeschouwing. De heidense
fabel heeft hij op 't eind van zijn leven gerechtvaardigd als een
door God voorgeschreven leerwijze tot verkondiging van z'n geopenbaard geloof. De Vorstelijcke Warraden der Dieren is een fabelverzameling met moraliseerende bijschriften. De dieren treden er
zelden in hun karakter op, zij illustreeren slechts en vervangen de
menschen : de preek is hoofddoel. Ook in de gulden Winckel
eveneens een fabelverzameling — worden de emblemata met bijbelsche uitspraken gekerstend. — Het dier heeft ook nog op andere
wijze in dienst der zedeleer gestaan. In dieren, planten, stenen
had God geheime krachten , heilzame eigenschappen gelegd en
de gewoonten . en levenswijze der dieren den mensch tot leering
voorgehouden. Natuuronderzoek maakte den band tusschen God en
mensch inniger. Deze algemeen-Christelijke beschouwing, nog uit
oude kinderboekjes bekend en nog op sommige scholen geleeraard,
raakt geen kerkelijk leerstuk en kon stand houden naast de voortschrijdende wetenschap. — Er bestond nog een andere zienswijze,
n.l. dat men vooral in de dieren afschaduwingen zag van waarheden der Christelijke leer : de feniks herinnerde aan den gekruisigden
en herboren Christus. Evenzoo de peliekaan, die z'n jongen met
z'n bloed heette te voeden ; de slang verbeeldde de Satan, enz.
Langzamerhand is er een kentering gekomen ten gunste der meer
wetenschappelijke natuurbeschouwing. De kruistochten, de bekendheid door vertalingen met oude en Oostersche letterkunde bereiden
,

1)

Een art. dat eene andere meening verdedigt lag gereed , maar zal

denkelijk eerst in het volgend No. worden opgenomen.

RED.
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voor de 13de-eeuwsche populair-wetenschappelike compendia van
Albertus Magnus, Thomas van Cantimpré, Beauvais, Glanvil, waarin
het hoofdthema is Gods almacht en wijsheid uit het Boek der
Natuur te openbaren. Allengs verdwijnt het mysterieus didactiese
gedeelte, wordt het wetenschappelik deel bij gebrek aan band alfabeties gerangschikt. Eerst Linnaeus, Buffon en Ouvier hebben
wetenschappelike stelsels gegeven. Vondels natuurbeschouwing is
nog die der latere M. E.: de algemeen-Christelijke. Dit blijkt uit
zijn Bespiegelingen van Godt en Goclisdienst. Bovendien is hij
dcor en door mysties en leerde gaarne door een verbloemde manier
van zeggen. De fabel en het tooneelspel trokken hem aan. De
wereld is voor hem een groot tooneel en de geheèle Bijbel een
symbool. Hij wordt in het 1 7de eeuwse leven een afgezonderde
geleerde monnik, dichterlijke sermoenen schrijvend van kerkelikexegetiese inhoud, dierekt of indierekt ter ere van den allerhoogsten
God. En de vertaalde 1Vletamarfozer, van den 84-jarigen grijsaard
zijn ook op te vatten als een pleidooi voor de Grootheid en Wijsheid van God.
A. BRANTS, Wisen raet van vrouwen. De S. vertelt den inhoud
dezer aardige boerde aan de hand van den Mnl. tekst (Bloemlezing
Verwijs III 23-28), die aan den voet der bladzijde grammatisch
wordt toegelicht, en zegt aan 't slot, dat dit verhaal ook voorkomt
bij Boccaccio, Decamerone (3e dag. 3e Nov., waaruit het is overgenomen in oude fransche verzamelingen en nagevolgd door Lafontaine, Contes (\T, 3), en anderen en ook in 't Mnl. Waarschijnlijk
heeft onze onbekende dichter gewerkt naar een (mondeling ?) verhaal van Pieter van lersele.
Woord- en toonkunst. Een fragment van een artikel in De
Arbeid 1898, No. 1, waarin gezegd wordt, dat de tekst de bazis
is voor den toonzetter.
J. G. TALEN, Iets over de Zwaanridder. De heer Blöte te Tilburg betoogde in 1894, dat de zwaanriddersagen hun oorsprong
hadden in de zwaanmythe, die bij de Batavieren moest zijn ontstaan,
met hen sedert de 3de eeuw n. C. zuidwaarts zich verbreidde en
in verschillende regerende huizen stamsag e werd. Later heeft hij
echter zijn meening omtrent een mythischen zwaanridder weer
ingetrokken. Sedert schreef hij over de sage zelve en trachtte
door vernuftige conjectures te bewijzen, dat Hoger de Spanjaard,
gest. 1040, de grootvader der gemalin van Boudewijn van Boulogne
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(broeder van Godfried v. Bouillon) de historiese zwaanridder is.
Gaston Paris is echter door dit opstel niet overtuigd geworden.
Het laatste geschrift van den heer Blote bespreekt Das au f kornmen des Clevischen Schu'anritters. Hieruit ziet men, dat in Kleef
de zwaanriddersage heeft gebloeid in de l5de eeuw en sedert de 13de
eeuw in Brabant , dat de laatste is overgenomen in de Parzival
van Wolfram van Eschenbach, dat de brabantse ontstaan is uit de
franse (boulogne.^bouillonse), en de Kleefse naar de Parzival is
gewijzigd.
W. VAN DER HEIDE, Noch eens de Warenar. De S. verklaart
eenige plaatsen op een andere manier dan Leendertz, die in een
Naschrift zijn verklaringen handhaaft.
Onderwijs - Methode Een fragment uit een art. van K. de Vries
in Tijdschrift voor Huisvlijt en Handenarbeid, waar er op gewezen wordt, hoe de handleidingen de denkkracht en werklust van
leerling en onderwijzer dooden en aan het onderwijs de wezenlijke
kern ontnemen.
.

Kleine meedelingen over boekwerken. Die Bedeutung der deutschen Philologie fier das Leben der Gegenwart. Pestrede von .HIermann Paul, München 15 Nov. 1897. Wetenschap moet voeling
hebben met het moderne leven, op het nasjonale leven in de eerste
plaats inwerken. Daarom moet de studie van taal- en letterkunde
aan het tegenwoordige worden vastgeknoopt. Studie van vreemde,
vooral moderne talen, vergelijking vooral van de algemeene taal
met eigen dialect geeft inzicht in 't wezen der taal en verrijkt de

zielsinhoud. (J. G. Talen).
Al 7.
J. DE MEESTER,

Aug. P. van Groeningen en de Epiek.

De Hollandsche literaire kritiek wordt dikwijls onrechtvaardig, doordat de criticus van den schrijver in meening verschilt over het een
of ander punt van levensbeschouwing of wat ook. Zoo b.v. Boissevain over Emants Lilith en in De Jonge Gids de artikelen van
den heer Heyermans en vooral van den zich noemenden E. W.
Thijssen. Zoo ook soms Dr. Gorter. — De poëzie is sedert 1880
uiterst subjectief en individueel. Ook Couperus en Emants hebben zich als prozaschrijvers „uit te zeggen gezocht", en Frans
Coenen in Een Zwakke en Van Schendel in Dïogon. En de kri-

tiek van Van Deyssel is subjectief, bij uitnemendheid lyrisch, zoo-
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als de poëzie van Hêléne Swarth. Aug. P. van Groeningen zou —
was hij blijven leven de epicus geworden zijn, dien wij nog
missen. De beweging van 1880 is een réveil in onze letteren geweest. Ze heeft haar moed gebracht. Zij heeft geleerd, hoe men
schrijven moet en niet schrijven mag. Vooral bij monde van Van
Deyssel. Maar groote proza-composities als die van Zola heeft zij
niet gegeven. Dat wilde Van Groeningen met zijn boek Van alle
tijden. Uit den onvoltooiden bundel Een Nest menschen en uit
Martha de Bruin leert men hem kennen. Hij schildert als Breitner en Willem Maris, bij wie ook in de kleinigheden veel ontbreekt. Zij hebben dezelfde kracht. Het zijn lyrische epici. — Kunst
is de uiting van een gevoelskracht. Ook bij gebrek daaraan willen
sommigen schrijven ; b.v. Justus van Maurik. Maar Van Groeningen bezit ze. Martha de Bruin doet soms denken aan de Camera
Obscura : in Eenzaam en Op de bewaarschool is de plasticiteit en
de kinderliefde der eerste opstellen van Hildebrand. In menschenliefde staat hij gelijk met Van Koetsveld, maar v. K. is een Israëls
in zijn eerste sensatieve periode, v. G. een Israëls in zijn bloeitijd.
Martha de Bruin toont, hoe v. G. een voortreffelijk epicus is in
details, zij het dan niet in den bouw van zijn verhaal. Wat deze
te jong gestorven kunstenaar gaf, zal belangrijk blijven, omdat het
oorspronkelijk is, echt, vol „waterlandsche frischheid en Rotterdamsche steêkracht."
D., Onderwijs en het pralctiese leven. Edmond Demolins heeft in
zijn interessant werk A quoi tient la superiorité des Anglo-Saxons
uiteengezet, hoe het Engels onderwijs voorbereidt op den strijd in
de maatschappij, heel veel beter dan het Frans en Duits. De Franse
jongens, waarin te veel onverwerkte feiten worden gepompt voor
de vergelijkende staats-eksamens, zijn dezelfde als onze slachtoffers
voor Alkmaar, Willemsoord, posterijen, belastingen, enz. De geslaagden worden uitmuntende serviele ambtenaren ; de niet-geplaatsten
zijn voor een goed deel verloren. Op de Duitse scholen wordt het
karakter, niet gevormd, voor 't leven niet voorbereid, men leert
Latijn schrijven maar kan in de eigen taal geen opstel maken. De
jeugd verbeuzelt -- zegt Demolins -- de tijd met het studeren van
dode talen, glijdt heen over de moderne talen en de natuurwetenschappen en blijft onkundig van alles wat het werkelike leven betreft." ... „Wat de hervorming moeilijk maakt, dat is de invloed
die onze scholen ondervinden van onze hoge scholen." De school
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moet een praktiese wereld zijn, die het kind zo dicht mogelik brengt
bij de natuur en de werkelikheid en niet alleen den geest oefent,
maar ook het lichaam . Ja, het laatste vooral.
-

JoH. FRANCK, Schriften

zur Limburgischen, sprache und litteratur.

(Vervolg) Woorden als daeck, hoeff, weech hebben de volkomen
vocaal niet uit de onvolkomene ontwikkeld, zooals in 't meere. heeft
plaats gehad, maar zijn naar analogie van de verbogen vormen ontstaan. Evenzoo verschijnt in de praeterita gaf, nam de vocaal
soms gerekt. In 't Limb. en Duitsch hebben die ausgleichsformen de regelmatige verdrongen, behalve in - geïsoleerde resten als
't adv. weg. Het Nieuwwestfaalsche heeft de verlengde vormen
echter weer verloren en staat op het standpunt van het Nederlandsch. Dr. Buitenrust Hettema heeft in 1889 het Nederduitseh
Glossarium van Bern uitgegeven, echter niet over de taal gesproken en over de belangrijkste orthographische eigenaardigheden gezwegen. Waarschijnlijk is het uit andere glossaria en uit glossen
bij Latijnsche teksten ontstaan. Samenhang met de Sermoenen bestaat niet, omdat deze uit het Duitsch zijn vertaald. Het glossarium bewijst geleerde litterarische werkzaamheid in Limburg, ook
voor vroegeren tijd. B.v. Crusul moet tijdens de samenstelling
verouderd zijn geweest ; misschien ook de uo in besuoken, enz.
Sachten naast sagte (lenire, suavis), -heit n. -heide, weder n.
wider, enz. zijn deels mogelijk in de taal van denzelfden persoon;
mogelijk ook door ontleening uit andere dialecten te verklaren;
mogelijk ook systematisch en opzettelijk aangebrachte dubbelvormen,
hetzij de S. geleerd wilde schijnen, hetzij hij aan zijn taal den
schijn van grooteren rijkdom wilde geven.

Boekaankondiging. v. D. B. : Analecta V. Inleiding op Dichterstudie door Dr. B. — Het le en 2e deel dezer serie zijn goede boeken
Dl. V. bestaat uit twee helften, waarvan de eerste helft slechte en
de tweede goede kunst bevat. „Niet door definities maar door
vergelijken moet men tot het inzicht komen wat het Dichterlijke
eigenlijk is en men begint daartoe 't best met de aandacht te
richten op wat het Dichterlijke niet is." Inleiding is echter het
geheele boek. Kleine meedelingen over boekwerken. Over de
Tooneelspelen van den Leid chen Rederijker Jacob Duym door
K Poll (Gron. proefschr.) Beter Onderwijs en Betere Onderwijzers
zonder rangeksamen en zonder hoofden van scholen door J. W.
Gerhard, enz.
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De Gids, Juni.
Dit nummer bevat een helder en aangenaam geschreven artikel
van Prof. G. K a 1 f f Oude Liederen. Na in herinnering te hebben gebracht hoe het Hoofdbestuur van de Maatschappij tot Nut
van het Algemeen eene oproeping had gedaan om alle minder bekende fraaie nationale liederen in te zenden, deelt hij den uitslag
van die poging met deze woorden mede : „Er bleek 1 0 dat van den
rijkdom aan mooie liederen, die ons volk vroeger bezeten heeft, vrij
wat meer over is dan de kenners dier oude liederpoëzie wisten of
vermoedden, of dat men uit den inhoud der volksliederenboekjes
zou willen opmaken ; 20. dat er nog altijd nieuwe en soms verdienstelijke variatie's worden gemaakt op thema's, die telkens voorkomen in de oude en nieuwe liederpoëzie der meeste beschaafde volken ; die daar telkens voorkomen juist . omdat zij iets algemeen menschelijks bevatten en daardoor blijvende bestanddeelen uitmaken van
het gemoedsleven des volks."
Ook Vlaanderen is bijzonder rijk aan oude liederen, die in kostelijke verzamelingen bijeen zijn gebracht. Genoemd worden die van
Jan Frans Willems, Snellaert, De C ousemaker,
Hoffmann von Fallersleben, Lootens en Feij s,
terwijl schr. in de laatste plaats de aandacht vestigt op de Honderd
oude Vlaamsche Liederen, afgeluisterd en opgeteekend door Pastoor
J a n B o l s, een „ervaren liedjesjager." Vele aanhalingen dienen
om deze poëzie te karakteriseeren ; het zij ons vergund, één enkel
lied, treffend door zijn bijna kinderlijken eenvoud af te schrijven:
.

Jezuken en Sint-Janneken
Die speelden met een lammeken
Al in dat groone klaverland
Met een papschotelken in de hand.
Jezukens witte voetjens die waren zoo bloot
De lippekens als een koraal zoo rood.
De zoete, lieve praterkens
Die speelden aan de waterkens,
't Zonneken scheen daar al zoo heet,
Zij deden malkanderen met melksken bescheed.
Verder wordt een lied besproken, ontleend aan een Driekoningenspel. Een Noord-Nederlander zou dit allicht spotten met het heilige
achten, doch Vlamingen denken daar blijkbaar anders over. In deze
poging om het nationale leven en de nationale letterkunde te leeren
kennen, ziet Prof. K a 1 f f z6o veel verdienstelijks, dat hij den
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wensch uitspreekt, dat menigeen het voorbeeld van Pastoor B o 1 s
zal volgen.
De Letterkundige Kroniek bespreekt Benjamins Vertellingen
door W. L. P e n n i n g. De inleiding is ietwat lang en velt een
scherp vonnis over de Luise van Joh a n n Heinrich Vos z.
Natuurlijk worden weer alle oude bezwaren te berde gebracht, dat
er te veel koffie en te weinig poëzie in dit gedicht voorkomt , dat
de schrijver een nuchtere, laag-bij-den-grondsche schoolgeleerde"
en zijn werk een langdradig , huisbakken product" is.
Als verhalend dichter komt verder natuurlijk Staring ter sprake.
En overgaande tot zijn eigenlijke recensie zegt beoordeelaar : .,,Er
is van Staring en van Potgieter in deze vertellingen. Van Staring
afgekeken is het gemakkelijk afwinden van den draad van het verhaal, die, soms een oogenblik losgelaten, weer handig gegrepen wordt;
het met twee trekken in enkele regels teekenen van een toestand,
een stemming, een persoon ; de losse en natuurlijke dialoog." Door
vele aanhalingen tracht schr. zijn lofspraken op deze „Hollandsche"
vertellingen te staven.
De Spectator.
Herhaaldelijk zullen wij de artikels van W. G. v a n No u h u y s
Nieuwe Verzen te vermelden hebben. Niet altijd even belangrijk,
zijn zij echter over het geheel zeer lezenswaard. Van het gehalte
dier stukken zal het afhangen of onze uittreksels kort of lang
zijn.
Het nummer van 4 Juni bespreekt Van Dichterleven door
R i c h a r d d e C n e u d t. Het aanhalen van een sonnet geeft
aanleiding tot de opmerking : Iemand die zulk een sonnet laat
•drukken is werkelijk als dichter nog heel jong, haast te jong, en
mijn totaal-indruk van de 157 bladzijden is zoo ongeveer gelijk
aan dien van dit sonnet."
Verder lezen wij nog : De heer D e C n e u d t is een bewonderaar van Heine en zijne eerste gedichten worden afgewisseld met
vertalingen naar Heine, zoo echt het werk van een beginner, dat
hij beter gedaan had ver van de pers te houden."
Hoogst welwillend is de aankondiging van de Gedichten van
A. M. J. S. B i n n e n w i e r t z P r. Ik vind dit heele boekje het
werk van een sympathiek man, wiens hart, naar ik veronderstel,
hem meer vrienden zal doen verwerven dan zijn dichtkunst."
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18 Juni.
Ditmaal worden Benjamins Vertellingen door W. L. P e n n i n g
aan V a n N o u h u y s' kritiek onderworpen en men kan niet zeggen dat zij er bijzonder goed af komen. „Deze verzen herinneren
voortdurend aan een vroeger tijdperk van onze letteren, aan de verzen van Staring, Beets en Potgieter. We hoeven geen oogenblik
te twijfelen of deze zijn de poëten bij voorkeur door den heer
Penning gelezen. Hij heeft met hen geleefd en van hun werken
een en ander in zich verwerkt tot het als zijn eigendom werd.
Met dien verstande evenwel dat Staring puntiger, Potgieter frisscher en krachtiger, Beets gemoedelijker is dan hij."
Na het aanhalen van een fragment lezen wij : Mij dunkt
als men een staalkaart wenscht van ongevoelde, conventioneele
beeldspraak, dan kan dit brok dienst doen .... De afdeelingen
Oom Tom, Grootmoeder en Zoo goed als Familie zijn veel beter
dan de eerste." Toch heeft beoordeelaar geen hoogere lofspraak voor
den dichter dan dat hij „een goedhartig keuvelaar, een goedige
oudoom in een armstoel" is. En aan het einde deze niet zeer bemoedigende uiting : Ik vraag of na het werk van Staring, Beets,
Potgieter en De Genestet dit boek zooveel eigens en belangrijks
biedt, dat een onzer jongere schrijvers zich „voor de uitgave moest
spannen" en of niet de heer Verwey door zonder eenige nadere
verklaring verzen onder zijne bescherming te nemen, gelijk ik
citeerde .... roekeloos voor een deel weer af breekt wat tusschen
de jaren '85—'95 met zoo veel drift en geestdrift door hemzelven
en anderen werd opgebouwd."
De Gids Juli.
Behalve een zeer verdiende terechtwijzing van den heer J. A.
V e r k u y 1, die Vondel meende te moeten „vertalen" en Gijsbrecht van Aemstel verhanselde , bevat dit nummer een curieus
stuk Tollens, documenten uit de jaren 1807-1831, of liever eenige
uittreksels uit een paar honderd brieven en briefjes door Tollens
aan zijn uitgever Immerzeel gezonden. Het eerste hoofdstuk bestaat uit brieven uit den tijd van het Koninkrijk Holland onder
Lodewijk Napoleon bij de eerste herleving onzer letteren. Tollens
is dan de voornaamste dichter der Rotterdamsche genootschappen
en hij krijgt naam door het geheele land.
Het tweede hoofdstuk loopt over de jaren 1818-1821, toen
Noord en Zuid , 21e Jaargang.

33
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Immerzeel de poëten van Nederland in zijn Muzenalmanak een
vereenigingspunt aanbood en Tollens, die al de directie van dien
almanak op zich had genomen, zelfstandig door zijne Overuintetering op Nova-Zembla zijn plaats onder de eersten van het
koninkrijk der Nederlanden veroverde.
Het derde hoofdstuk omvat, zoover het Tollens' brieven aan
Immerzeel betreft, alleen de jaren 1829-32 en zou onvolledig die
periode vertegenwoordigd hebben, zoo niet de welwillendheid der
familie De Clercq den uitgever in staat had gesteld de leemten
aan te vullen.
Deze correspondentie doet onzen eenmaal zoo geliefden volksdichter van een eigenaardige zijde kennen. Wij zien hoe boos hij
kon worden om een afkeurende kritiek van zijn verzen en hoezeer
hij overtuigd was van zijne verdiensten. Eén enkel karakteristiek
schrijven willen wij ten deele aanhalen. Het is gedagteekend 8
Juli 1808.
„Vriend Immerzeel ! Noch Helmers, noch Kinker, noch Vereul,
noch Arntzenius, noch gij, noch ik zijn leden van het Instituut
geworden. Helmers, die met mij op de nominatie stond, is dadelijk afgekeurd, de reden ervan gaat boven mijn begrip. • Ik alleen
heb de eer gehad van gekozen te worden met Van Hall en Kantelaar, doch dewijl er maar twee dichters te kiezen waren en ik
met Kantelaar gelijke stemmen had, heeft de zotste regter beslischt,
die immer de schaal in handen had, het lot namelijk. Van Hall
en Kantelaar, beiden luiaards in de kunst, en toch van zulke alles
overtreffende talenten niet dat zij zulk een uitzondering verdienen,
zijn dan Academisten geworden ; en al wat ijver, lust en bekwaamheid heeft is van den prikkel verstoken, die hen zou hebben doen
uitmunten. Helmers is woedend, kwaad, Loots, die mij het schrijft
is niet minder gram en wenschte zich van zijne eer ontslagen. Ik
voor mij zelven, die zoo nabij de bejaagde glorie genaderd was,
vloek op de Joodsche hand van den Israëlitischen secretaris ' ), die
verkeerd getrokken heeft. Enfin geduld !" ... .
Nederland.
In de Kroniek wordt op de gewone korte , meestal kernachtige
wijze , een aantal van de nieuwste boeken behandeld. Wij noemen
slechts enkele :
1

) Jonas Daniël Meijer. Aanteekening van den Uitgever.
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G. C. v a n 't H o o g Geluk. Het sonnet is zijn eigenlijke vorm.
V a n 't H o o g's beste eigenschappen , gevoel voor klank en een
doorgaande verheven stemming , zin voor het edele , majestueuze,
komen er in uit" ... .
C d. B u s k e n H u e t Joze/ine. Kan het zijn dat dit boek
het werk is van een onzer meest cosmopolitisch-ontwikkelde, scherp..
zinnigste auteurs , onzer beste stylisten ? .... Wat het eerst treft
in het boek is de armoede in bijna ieder opzicht , armoede in conceptie , in teekening en kleur , in karakterteekening vooral .... .
Toch voelt men, het boek lezend , in gezelschap van een intelligent
man te zijn ..... men had bijna beter gedaan het maar niet te
herdrukken."
Henri B o r e 1 Het Jongetje. „Zoo teer , zoo rein , zoo zacht
mooi , is de liefde van „het Jongetje" , zoo verwant aan de droomerigen onder ons , en aan de liefhebberden en de stillen en de
trouwen , dat het boek nauwelijks nieuw schijnt , en toch in zijn
mystieke blankheid zoo modern. En onder den eenvoud is verbazend veel kunst verborgen" .... .
D r. Jan ten Brink Biechtje Spieghels. „Men mag J a n
ten Brink zeer dankbaar zijn voor dit boek. Het behandelt in
den vorm eener novelle een zeer belangrijk hoofdstuk uit de geschiedenis onzer Nederlandsche letteren". Er volgt een kort overzicht van de dankbare , maar niettemin moeielijk te verwerken
stof en ten slotte wordt den schrijver deze lof toegezwaaid : „Hij
heeft dit alles gezien zooals het door de schilders en dichters van
dit glorierijk en kunstrijk tijdvak is overgeleverd , het geheel is
een kleurig en rijk gestoffeerd geschiedwerk geworden , vol degelijkheid en bekoorlijkheid."
De Nieuwe Gids.
De Literaire Kroniek van W i 11 e m K 1 o o s neemt voortdurend toe , in belangrijkheid. Ditmaal vestigt schr. de aandacht op
De Roman van Bernard Bandt door H e r m a n R o b b e r s.
„En nu moet ik zeggen dat het boek van den Heer Robbers mij
bijzonder aangenaam heeft aangedaan , mij als een bad van zonnewarmte met frissche winden , mij als een zuiver stuk natuur gelukkig heeft gemaakt. Men merkt weinig van den mensch die
het heeft geschreven ; zijn kijk op menschen en dingen is objectief
episch en zijn temperament is door en door gezond , bloedwarm33*
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robust , maar toch fijn-voelend , een temperament dat niet terugdeinst voor de moeilijkste problemen van psychiek en omgeving ,
maar dat alles toch ten slotte weet te zien als , te brengen tot
voldoening en stille weelde en wij d-breede rust. Want Herman
Robbers beschrijft de werkelijkheid , maar kiest met kunst datgene
uit de werkelijkheid , uit de eindloos- veelvoudige en grondloosdiepe werkelijkheid , wat eindigt in kalm zalige , maar sterke har
'
De kunst van Herman Robbers
heeft .
recht opeen
monie
.
eereplaats in een mogelijke expositie van twintigste-eeuwsche kunst."
En eindelijk deze bemoedigende lofspraak : „Dit boek moest overal
gelez-en worden , want overal zou het brengen wat moed om te
leven , wat lust om recht-op te staan , wat wil om te volharden
en te zijn wat men kan."
De Spectator.
Het is misschien niet geheel van belang ontbloot de Ibsen-enquête
na te gaan. Het nummer van 2 Juli vermeldt hoe een Deensch
blad in verschillende landen van Europa aan bekende letterkundigen
vragen omtrent dezen dichter deed. Van de 97 ingekomen antwoorden waren 10 uit Holland. Het oordeel van Helene LapidothSwarth luidde gunstig , van Van Eeden en Van Deyssel zeer
ongunstig. Allen stemden hierin overeen , dat Ibsen geen noemenswaarden invloed in Holland heeft geoefend.
De Letterkundige Kroniek van W o 1 f g a n g, bevat een uiterst
vluchtige aankondiging van een viertal werken.
-

9 Juli.
De kolommen van De Spectator zijn opgesmukt met heerlijke
verzen van P. A. M. B o e l e van H e n s b r o e k. Zonder
diepe ontroering kan men deze oden Aan den Rijn niet lezen.
Gerust mag verklaard worden , dat het nageslacht Borger voor
dezen nieuwen Rijn-poëet zal vergeten. En enkel proefje van des
Heeren Boe 1 e van Hen s b r o e k' s gevoel en verbeelding
zullen wij den lezer schenken ; misschien smaakt het naar meer:
AVONDWANDELING.

Geen stemmen rijzen
Stil, -- in gepeizen, —
Gaat ieder voort.
Zelfs 't ritslend schuiven
Des stroons der druiven
Wordt nauw gehoord.
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16 Juli.
De Letterkundige Kroniek brengt een niet zeer belangrijke aankondiging door W o 1 f g a n g van de volgende werken: Brechtje
Spieghels. ,,Zoo is dit een boek geworden, waarvan Dr. Jan ten
Brink genoegen zal beleven."
Taçjes door J a II II o 11 a n d. Het is een nadere bevestiging
van den regel, dat elke auteur zich zelven dood schrijft . . . . Het
geheel loopt over van oppervlakkigheid." Men zou zeggen, dat
W o 1 f g a n g aan zijn eigen artikels dacht toen hij deze gulden
woorden nederschreef.
Een Immortellenkrans. Laatste Novellen van E. S e i p g e n s.
"Ook deze hebben het in-gezellige en prettige van die voorafgingen
en geven een kijk op onze goede Limburgers."
De Gids, Augustus.
De Letterkundige Kroniek geeft een vrij uitgebreide, aan citaten
rijke kritiek van Geluk door G. C. v a n 't H o o g en Enkele
Verzen door Frederik van Eeden. Behoudens eenige open aanmerkingen is het oordeel over het geheel niet ongunstig.
De Nieuwe Gids.
De Literaire Kroniek van W i 11 e m K 1 o o s bespreekt de
Verzen van P. C. B o u t e n s. De inleiding is ook ditmaal een
goed stuk kritiek. Met uitzondering van de eenigszins overdreven
slotwoorden zal ieder haar met instemming lezen. Volgens schr.
zijn er twee rassen van dichters. De eenen zijn de dronkenen
van rhytmisch geluid, die niet zoo bijzonder teer zijn van emotie,
noch zoo heel groot of subtiel van verbeelding, maar die aldoor
slechts hooren , diep in henzelven , het golvend op-en-neergaan
van ik-en-weet-niet-wat , 't harmonisch beweeg, dat hen stag maar
drijft en bezield doet schrijven zonder dat zij 't bewust zoo willen
en dat zij dan omzetten in zwiervolle geheelen van goed klinkend
rhytmus, waar ieder, die iets dergelijks in zichzelf kan voelen, die
ook vatbaar is voor aangenaam-luidende klank-combinatie , van
zeggen gaat met bewondering: Wat schrijft die man mooi! Zij
zijn, zou men kunnen zeggen, een soort van embryonale musici
van aanleg, en de taal is hun rijk-klankig en gedwee instrument.
,,Bij ons dan is de knapste dier gedurigljk en vloeiend fantasee
rende virtuosen op 't klavier van het Hollandsch nu wijlen de heer
Ten Kate geweest. Die tokkelde op de taal als ware zij een vleu-
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gel en, altijd kunstvaardig, liet hij ons een schat na van melodieusbewogen, heen-en-weder-gaand woordgedans, waar men veel van
kan genieten als men een gevoelig oor heeft voor geluid. Maar toch
één ding miste hij en allen die als hij zijn : hij en die anderen
hadden den vorm wel, het uiterlijk des dichters, het zuivere gevoel
voor de schoonheid der taalmuziek, maar niet zoozeer het andere,
even essentiëele wat den dichter tot dichter slaat, het psychische leven
van innig gevoel en geziene verbeelding, dat, tezamen met die taalmuziek, den allervolmaaksten, den waren dichter maakt. Versta mij
nu wel: ik bedoel hiermee niet dat een dichter van het ras, dat
ik thans op het oog heb, volstrekt geen gevoel of verbeelding zou
hebben, ik bedoel alleen dat hij mist, in de meeste gevallen dat
eenig-noodige voor den blijvenden dichter, dat onuitsprekelijk-eigenaardige, die psychische essence, waarvoor men slechts één woord
heeft, dat eigenlijk niets uitdrukt, omdat het zoo misbruikt wordt,
het woord : poëzie. Den vorm is hij meester, hij kan oreeren en
declameeren in rijm en in rhytme, dat uiterlijk prachtkleed, men
zou haast zeggen : tegen de klippen aan, maar als men, zijn oorera
toebindend voor dien taal-zwier, er nauwkeurig op gaat letten wat
hij eigenlijk zegt, dan merkt men al heel gauw dat, wat hij zegt,
geen kijk geeft in zijn binnenst, geen fijnere of forschere, geen
zachtere of rijkere zielsbeweging is, maar, hoe sierlijk ook ruischend,
zoo . nuchter is als kalfsvleesch, of zoo vaag en onnoozel, zoo zonder
slot of zin als het saamgeflanst gepreékstoel van een boersch proponent."
Wat de Verzen van B o u t e n s betreft, spreekt schr. van brokjes melodie", „vlaagjes van rhytme", „fragmentjes van muziek" en
slechts nu en dan, als even poozend, verneemt hij „een sprankel van
echte muziek". Verder klinkt het : De recensenten halen verzen
uit dezen bundel aan ; die verzen zijn magnifiek, maar 't zijn altijd
weer dezelfde en op de rest heeft, schijnt het, niemand gelet.
„Het boek van den heer Boutens, zooals hij 't heeft gegeven, is
het boek van een man van magnifieke aanleg, maar die met al zijn
aanleg toch niet heeft gegeven wat hij geven kon. Er is machtig
veel moois in, aan muziek en heelding, maar ook zeer veel embryonaals en nog niet tot volmaakte kunst gewordens, zeer veel dat
gelijkt op het onbestemde en nog op de muziek praeludeerende
neuriën van een in baring verkeerende ziel.
„De heer Boutens had zijn boek, zooals `t hier ligt, nog achter
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moeten houden . . . En als mij ook deze opmerking is vergund:
dan vermoed ik dat Bouten's fout ligt in het in-zich-opnemen, en,
als het ware, tot eigen-vleesch-en-bloed-maken van de verzen 'van
Herman Gorter, die met evenveel talent, maar even weinig zelfkritiek als de heer Boutens, ook 'veel heeft gegeven in z66 ongevormden, onvolgroeiden toestand, dat het niet langer dan 50 jaar
leeft." Komt de dichter evenwel die gebreken te boven dan zal
hij, voorspelt Kloos, ,,eenmaal kunnen worden de groote dichter,
die hij zich nu helaas! slechts in enkele zijner verzen ten volle
betoont 1"
-

De Spectator , 13 Augustus.
W. G. v a n N o u h u y s zet zijne artikels Nieuwe Verzen voort
en behandelt Geluk door G. C. v a n 't II 0 0 g. Hij begint met
den dichter zichzelven te laten aankondigen met een ,,breedzwierig"
sonnet:
Het groote sterke leger van den dag
Marcheerde weg hoog heffend roode vanen
Die ik als vlammen aan de kimmen zag
Ontplooiend wijd haar breede en lange banen.
Nog echoode over zee de hoevenslag
Van Phoibos' ros met wapprend gouden manen
En 't vèr verwijderd zingen en gelach
Van al de krijgsliên die er ns hem kwamen.
En als de leste helmenglans verglom

En ook de laatste roode vaan wegzwierde,
Was de aarde als een verlaten vest ; - rondom
De huizen en 't geboomt', dat dun opslierde
Bij hoogen muur en wal van horizon, Maar 't leven weg: - klein dorp dat Sabbath vierde.

Voor deze en dergelijke sonntten heeft beoordeelaar niets dan
lof ; maar van Geluk - een gedicht in negen zangen - zegt hij:
,,Wat wil de schrijver toch met deze terzinèn ? Wil hij ons hierin
iets van zijn wijsgeerige gedachten meedeelen ? Dan waren er toch
betere middelen voor 't grijpen Wil hij ons mooie verzen laten
lezen ? Maar ik kan die verzon niet mooi vinden. Wil hij en het
een èn het ander? Maar dan is zijn pogen mislukt."
De slotsom luidt : Als ik wel naga wat ik heb genoten, dan is
het meest van een schoonheid, die ik, alleen duidelijkheidshalve,
de uiterljke" zou willen noemen. Ik heb veel bewonderd, met
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blijde verbazing, met dankbaarheid, dat we een taal-kunstenaar
meer bezitten, die soms zelfs met enkele woorden een indruk van
groote sierlijkheid kan geven, als bijv. in dezen regel:
Uw blanke sluiers wimplen in de luchte ... .

maar slechts enkele verzen hebben mij eenige ontroering gegeven.
Ik vond zoo weinig innigheid, zoo weinig aandoening of hartstocht .... En als hij het begin van zijn sonnettenkrans aanstemt
met deze vier regels:
0 liefken, open de armen als een poort
Waardoor ik kom in Hof van Heerlijkheid,
Doorvloeid van zilverstroomend liefdewoord
Dat murmlend uit de hoogte nederglijdt,

dan voel ik zoo weinig echt gevoel in die woorden , dan hoor ik
haast alleen ... woorden. „Wees meester van de taal , gij zijt het
van 't gemoed" : wij zeggen het Bilderdijk niet meer na."
Over Robert Bruce schrijft W o l f g a n g een beschouwing.
Hij waardeert Huet's geest en vernuft, maar meent dat de hoofdstukken te zelfstandig zijn , te weinig samenhangen. Vooral de
vinding van het Jodinnetje prijst hij, maar hij gelooft niet dat dit
„zuiver Hollandsch fabrikaat" is. Hem is tenminste niet bekend
„dat de jodenbuurt van die parelen uitwerpt."
20 Augustus.
De kritiek van V a n N o u h u y s geldt ditmaal Enkele Verzen
van F. v a n E e d e n. Veel belangrijks bevat dit artikel niet.
Schr. waarschuwt tegen het gebruik van vreemde woorden en zegt
dat een sonnet Voor H. hem doet denken aan Van Beers geparodieerd door Piet Paaltjes. Verder wijst hij op zekere overeenkomst
met een 18de-eeuwschen mysticus J a n S u d e r m a n, die echter
als dichter ver beneden V a n E e d e n staat.
Tijdschrift voor Onderwijs en Opvoeding , No. 2. — De bijzondere belangstelling onzer lezers zij gevraagd voor een hoogst
lezenswaardig artikel Grammatica en Lectuur van Dr. J. H.
G u n n i n g Wzn. , waarin we een echo vinden van de heerlijke
rede van prof. Symons op het Philologen-Congres van enkele deelen
der voordracht van Prof. K e r n en van de inleiding van de rede
van Prof. v a n L e e u w e n. Hoewel Dr. Gunning de oude talen
op het oog heeft en het op de gymnasiën gegeven onderwijs wel
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wat sterk idealiseert , is toch de hoofdstrekking van zijn schrijven
aller laf en aanneming waardig : wat daar van de oude talen gezegd wordt , moet gelden voor de moderne , in de eerste plaats
voor de moedertaal en veroordeeld worde dus , dat „de schrijvers
geheel of gedeeltelijk in den dienst der grammatica staan zoowel
als der stijloefeningen en dat men hen in zekeren zin behandelt
als eene verzameling van gemengde voorbeelden bij de grammatica."
Hoe de schrijvers behooren gelezen te worden getuigt Dr. G.:
„zóó dat men niet alleen den naakten zin der woorden ten naasten
bij begrijpt , maar de gedachten des schrijvers nà-denkt , zijn gevoelens mee-gevoelt , zijne bedoelingen vat , in één woord in 't
gelezene , zich inleeft." Ja , Dr. Gunning zegt het en we gelooven
het ook wel „ieder philologische student zelfs aan eene Nederlandsche universiteit weet , dat philologie is liefdevolle en diep-

gaande bestudeer-ing van geheel het leven van 't een of ander
cultuurvolk in al zijne werkingen." Maar Dr. G. zegt ook „met
die wetenschap komt hij later als leeraar aan het gymnasium",
dit kunnen we niet tegenspreken , of alle gymnasiasten dat merken
ben ik zoo vrij te betwijfelen en dat Dr. G. overtuiging ook bij
alle Leeraren , aan alle Hoogere Burgerscholen en Kweekscholen
voor onderwijzers bevestiging zou vinden, kan ik zeer stellig tegenspreken.
Die neueren Sprachen. Juli en Aug.
Voor ons het allerbelangrijkste is hier stellig de arbeid van F.
A. Finck te Marburg , die in dit tijdschr. laat afdrukken Acht

vörtrage ilber den deutschen sprachbau als ausdrucle deutscher
weltanschauung , waarvan hier de 5e voorkomt. De ernstige lectuur dezer voordrachten geeft een helder inzicht in de wijze,
waarop de verschillende betrekkingen der woorden zoowel als de
geslachten , en derg. blijken uit de daarvoor aangewezen vormen.
Wie A n d r e s e n Sprachgebrauch und Sprachrichtigleeit , P a u l
.Prinzipien der Sprache en M a x M ii 11 e r's Lectures on the
science o f Language kent , we zwijgen van W h i t n e y, J o 11 y en
B e c k e r i n g V i n c k e r s, die zal hier -- soms wat wijdloopig
maar overigens duidelijk verstaanbaar , ook daar , waar hooge wetenschap aan het woord is, — veel meer populair nog dan bij M a x
M ü 11 e r de verklaring vinden van vraagstukken der taal, die ons nog
onlangs verlegen deden slaan. Eene opmerking kunnen wij niet
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terughouden. De Schr. wijst er op dat in het Spaansch het recht
streeksche voorwerp voor zaken niet, voor personen wel het voorzetsel á heeft. We mogen als algemeen bekend aannemen , dat
onze Israëlitische landgenooten zeggen : Hij heeft aan mij geslagen , volkomen naar het Spaansche spraakgebruik : el padre
ama la musica , de vader bemint de muziek ; el padre ama á
la hija , de vader bemint d3 dochter. We zijn den Schr. dankbaar , dat hij ons zegt , dat deze vorm in de Slavische talen en
in de taal der Zigeuners voorkomt ; maar we kunnen onmogelijk
toegeven , dat er hier sprake kan zijn van een datief. De a
staat alleen als teeleen , dat er een persoonsnaam volgt en dat
teel€en staat er niet als er een zaaknaam volgt. Dat het verschil
tusschen persoon- en zaaknaam oorzaak zou kunnen zijn , dat een
datief de plaats van een akkusatief innam zal stellig door geen
verstandig mensch worden toegestemd. Dit is echter een klein
vlekje , dat we niet onopgemerkt wilden laten , maar dat de waarde
der verdere beschouwingen niet schaadt.

Boddaert naar Schubart.
In den vijfden druk der Levensgeschiedenis en .Erotische Dichtwerken van Mr. P i e t e r B o d d a e r t (1766-1805) blz. 5 wordt
de bekende anecdote verhaald , dat B o d d a e rt ,'t wordt ook van
anderen verteld) uitgenoodigd werd , een extenaporé te geven op
twee ducaten (elders : éen) in een glas jenever (elders : wijn) en
dat hij daarvoor den geheelen inhoud van het glas zou ontvangen.
Daarop zou hij gedicht hebben:
Twee Goden in een glas!
Wat zal ik daarvan maken ? —
'k Steek Plutus in mijn tasch
En Bacchus in mijn kaken.
Niet toevallig zou men zeggen , althans waarschijnlijk niet zonder invloed op 't ontstaan van dit versje is het feit , dat van
S c h u b a r t (1738-1791) een gelijk geval verhaald wordt , waar
het echter een ring betrof , dien men in een glas had geworpen,
waarop S c h u b a r t improviseerde:
Zwei Götter kinnen sich zusammen nicht vertragen,
Drum Plutus an die Hand und Bacchus in den Magen.
Dat het laatstgenoemde verstandiger en beter is , zij in 't voorD. B.
bijgaan vermeld.

EXAMENWERK TE UTRECHT.
Niet langer maq de struisvogel de ideale Mentor zijn bij het onderzoek der sociale quaestie.

Geef hiervan eene duidelijke verklaring.
Ziedaar eene opgaaf voor schriftelijk werk voor de hoofdacte.
Voor een denkend mensch is het onbegrijpelijk, dat een dergelijke
opgaaf door de examen-commissie geschikt geacht werd, om den
candidaten te worden voorgelegd.
Voor een deugdelijk voorbereid candidaat is het een zeer zware
taak, dezen volzin -te behandelen, zonder den man, die het werk
opgaf, een gek figuur te laten maken.
Men verlangt eene „duidelijke" verklaring ; zou men denken, dat
de candidaten anders eene „onduidelijke" zouden geven ? En ligt in
het woord „verklaring" niet opgesloten, dat deze „duidelijk" zal zijn ?
De beteekenis der woorden duidelijk, klaar en helder moet men
toch bij candidaten voor de hoofd-acte bekend veronderstellen, dus
ook wel bij examinatoren.
Mentor geleidde den jongen Telemachus, hij gaf hem wijzen raad,
hij hield een wakend oog op hem, hij verzorgde hem, beschermde
hem en voedde hem op. Bij die verklaring bedenke men, dat
Mentor minder bekend is uit de mythologie zelve, dan uit het werk
van Fénélon Les aventures de Télémague flls d' UI sse, waaruit het
voorgeslacht, ikzelf er nog onder gerekend, Fransch leerde en dat
meer dan eene eeuw in alle beschaafde kringen van Europa, meest
in het oorspronkelijke, maar vaak ook in vertaling , gelezen werd.
Mentor is daardoor een naam ter aanduiding van een vaderlijken
vriend, van een invloedrijk raadsman. Maar in die aanduiding ligt
reeds opgesloten, dat er van een „idealen Mentor" geen sprake
kan zijn. Mentor zelf was een ideaal van wijsheid, deugd en goedheid, en idealer dan het ideaal heeft geen beteekenis.
Mentor was een raadsman en vriend, een leidsman op den goeden
weg, maar ondenkbaar is een mentor, die bij eenig onderzoek te
pas komt. Men zou daarbij aan een Salomo, een Minos, wellicht
aan een Nestor denken, maar stellig nooit aan Mentor.
En nu leert ons deze zin, dat de geleerde examinator, het commissie-lid, zich een struisvogel als ideale Mentor denkt.
Daar Mentor de verpersoonlijking is van braafheid en gezond
verstand, zoo kan elke met braafheid en gezond verstand overeen-
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komende neiging of karaktertrek als Mentor worden aanbevolen en
kan voor elke neiging of karaktertrek van tegenovergestelden aard
worden gewaarschuwd, daar het gevaarlijk zou zijn, zich die onder
het beeld van Mentor te denken, die als Mentor aan te nemen.
Zeer zeker kan dus geen enkel dier als Mentor voor menschen
worden voorgesteld.
Een duidelijke verklaring van dezen zin te geven is dus volstsekt
onmogelijk.
De hoogst verwarde uitdrukking doet denken aan eene vergadering van menschen, die met woorden schermen, die ze niet verstaan
en over zaken spreken, die ze niet begrijpen.
Bij het „onderzoek der sociale quaestie" (veelal is kwestie mooi
genoeg) zoowel als bij elk ander onderzoek heeft men een gedragslijn
te volgen, aan een systeem vasttehouden, eene methode toe te passen
enz. enz. enz. maar aan een gids of leidsman heeft men niets, omdat
die de zelfstandigheid en onafhankelijkheid in gevaar zou brengen.
Den schrijver van den zin zweefde zoo iets voor van struisvogel
politiek en in een aanval van bedenkelijke begripsverwarring
plaatste hij den vogel Struis naast den vriend van Telemachus
Wat de schrijver dus had behooren te zeggen, aangenomen, dat
hij iets zeggen wilde, zou geweest zijn:
-

Laat bij het onderzoek der sociale kwestie alle gedachte aan
struisvogel-politiek varen !
of wel:
Kies u bij het onderzoek der sociale kwestie toch vooral den
struisvogel niet tot voorbeeld!
dat is:
Heb den moed, bij het onderzoek der sociale kwestie het gevaar
onder de oogen te zien.
Wanneer er aanhoudend en helaas veelal zeer gegronde klachten
komen over onvoldoende kennis der moedertaal bij de candidaten,
dan zal het wel hoofdzakelijk daaraan zijn toe te schrijven, dat de
candidaten een groot deel der ernstige studie verwaarloozen en hun
tijd verbeuzelen met allerlei examen-kunstjes en raadseltjes, wel
wetende, dat ongeschikte examinatoren daarnaar meer vragen dan
naar deugdelijke voorbereiding.
,Amsterdam.

T.ACo H. DE BEER.

CONSTANTIJN HUYGENS.
„De bewondering voor de letterkunde der zeventiende eeuw verflauwt !" hoort men beweren, en tegenspreken kan men het niet.
Men neme er de proef van en spreke over de groote mannen uit
den bloeitijd met Hoofd- of Hulponderwijzers, Leerlingen van de
Kweekscholen, Leerlingen der Hoogere Burgerscholen, met aandoenlijke eenstemmigheid getuigen zij, die er niet speciaal werk van
maken, dat ze het meerendeels vervelend vinden. Toen men kort na
de invoering der Wet op het Middelbaar Onderwijs ijverig ging
Hooften, Huygensen, Vondelen en Catsen (gelijk Mr. P. B r o o sh o o f t dat in de Liberaal noemde) toen heb ik er herhaaldelijk op
verschillende plaatsen op gewezen, dat de bewondering en de liefde
voor die dichters en voor vele andere zou uitblijven als de vaak
maar half onderrichte lofredenaars bleven rondbazuinen, dat alles
even mooi was en dat alles door onze jongelui moest worden bewonderd.
Toen later met steeds toenemende kracht en meer verontrustende
volharding in onze nationale opvoeding de dressuur in de plaats
trad van de algemeene ontwikkeling waarnaar men sedert 185 7 met
altijd inniger overtuiging was blijven streven, toen het geheugen
den arbeid van het verstand overnam en een dood vormenwezen
elke gemoedswarmte verdreef, toen werd ook op de school de dichter niets meer dan de man, in wiens werken bouwstoffen voor
spraakkunsten en woordenboeken te vinden waren. Dat de ware
dichter kunstenaar, priester en profeet is, dat klonk den taal- en
letterhelden als een sprookje in de ooren. En deze waren in de
meerderheid : gemakkelijker kan men aan de oppervlakte blijven
hangen, gemakkelijker het buitenste bekleedsel onderzoeken, dan
doordringen tot de kern om daar het levensbeginsel te ontdekken.
Op beangstigende, benauwende wijze nam het aantal noten bij
onze 17e-eeuwsche teksten toe, de dichters werden gelezen zooals
bij het opkomend humanisme de oude schrijvers op de kloosterscholen gelezen werden, met zooveel noten, dat niemand iets van
den tekst begreep maar dat men alleen de woorden leerde kennen.
Daarmede was natuurlijk alles buitengesloten, wat liefde en bewondering mocht heeten.
Zoo werd voor onze leerlingen V o n d e l synoniem met hjsbreclt
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van Artstel of Leeuwendalers, wat ze beide vervelend vonden en
H o o f t met Granida , wat hun onuitstaanbaar voorkwam. Vondel's
heerlijke gedichten werden niet of bijna niet gelezen en de oogst
uit Hooft was ook al zeer schraal.
En toch zou een levendige voordracht over de grootste helft der
stukken van deze dichters, geïllustreerd door mooie fragmenten,
ongetwijfeld op de jongelui een aangenamen en diepen indruk
maken.
Het minst van allen las men Huygens!
Het aantal noten zou bij deze dichter onrustbarend groot moeten
worden en menigeen onthield zich liever van lectuur, dan dat hij
gevaar liep te moeten verklaren, wat hij niet wist.
Hoe jammer, dat Huygens' werken niet beschouwd werden zóó
als men de werken van alle andere kunsteaaars beschouwt, elk
werk als één geheel, verduidelijkt door nauwkeuriger onderzoek van
enkele bijzonderheden : men kan den Schuttersmaaltijd bewonderen
al weet men niet, hoeveel personen er op staan en al weet men niet
precies van ieder der personen uit welke onderdeelen hun kleeding
en wapening bestaat. We genieten het Wilhelmus al hebben we
de muziek niet naar de regelen der harmonie- en compositie-leer
onderzocht.
Geldt dit van alle groote dichters, het geldt vooral van
Huygens.
Van de drie dichters Von del, H o o f t en Huygens, die
als de eersten onder de eersten geroemd worden, staat Huygens het
naast aan onzen tijd, is Huygens het minst verouderd en wel omdat hij de eenige onder de drie is, bij wien het humoristische genre
den boventoon heeft.
Aangaande het gehalte van het komische moge de meeping in den
loop der eeuwen zich wijzigen, het komische zelf is van alle eeuwen,
het verandert nooit. We lachen ongetwijfeld nu nog even graag
om de blijspelen van P 1 a u t u s en T e r e n t i u s, als een gelukkig toeval ze voor ons ten tooneele doet verschijnen, als de Romeinen zelf hebben gedaan en bij de opvoering van den Spaanschen
Brabander op 23 September 1898 heeft er telkens weer een daverend
gelach weerklonken, stellig niets minder luid dan de wanden van
den ouden Schouwburg voor bijna drie eeuwen hebben weerkaatst,
toen datzelfde stuk voor het eerst werd opgevoerd.
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Men zou van Huygens kunnen getuigen, dat hij de eerste, ja
wellicht de eenige onzer oudere dichters is, bij wien het komische
die hoogere beteekenis heeft, dan alleen, dat het doet lachen. Zijn
humor en satire teekent, geeselt, treft en geeft ons een kleurig
en hoogst uitvoerig tooneel, van het leven in zijn tijd.
En geen wonder !
De geestige toon , het hoogere komische genre ontwikkelt zich
slechts onder zeer bijzondere omstandigheden en er zijn alle redenen om aan te nemen, dat ons land daartoe hoogst zelden gelegenheid heeft gehad.
Vergelijk de plompe grappen der Duitsche humoristen uit den
bloeitijd , met den fijnen geest der Fransche comici uit de gouden
eeuw en zie in Engeland het groot verschil tusschen de veelal
verdachte geestigheden , in den tijd van koningin Elisabeth met
den fijnen scherts uit de dagen van koningin Anna.
Wie dat verschil heeft opgemerkt en de oorzaken daarvan heeft
nagegaan , zal ook dadelijk inzien , waarom bij Huygens eerre geheel andere (zij het ook vaak maar gedeeltelijk begrepen) geestigheid zijne pen bestuurde dan bij de meeste andere dichters , wier
humor we roemen.
Het ernstige wisselt met den loop der tijden en beurtelings hebben godsdienst, zedeleer, heldenmoed of nationale trots daarbij den
hoofdtoon. Vandaar, dat hoogst ernstige en degelijke stukken die
eens bewondering konden wekken later vaak ongenietelijk zijn.
Men neme de proef met M i 1 t o n's Paradise Lost, K 1 o p s t o c k's
Messias , de ernstige bespiegelende poezie van B i 1 d e r d ij k , de
Essays van M o n t a i g n e: Wie leert , ze te genieten ?
Maar de ware humor is voor alle tijden , ze komt voort uit den
mensch en niet uit de Maatschappij ; E r a s m u s heeft in den
Lof der Zotheid bladzijden , die ook thans nog niet verouderd zijn.
En Huygens werken behooren tot die , welke grootendeels niet
verouderen.
Nu is Huygens humor tweederlei.
Daar is een grove , zware , Hollandsche en een fijne , scherpe,
ondeugende Fransche. Bij de eerste halen we de schouders op , de
laatste blijven we genieten.
Te midden van oorlogsgewoel en wapenkreten , onder landontdekkers en vertegenwoordigers van den wereldhandel , zoeke men
niet de fijne scherts , de onweerstaanbare prikkel van geestige
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satire. Na levensgevaar te hebben doorstaan , na de grootste vermoeienissen te hebben gehad , heeft de Hollander het weldoorvoede lijf te doen uitrusten en waar zijn bezigheid strenge oefening
des geestes vraagt , daar begeert hij die niet als uitspanning. Zoo
ontstaat de geestigheid van het hoekje van den haard , een woordspeling , soms ver gezocht , een kluchtig rijm , een grove boert,
in woorden rustig voortzondigen onder de leus , dat "natuurljke
dingen niet schandeljk zijn", ziedaar den Hollandschen Huygens
die zijn volkje kende, die wist dat hij in de keus van aardigheden
inderdaad niet al te keurig behoefte te zijn , zelfs niet tegenover
dames , al waren deze de veel overschatte dochters van Roemer
Visscher.
Wel waren zij , onder wie hij verkeerde , meer of minder bekend
met Latijnsche en Grieksche schrijvers , waaraan veel geestigs had
kunnen ontleend worden , maar ook alleen het grovere gedeelte
daarvan trok hen aan en baande zich een weg tot de menigte.
Een geheel andere geestigheid vinden we bij Huygens , waar hij
niet voor bepaalde personen schrijft , maar in zijn rijke omgeving
aan zijn dartelen geest vrij spel laat. Dan komt de geestigheid van
goeden huize , die zich alleen in de schaduw van den troon ontwikkelt.
Waar de hoofsche toon en de etikette een nauwlettende woordenkeus voorschrijven en de vorm moet worden in het oog gehouden , daar is uitspatting van grovere elementen uitgesloten , daar
ontstaat van den geestigen man het complimenteuse , het fijne , het
voorzichtig gevoelde en .... daardoor ook vaak het minder gemakkelijk verstaanbare.
Waar Huygens in een eenvoudig plomp puntdicht alle moeite
doet, om toch maar goecd verstaan te worden, ook in het allerplatste,
wat hij te zeggen heeft , daar omsluiert hij elders in fijne scherts
of satire, vaak alles, wat hij zegt, in die mate, dat de lezer naar
toelichting moet omzien, naar verklaring moet zoeken.
Dit laatste kan ons niet verwonderen. Van Brabantsche familie,
met Franschen van zijn prille jeugd in betrekking, zoodat hij
zelfs in het Fransch met zijne ouders correspondeerde, de hoven
van Europa rondreizende, waarbij Fransch de taal der onderhandelingen was ; geheel thuis aan het Fransche hof, in die omgeving
waar fijne smaak, geestigheid en hoofsche manieren meer dan ergens
werden aangetroffen, kon Huygens, in vele talen en literaturen
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ervaren, eigen en ontleende geestigheid inkleeden naar den hoofschen
eisch, waaraan hij zoowel wist te beantwoorden.
Wie Huygens' dichterlijken arbeid kent, weet ook, dat zeer veel
als waardeloos voor onze dagen moet worden verworpen, maar hij
zal in de nauwkeurige teekening van het leven in den Haag in de
satires op de dwaasheden dier dagen overvloedig stof tot hoog genot
vinden. Bovendien zal de taalbeoefenaar in Huygens werken een
woordenrijkdom aantreffen, die inderdaad den woordenschat van
bijna alle anderen overtreft en hij zal tevens vol bewondering zien
dat de schrijver steeds met groote nauwgezetheid en veel overleg
de fijnste nuanceering door juist gekozen woorden heeft weergegeven.
Wie den beschaafden toon in het midden der 17e eeuw nauwlettend geteekend wil zien, heeft Huygens te bestudeeren.
Daarom hulde aan dr. W o r p en aan den Uitgever W o l t e r s
die den grooten vaderlandslievenden arbeid moedig voortzetten, om
aan Nederland een volledige editie van Huygens te verzekeren,
waardoor het ons mogelijk zal worden een Woordenboek op Huygens
samen te stellen waartoe dr. E y m a e 1 in zijn allerbelangrijkste
studiën reeds zooveel heeft bijgedragen.
Maar voor dat die veel omvattende uitgaaf nog geheel compleet
en voor het eerste vel van het woordenboek geschreven is, kunnen
we van Huygens genieten in zijn fijne scherts en bijtende satire,
in zijn zedeteekening en zijn karakterbeelden, in zijn hoofsche beleefdheid en Fransche galanterie en daarbij vergeten wij licht, wat
ons minder fijn en minder geestig voorkwam, wat ons naast de
geurige en . kleurige bloemen uit vreemden lusthof al te zeer aan
keukengroente deed denken.
TAco H.- DE BEER.

Noord en Zuid, 21e Jaargang.
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SYNONIEMEN.
(Vervolg van bladz. 381.)
10. Geneqen en geneigd.
Geneigd, het verleden deelwoord van neigen en genegen, het verleden deelwoord van nijgen, verschillen niet veel, wanneer men

uitsluitend op de etymologische beteekenis der woorden let. Daar
het grondbegrip van neigen en nijgen buigen, overhellen is, laat
zich de beteekenis der beide deelwoorden van : neiging hebbende tot,
goedqunstig gezind, lief hebbend daaruit licht verklaren.
Geneigd in de beteekenis van lief hebbend, welwillend jegens
iemand gestemd, komt in de tegenwoordige taal niet meer voor
(wel in die der 17e eeuw) ; genegen heeft die beteekenis nog wel
b.v. „Erasmus, wiep zij (Bertha van Heyen) meer dan een der
andere jongelieden genegen was, bewondert hare onbegrensde godsdienstigheid" (L. v. R e m b r. I, pag. 257).
Beide woorden zijn alleen nog maar synoniemen in de beteekenis van neiging hebbende tot. Het verschil tusschen de twee syn.
hangt af van 't verschil in oorzaak of beweegreden tot de neiging.
Geneigd bezigt men, wanneer de neiging bf tot de natuur, den aard
van zeker mensch behoort, óf wanneer zij als het gevolg van redeneering of inzicht moet beschouwd worden. Genegen dient men te
gebruiken, wanneer de neiging uit lust of begeerte ontstaan is.
V o o r b e e l d e n: Zij ' was niet qeneqen eenige huiselijke bezigheid op zich te nemen. In welke hoogachting de moeder (Mevrouw
witse) zeer genegen was te deden. (C. 0. 236).
Ze (Tante. Sophie) was altijd een beetje meer geneigd mij te plagen met mijne religieuse gevoelens en mijn ouderlingschap, als hij
bij haar was geweest (Bos b. T o u s s., M a j. Frans 33). Ik,
die steeds van de ontwikkeling onzer hollandsche dames den besten
dunk gekoesterd heb, ben nogtans niet geneigd aan hare linguistische vaardigheid onvoorwaardelijk geloof te slaan (H u e t XV,
pag. 11). Vrouwen vallen meest in uitersten, of zij maken zich
weinig beduidend en alledaagsch, of zij zijn altijd in de wolken en
geneigd tot mysticisme (V o s m a e r V o g e 1 s 137). Het geheele
gelaat doet denken aan den heerschenden toon in Rembrandts
stukken en men zou in sommige oogenblikken geneigd zijn, haar
-

als eene schepping van zijn penseel te beschouwen. (i d. i d. 134).
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1 1 . Bevoegd, bekwaam en geschikt,
Deze drie bijvoegelijke naamwoorden wijzen er alle op, dat
iemand in staat is (of tenminste in staat geacht wordt) iets naar
behooren te verrichten. Bevoegd wordt gezegd van hem, die wettige aanspraken kan doen gelden op 't bezit of de uitoefening van
iets. Zoo eischt de kieswet (art. 51) van de 40 kiezers, die opgave
kunnen doen van een' candidaat, dat zij bevoegd tot deelneming
aan de verkiezing zijn. Hunne bevoegdheid ontleenen zij aan
de wet. Sommige menschen achten wij bevoegd om een oordeel
over zeker werk uit te spreken. Deze bevoegdheid ontleenen zij
aan hunne studiën. Bekwaam beteekent door oefening en aanleg
in staat tot het uitoefenen van een vak of bedrijf. Wie bekwaam
is, bezit . niet alleen de kennis, maar ook de in 't leven zoo noodige
vaardigheid om zijne kennis toe te passen. Geschikt als synoniem
van bevoegd en bekwaam beteekent, voor iets passende, er aanleg
voor bezittende. Een ,geschikt onderwijzer is een onderwijzer, die
slag heeft om met kinderen om te gaan en om hun wat te leeren ;
een bekwaam onderwijzer paart aan dien onmisbaren aanleg ook
meer dan voldoende kennis, terwijl een bevoegd onderwijzer iemand
is, die aan de eischen der wet voldaan heeft, om als onderwijzer
te kunnen optreden.
V o o r b e e l d e n: Het publiek, meestal de inkompetentste van
alle bevoegd verklaarde rechters, was deze reis goed ingelicht (C. en
A. H. 108). De klokken waren niet met behoorlijken Doop gewijd ! en, door ijver gedreven, strafte hij hare onbevoegde luidruchtigheid met het anathema. (H u e t, S t a r i n g 135).
Van het halfdozijn doctoren zijner woonplaats was hij buiten kijf
de bekwaamste en tevens de gevierdste (C. e n A. H. 108). Het
heeft niet gebaat, dat een bisschop van Kamerijk, verlegen om een
bekwaam jong sekretaris, daarover naar Utrecht schreef en onzen
veelbelovenden Augustijner in dienst nam (L. v. R T., 261).
Er was voor zulke geboren auteurs , in onmin met de kloostercel , niet geschikt voor de routine van het openbaar onderwijs , in
de middeneeuwsche samenleving geen plaats (L. v. R. I, 262).
Deze waardige man was eigenlijk een van de weinige schepselen,
die voor het kaartspel geschikt zijn (C. 0. 259).
12. Afkeer en weerzin.
Beide woorden duiden de onaangename gewaarwording aan, die
iemand ondervindt bij het waarnemen van iets , dat hem in een
34*
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of ander opzicht mishaagt. De zwakste van deze gewaarwordingen
wordt uitgedrukt door tegenzin ; weerzin is sterker en heeft betrekking op personen en zaken. Nog sterker dan de weerzin is de
afkeer. Afkeer is reden, waarom men een persoon steeds zoekt te
ontwijken of dat men zich van eene handeling onthoudt , omdat
die persoon of die handeling in hooge mate onzen weerzin opwekt.
13. Afkeer en haat.
Deze woorden wijzen op een onaangenaam gevoel , opgewekt door
personen, die wij niet kunnen uitstaan ; die wij in zeker opzicht
ver beneden ons achten. Het zwakst wordt dit uitgedrukt door
afkeer. Een ander meer opvallend verschil tusschen deze beide
synoniemen is, dat men bij afkeer niet denkt aan de handelingen,
die het gevolg zijn van de onaangename gewaarwording , wat wel
het geval is bij haat. Haat uit zich in daden of zal zich daarin
uiten. Hem , dien we haten , gunnen we niets goeds, we verheugen
ons er zelfs over , wanneer rampen hem treffen.
Voorbeelden (12 en 13):
Deze liefdelooze taal , gevoegd bij de donkerheid en leegte door
Gerritje's dood in zijn hart achtergelaten , hadden Arie met weerzin
vervuld tegen Tederen troost der godsdienst (C. en A. H. 256).
Waarlijk , wij , die den weerzin niet verheelen , welke ons de
figuur (van Cats) inboezemt , die hij tegenover de krachtige bewindslieden zijns tijds maakte enz. (P o t g. II 131).
Ik hoop niet , dat die trek mij bij is gebleven , want ik heb een
afkeer van vrouwen , die opzettelijk zonderling willen zijn (V o sm a e r, V o g e l s 137).... een schoone wereld, wier visioenen Erasmus al spoedig met afkeer vervuld hadden van eene vroeger verheerlijkte eenzaamheid en eigenwillige wereldverzaking (L. v. R. I,
209). Zij laat u twee rijen scherpgepunte tanden zien en u geen
oogenblik vergeten , dat haar binnenste een kelder is, waar de haat op
fust ligt (L. v. R. II 1 , 7). Volontairs vallen eigenaardig in twee klassen te verdeelen, inheemsche en uitheemsche. De kantoorbediende
haat beide met een' fellen haat (Pot g. II, 16).
Amsterdam. v.
( Wordt vervolgd.)

D. MATE.

DE DROES OP MARKEN.

Het eiland Marken, voorzeker geen streek, waar men bij voorkeur
zijn tenten zal opslaan , werd in vroeger tijd als een soort verban.
ningsoord beschouwd en een verblijfplaats van den duivel. De volgende plaatsen zullen dit duidelijk maken.
Neen, wijff, men can den goeden te veel wijten,
Begondy te smijten, ick stelde my ter weer.
Wat laetghy u duncken, Sint Theunis meer,
Ick s` el u in mijn deer, swijn en vercken,
Lijs Gordeme'.s, creng, aes, vol boose wercken,
Op Mercken voer u den Noordoosten wint!

Uit een „Tafelspel van den waterdraqher Kees en Mary zijn
wijf," door van Breughel. Van Vloten, . Kluchtspel, II, bl. 25.

In de Klucht van de bedrogen Smith, gerij mt door Jacobus Kemp.
Amst. 1661 (Van Vloten, Kl. III , bl. 52), zegt Olphert Jansz. tot
zijn vrouw Jacomijn, die zich ongerust maakt over de ongesteldheid
van haar dochter Grietje, welke buiten haar weten zwanger is, en
nu „haar maaghdelijke water bij de Jeudedoctoor" wil laten kijken:
Ja wijf, ick loof wel, dat jou raat niet veel sal helpen,
Want jij, noch gien Doctoor, noch quacksalver sal heur pijn kunnen stelpen;
Dat jy daar of wist soo veel als ik daer nou of weet,
Ik wed, datje heur van boosheyt de neus met beyde oren afsneet,
En joeghse voor Sint Velten bij de Droes op Marcken.

En in De Vol-Geestige Werken van Salomon van Rusting, M. Dr.
I, bi. 150, lezen we :
Trek metter haast na bommelskont !
En so je 't daar niet vind, (sey 't varken)
Soo reys van daar na boksdehoe;
En dan, bruy voor den droes op Mareken.
K. P.

EEN KARIKATUUR VAN DEN GIJSBRECHT ' ).

Het vergif onzer dagen is de reclame!
De een maakt reclame met wetenschap : zoo verkoopt men koffieboonen
(gebrand) volgens de methode van prof A. ; wollen borstrokken id. prof.
B., schoenen id. prof. C., melk id. prof. D en honderd andere zaken; de
andere maakt reclame met moderniteit, het nieuwste nieuw. Men wil
geven wat velen nog niet gezien hebben. óf modellen uit vroegere eeuwen,
óf zaken averechts van wat ze moesten zijn een bakkerij in den vorm
van een middeleeuwsch kasteel, een telegraaf kantoor in den vorm van een
klooster, of wel men fabriceert de onmogelijkste verzen, zinnen, woorden,
spellingen, alleen om iets anders te geven dan anderen gaven en scheldt
uit voor domkoppen, allen, die dat niet prijzen.
Zoo ook de firma Boon-Verkuyl.
Wat zal ik nu eens weer uitgeven ? zegt B o o n.
Wat zal ik toch eens uitgeven ? zegt V e r k u y 1.
Les beaux esprits se rencontrent ! Zonder idee bij B o o n en zonder kennis bij V e r k u y 1 komt er iets uit ! En wat ?
In een blauw omslag met een walgelijke 'teekening er op verschijnt
Joost van den Vondel. Gijsbrecht van Amstel. En onder den titel de
advertentie : Vraagt : Vondel's gift vrije inkten. Hier kon »bacterie-vrij" of
»ziekte-kiemvrij" niet helpen, »gepasteuriseerd" ging niet, »hoog-gepasteuriseei-d" ging ook niet. De keerzijde vertoont een nog onsmakelijker teekening met eene advertentie van een »broodfabriek", binnen-in eene van
»1 ijwielen." De voorrede put alles uit, wat reclame vermag en elk punt
is bestemd om te bewijzen, dat Nederland met de echte waardeering van
Vondel heeft gewacht op Verkuyl om ons dien dichtervorst te doen verstaan.
De reclame-citaten" laten we rusten, we zouden anders bladzijden vol
moeten schrijven ; we bepalen ons alleen tot wat V. zelf zegt. Hij wil
Vondel doen verstaan en daartoe zijn bijzondere maatregelen noodig ; want
volgens V. is oorzaak »van de lauwheid" inzake bewondering van Vondel:
(oorzaken, waarvan wij de waarde later zullen bespreken) :
1o. de verouderde spelling, daarom wil hij die veranderen. Mij wel. Of
iemand schrijft : iek trock of ik trok, quam of kwam doet niets ter zake
wel moet men aannemen, dat de eerste vormen even duidelijk zijn als de
laatste, maar er kunnen er zijn, die zich door de ongewone spelling laten
afschrikken en dus : laat die spelling veranderd worden, dat bederft het
kunstwerk niet.
Van hoe weinig beteekenis dit echter is, blijke uit het volgende:
Regel 1--4 van den bedoelden tekst zijn afgedrukt in zes verschillende
edities, aldus:
'.

1) V o n d e l 's Gijsbrecht »bewerkt" door V e r k u y 1, Leeraar aan de
Cadettenschool, gevent door B o o n uitgever te Amsterdam.
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P utje s-Uitgave 4h^r
Het Hemelsche gerecht heeft zich ten lange lesten
Erbarremt over my, en mijn benaeuwde vesten,
En arme Burgery ; en op mijn volex gebed,
En dagelix geschrey, de bange stad ontzet.
Van Lennep 1857.
Het Hemelsche gereght heeft sich ten lange lesten
Erbarremt over my, en mijn benaeude vesten
En arme Burgery ; en op mijn volex gebed,
En dagelijcx geschrey, de bange stad ontset.
U n g e r (behoudens twee hoofdlettevs de spelling der uitgave van 1650).
Het hemelsche gerecht heeft zich ten lange lesten
Erbarremt over my, en mijn benaeuwde vesten,
En arme burgery ; en op mijn volex gebed,
En dagelix geschrey, de bange stad ontzet.
T e r w e y 1893, geeft den tekst van 1659 (de beste van de twee uit dat jaar.')
Het hemelsche gerecht heeft zich ten lange leste
Ontferremt over my en mijn benaeude veste
En arme burgery, en, op mijn volx gebedt
En dagelij x geschrey, de bange stad ontzet.
M e y e r 1895, tekst van 1637.
Het hemelsche gerecht heeft zich ten lange lesten'
Erbarremt over my, en mijn benaeuwde vesten,
En arme burgery ; en op mijn volx gebed,
En dagelix geschrey, de bange stad ontzet.
Brumelsehe ed. bij Aug. Wahlen en Brest van Kempen.
Het hemelsche gerecht heeft zich ten langhe leste
Ontferremt over my, en mijn benaeude veste,
En arme burghery ; en, op mijn volcks gebedt
En daghelijcks geschrey, de banghe stadt ontzet.
Aangaande den door T e r w e y gevolgden tekst van 1659 zegt dr.
.
Meyer:
»Nu heeft het stuk een groot aantal wijzigingen ondergaan ; tal van
»woorden en vormen zijn veranderd. Een deel van de veranderingen heb»ben ten doel de verouderde ontkenning met en te doen verdwijnen ; een
»ander om ha-rdklinkende of ruwere woorden door welluidender of zachter
»te vervangen , wat niet altijd een verbetering blijkt. Sommige woorden
»en uitdrukkingen worden vervangen , waarschijnlijk omdat zij verouderd
»waren , (als bijstand doen met door helpen met). Verder wordt geregeld
»doen veranderd in toen , leit , in legt , na in naex enz.
T e r w e y zelf getuigt : Om den wille der duidelijkheid hebben wij ons
hier en daar eene afwijking veroorloofd in het gebruik der hoofdletters en
leesteekens. Den naam van den hoofdpersoon hebben wij met eh gespeld;
in de door ons gebruikte uitgave vindt men zoowel G jsbrecht als Gijsbreght".
Men ziet ruim twee honderd jaren heeft men geen bezwaar gehad Von-
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dels tekst anders dan met zeer geringe wijzigingen, te lezen. Deze betreffen
in het zestal edities, die we boven noemden (daargelaten de onderscheiding
tusschen lange en korte e, die helaas op onze hedendaagsche drukkerijen
niet meer mogelijk is) :
to. de hoofdletters : Hemelsche , Burgerij en derg.
2o. de ch en gh , zoo o. a. gereght alleen bij v. Lennep;
de gh. en g , zoo o. a. langhe, banghe, burghert' en daghelijcks alleen in
de Bruss. Ed.
3o. de x , ks , en cks , zoo o. a. volcx , vol r , volcks (alleen de Br. Ed.)
dagelix, dagelijcx, dagelf x, dagelijcks (id.).
4o. benaeude Bruss. en T e r w e y naast benaewde in de andere edities.
»
gp'bedt.
»
»
naast gebed
ontset alleen bij v a n L e n n e p naast ontzet
»
»
5o. het woord ontferremt uit den druk van 1659 terwijl de andere drukken erbarremt hebben.
Uit deze vergelijking blijkt al dadelijk , dat de Bruss. Ed. waarschijnlijk
de slordigste is, waar blijkbaar de x en de ex niet begrepen zijn en de
uitgever heeft gemeend de volslagen overtollige genitief-s te moeten aanvullen.
Men zal moeten toestemmen , dat de veranderingen in de spelling, noodig om liet uiterlijke van het stuk te moderniseeren , evenmin talrijk of
belangrijk als noodzakelijk waren , maar meent men het voorkomen van
den tekst daardoor eenvoudiger en gemakkelijker verstaanbaar te maken,
men wijzige die kleinigheden.
A 1 b e r d i n g h T h y m de best verantwoorde en meest geestdriftige bewonderaar van Vondel nam ook de spelling van D e Vries en T e
W i n k e 1 voor zijn editie van t887 aan »om dat de zoogenaamde spelling
van V o n d e 1 vele lezers en lezeressen afschrikt" en verder »om dat wij
eigenlijk de spelling van V o n d e 1 niet kennen. Zoo bijv. toonen handschriftelijke instrukties , door hem aan de tooneelspelers gegeven , een andere (meer moderne) spelling , dan die waarmêe uitgevers of drukkers hem
laten optreden."
Toch heeft T h y m ermen en eerde laten staan, zoowel als hart voor het
beest (vgl. Hartenstraat en Reestraat te Amsterdam) en hert voor het
gemoed.
De naamvallen en geslachten nam T h y m gelijk hij ze vond uitgedrukt:
»Het is billijk , oorbaar noch betamelijk V o n d e 1 meer taalkennis of andere gevoeligheden toe te schrijven dan hij bezat." Van »regulariseeren
van den vorm der naamvallen" wil T h y m niets hooren. »Ik mocht V o nd e 1 s taal niet overwerken."
Van een schooleditie , waaraan men natuurlijk andere eischee stelt dan
aan een tekst-editie of bibliotheek-editie , zou men desverkiezende niet
alleen ( gelijk T h y in ook deed) de interpunctie kunnen (en moeten) wijzigen , maar in de meeste gevallen zou men ook om den tekst gemakkelijker leesbaar te maken de noodige n's kunnen toevoegen of aflaten:
had dus deze nieuwste tekstverklaarder van .V o n d e 1 dit gedaan, men
mocht hem niet hard vallen.
3o. Een andere afwijking van de gebruikelijke uitgaven vond de bewerker noodig in : »toelichting(en) bete effende plaats van handeling , tooneelschikking , enz." — die toevoeging is ook te verdedigen , als ' de bewer-
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ker dat geven kan en dus voldoende kennis van tooneelzaken heeft en van
de geschiedenis der opvoeringen ; immers hoe de Gijsbrë cht opgevoerd moet
worden , weet de heer V e r k u y 1 niet en hoe de Gijsbreclit in Vondel's
tijd opgevoerd werd weet niemand. Laat ons echter aannemen , dat de
tooneelaanwijzingen goed en voldoende zijn 1 ) waar ze staan , dan heeft
de bewerker ze toch laten ontbreken bij allerlei gelegenheden. Reeds
bl. 3 wordt wel de houding van Willebrord aangegeven , maar niet die
van een der andere handelende personen ; eerst bl. 12 staat er weer een.
Volstrekt noodzakelijk in bl. 22 de vermelding, dat de Portier na de eerste
weigering »het getraliede raampje" weer sluit, 2 i en dat het niet tot aan
het einde van het bedrijf open blijft staan, anders heeft Diederiks »andermaal" geen zin. Daarna achter Portier (het raampje openend dat hij dadelijk weer sluit).
Hoe weinig ernstig V. de zaak heeft behandeld blijkt uit éene bladzijde
zijnde bi. 20:
580. Hy laed des graeven vloeck rampzaligh op zijn ziel,
Die 't Godshuis in zijn Recht en vrydom wil verdrucken.
Maar Diedrick wil weten, wat hun dan te wachten staat en vraagt:
Hoe luid des graeven vloeck, dat ick u wel versta?
V e r k u y 1: Het luidt des Graven vloek, dat ik U wel versta?

Wat onzin is ; en waartoe anders dan om te veranderen die hoofdletters
G en U?
"Willebrord zegt hem den vloek voor en eindigt met:
't Is schrickelijck. Begint ,.uw hart noch niet te beven?
Waarop Diedrick er iets tegenin wil brengen als om te zeggen : Ja, het is
wel heel erg, maar die vloek van den graaf is afkomstig van het klooster
zelf, het klooster heeft dat geëischt ; dus : ja, dat lijkt wel heel erg, maar
eigenlijk is 't niet de graaf, maar 't klooster zelf, dat dien vloek vaststelde:

590. Ja 't klooster heeft dien vloek den landsheer voorgeschreven.
V e r k. Maar 't klooster heeft dien vloek den landsheer voorgeschreven.
Terwijl ja tartend of uitdagend gezegd kan worden, is maar eenvoudig
tegenpruttelend.
593. De hooghste feest van 't jaer ; dus laet dit werreck steeken.
V e r k. het hoogste feest van 't jaar. — Laat dus dit werk nu steken.
Het vr. geslacht van feest buiten bespreking latende wijzen wij op laat
stellig af te keuren, terwijl bij Vondel laet breking brengt tusschen de een-lettergrepige dus en dit.
Of het modernisme en de natuurlijkheid der taal volstrekt werk eischt,
zou men alleen kunnen beoordeelen als men V e r k. les hoorde geven.

dus dit,

1) Voor de eene of andere opvoering, die V. op het oog heeft ; we hebben er vele zeer verschillende gezien.
2) De portier spreekt door het »raampje" nadat hij het luikje even geopend heeft.
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Lou hij nooit naar liet verrek van de leerlingen vragen ? nooit anders dan
melk of Weesp zeggen?
Maar er moest veranderd worden, anders was deze onsmakelijke uitgave
achterwege gebleven. En ter wille van die verandering wordt nu er als
stoplap ingevoegd.
594. Katuizer, hier en geld geen prevelen, noch preekes.
V e r k. Karthuizer, hier en geldt geen prevelen noch prêeken ;
Toen het kerkhof nog bestond en de buurt nog bekend was (voor 25 t
30 jaar) sprak heel Amsterdam van »'tKetuizer Kerkhof' en »achter de
Ketuizers" en nu is die th hier al zeer zonderling aangebracht : Chartreuse
zou onmogelijk een th krijgen, onverschillig in welke taal ; het is een inkruipsel, wat ikzelf in Woordenschat ook niet heb vermeden, maar als Vondel veranderd moet worden, dient er reden voor de verandering te bestaan.
En waar het ontkennende en anders zoo zorgvuldig vermeden wordt, waarom dan niet den gewonen tooneel-variant overgenomen:
Kartuizerbroer, hier geldt geen prevelen noch preken.
En waartoe dat preeken met êe, dat is evenmin natuurlijk als modern
men schrijft toch ook leer, weer en derg.
596 zegt Diedrick dreigend : »ly, dat ick het ongebeden doe" maar
V e r k. laat hem vermanend zeggen : weet, enz.
Geheel in onze taal zegt Willebrord :
598: 'k Getroost my eer de dood, dan ick dit toe zal laeten.
V e r k.: 'k Getroost mij eer den dood, dan ooit dit toe te laten.
Heel onmuzikaal dan ooit dit en, alleen rechters en notarissen bedienen
zich van een vorm zoo als die hier ter vereenvoudiging wordt opgegeven.
599: Wat, wilt ghy 't Helsche vier op uwe halzen laen.
en men zou zeggen, dat een leerling, die dit niet begrijpt, voorloopig onze
l7e-eeuwsche dichters ongelezen moest laten, maar V e r k. moet veranderen
en knoeit er dus van:
Hoe, wilt gij 't Helsche vuur dus op het hoofd u laan?
Dat wat zal V e r k. stellig meer gebruiken, dan hoe ! Hij zegt stellig:
Wat ? heb ik dat verrek niet voor den 'i5en opgegegen ?
Of zou hij zeggen
Hoe ? heb ik dat Zwerk niet voor den 15en opgegeven ?
En dan is die u in den datief : Wilt gij het vuur dus op het hoofd u
laan (let op aa !) stellig te lnoeielijk voor leerlingen, die deze eigenaardige
hulp noodig hebben. De dichter zegt:
Wilt gij u dus (d. i. derhalve) het Helsche vuur op den hals halen?
V e r k. : Wilt gij dus (d. i. op deze wijze) het helsche vuur op uw hoofd
nemen ?
Kan men uit deze wijzigingen besluiten, dat V e r k. een ernstig man is,
die in het belang zijner leerlingen een moeitevollen arbeid ondernam en
dien met groote zorg volbracht?
In geenen deele. Hij heeft aan zijn slachtoffer den veelvervigen rok uitgetrokken en nu stond daar des dichters geesteskind, de zoon van den
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dichtervorst in schamel gewaad alleen om aan slavenhandelaars verf ocht
te worden, hij heeft met den Vrachtmeester Boon onderhandeld.
Vrachtmeester:
Nu zet (uw boek) op prijs, my lust niet lang te dingen.
Verkuyl:
Waervoor gevalt het U?
Vrachtmeester:
Voor tien paer zilverlingen.
Verkuyl:
't Is koop.
Vrachtmeester:
Zo dra ? ghy vreest of ick my wêer bedocht.
Verkuyl:
Het dient U meer dan mij. (ter zijde) Ik heb een boek verkocht.
-

We ontkennen het recht van bestaan van deze uitgave en zullen straks
de redenen daarvoor opgeven, maar voorloopig wenschen wij te bewijzen,
dat, was een dergelijke uitgave noodig, de heer V e r k u y 1 toch onmogelijk in staat zou zijn, die te bewerken.
Deze uitgave zal :
2o. de woordenkeus en woordschikking wijzigen, d. i. voor Vondels woorden zullen andere worden gekozen, voor Vondels stijl zal die van den Heer
Verkuyl in de plaats treden.
Waar men uit duizend schilderijen dadelijk aan den stijl den landaard
der meest geliefde schi!ders herkent, aan een stuk van twintig regels aan
den stijl, den schrijver vaststelt, uit enkele passages Chopin van Brahms
en dezen van Wagner onderscheidt, daar zou men zeggen verliest het letterkundig kunstwerk zijn karakter als men den stijl verandert ; le style est
de l'homme même.

Maar enfin!
Niets overtreft bij Vondel de muziek zijner taal, zelfs vreemdelingen, met
wie ik een stuk van den Gijsbrecht ging hooren, waren — hoewel zij de
taal niet verstonden — getroffen door de schoonheid der taal. Wat blijft
er van over als het metrum wordt bedorven en de klemtoon wordt verlegd, als hier een hiaat ontstaat en elders zeer ongewenschte alliteraties
worden ingevoerd? Vgl. reg. 2, 26, 70, 316, 533, 539, 546, 547, 554, 773,
1332, 1342, 1343, enz. enz. waarbij we slechts om de tien bladzijden er eene
namen en de plaatsen aanstipten, waar het netrum bedorven i^.
Van het vaststellen van een juisten tekst kan natuurlijk geen sprake
zijn, waar met groote zorgeloosheid aan den tekst geknoeid wordt.

Men vgl. reg. l31.
'k Heb 's graeven vangenis wel zeven jaren lang
Bezuurt, . en Zwaenenburgh noch afgestaen door dwang.
Pij Verk. lezen wij:
'k Heb in gevangenis des graven, vijf jaar lang
geleefd, en Zwanenburg nog afgestaan door dwang.
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Men zou meenen, dat de oorspronkelijke tekst voor ieder verstaanbaar
was ; de nieuwe was het niet ; wat beteekent ,,in gevangenis geleefd" en
waartoe die neuswijze verandering van de, volgens sommigen, historische
vijf jaar, waarvoor Vondel zeven jaar heeft ? Dan alle historische fouten
uit den Gijsbrecht gehaald, maar dan blijft er niet veel over. Men denke
aan 't geval, dat iemand Shakespeare eens ging uitgeven ontdaan van
alle anachronismen ! Dat zeven járen teekent stellig beter den langen duur
dan kortaf vijf jaar.
Het ellendigste in deze uitgave is het vervangen van woorden door
andere, die een geheel andere beteekenis hebben en waarvan de Leeraar
aan de Cadettenschool" blijkbaar den zin in het geheel niet vat.
Reeds vs. 6 spreekt hij er van, dat de vijand is afgedropen. Is dat een
woord voor een pseudo-klassiek treurspel ? En geeft dat den juisten zin
weer ? De vijand is het veld verlopen d. i. in grooten haast vertrokken, van
daar, dat Vondel kon schrijven dat „'t veld alsins bezaeit" was „met wapens en geweer, verbaest (d. i. ontsteld, door schrik vermeesterd) van 't lijf
gereten." Maar hij die afdruipt gaat langzaam heen.
Vs. 100 zegt G. dat hij heeft „als geheimen raed in al zijn (Floris') heil
gestemt." Maar V e r k. maakt er van ,als geheimraad, steeds mee tot zijn
heil gestemd." Dat woord geheimraad is een woord uit onze dagen en met
een hedendaagsche beteekenis.
Bij de première van de vertaling eener Fransche tragédie in het Grand
Théatre barste het talrijk publiek in een schaterlach uit toen er gesproken
werd van een Romein in een souterrein, de twee regels waren goed, het
rijm was ook goed, maar het bijzonder moderne souterrein, waarbij men
heel wat anders dacht, dan daar bedoeld werd, werkte zeer komisch, wat
niet bedoeld werd.
Zoo komisch zou vs. 151 werken, waar G. beweert dat hij niet zichzelven
opblies, — hij heeft er dus iemand anders voor gehad. Het weglaten van
»noch" is oorzaak dat de klemtoon verspringt en daardoor verandert hier
de zin. Even komisch zou vs. 2l4 werken, waar Willebrord verklaart, dat
Egmond hen niet met ))inkwartiering` wou belasten, waarmede dan wel,
dat zegt hij niet. Maar »inkwartiering" is een modern woord voor een
modern begrip, niet voor een uit G's tijd. Het wijzigen van de twee eerste
woorden wijzigt den zin, doordat de klemtoon verspringt.
Tien bladzij ]en verder (454 en 455) begint Verkuyl een nieuwen Gijsb.
te schrijven' Vondel s c h r e e f:
-

't Is tijd, zy wisten gaeren,
Wat hiervan wezen magh. Verlos hen van die pijn.
Verkuyl, meer dan Vondel, maakt er van:
't Is tijd ; zij wisten gaarne
wat heimelijk bij ons broeit. Thans moog' 't hun duidlijk zijn.
Daarbij moet gaarne rijmen op openbaren en de stomme e van heimelij^,
die V e r k. noodig acht, kan niet worden uitgesproken zonder de maat te

bederven Zonder denkbare reden wordt 492 is veranderd in blijft
en 494:
Laet mij daer meê betijen
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d.i. laat mij dat i maar in orde brengen (n.l. den intocht in het klooster)
wordt veranderd in:
Laat mij die zaak maar leiden,
wat in 't geheel geen zin heeft.
Bekende citaten als:
460: Maer dat en is het niet, waerop de veldheer loert.
518: 0, Jezus, sta ons by, dit is een mislyck teecken
worden willekeurig, soms tot onkenbaarwordens toe, veranderd en talloos
zijn de wijzigingen, die 6f niets zeggen of geheel iets anders dan Vondel
bedoelde.
Reg. 1345 verhaalt Gijsb. van zijn arbeid ter verdediging van het
»raedhuis" en op de mededeeling van het neerwerpen van de »spitze" volgt
eene andere:
Hetwelck een' slagh en roock de marreckt over gaf,
En maeckte een vreeslijck loch in zooveel ysre koppen,
Dat anderen terstond, gevoegt in orden, stoppen.
V e r k. maakt er van:
Wat dit een slag en rook op 't volle marktplein gaf!
Het maakte een vreeslijk gat in die gehelmde koppen,
Wat anderen terstond, met nieuwe manschap, stoppen.
Gijsb. schijnt dus zelf verbaasd te staan bij de gedachte en begint nu
opnieuw met »Het maakte'' terwijl hij toch in werkelijkheid achtereen moet
hebben doorverteld. Bij dr. Meyer zoowel als bij Terwey is »ysre koppen"
verklaard met »ijzer beschermde, gehelmde" en »in ijzeren helmen gestoken hoofden" — niet waarschijnlijk ; de strijders droegen lang niet alle
helmen, velen droegen mutsen, 't is immers allerlei volk, dat strijdt. De
»harde, stevige, kloeke" kerels zijn bedoeld en het gat dat »gesopt" wordt
is de or ening tusschen de strijders, die »ordelijk" wordt aangevuld ; »met
nieuwe manschap" is onzin. Waarmede zouden ze het anders stoppen ?
En »anderen" staat er al 1
Het lust mij niet, langer dit ellendig staaltje van boekenmakerij te bespreken. Ik heb het geheele product van 10 tot 10 bladz. met den tekst
van den eersten druk vergeleken en ik ben bereid alles te herroepen, wat
ik hier schreef, als iemand mij op de door mij aldus gecollationneerde
bladzijden er ééne kan wijzen, waarop geen domheden of dwaasheden
staan ; de volslagen noodelooze veranderingen laat ik nog buiten rekening.
Zeker is het, dat de leerlingen van V e r k u y 1 sukkels moeten zijn in de
Nederlandsche taal, dat ze zelfs de eenvoudigste en meest voorkomende
oudere woorden niet begrijpen, met het ontkennende en geen raad
weten en z.
V e r k u y 1 heeft den treurigen moed gehad de uitgave van dit boek,
dat een jammerlijk getuigenis aflegt van de mate van kennis, waarmede
men „Leeraar (in de landtaal) aan de Cadettenschool" kan worden, te
verdedigen o. a. door te vertellen, dat het zoo druk verkocht wordt.
Dat bewijst natuurlijk, dat er onder hen, die Nederlandsch onderwijzen,
geer velen zijn, die hun taal niet kennen en alleen bevoegdheid hebben,
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maar geen voldoende kennis. Die voor de minst ontwikkelden schrijft,
heeft een groot- publiek. Maar het bewijst wel, dat het boek in wijden
kring schade doet, dat is zeker.
Dat de prijs verminderd is, zou echter aan het beweerde groote debiet
doen twijfelen.
Wat V e r k u y 1 aangeeft als het grootsche doel , dat hij daarmee op
het oog heeft nl. te voorzien in eene behoefte , ontstaan door dat hij
„lauwheid" opmerkt in de bewondering van onze groote dichters der 17e
eeuw daarover nog een woordje.
Zeker is het, dat de smaak voor onze litteratuur uit den bloeitijd aanhoudend afneemt , en dat de oorzaken daarvan zijn (afgescheiden van de
eenzijdige ontwikkeling die onze nationale opvoeding beoogt en de vreemdsoortige dingen, die men bij het onderwijs haalt) :
l a. de verkeerde keus van lectuur voor de leerlingen. De stukken, die
de examen-commissie het meest voor de studie der aanstaande leeraren
geschikt acht, zijn natuurlijk veelal het minst geschikt voor de leerlingen;
2o. de verkeerde manier, om niet het stuk, maar de regels en de woorden
van het stuk te willen doen begrijpen;
3o. de zonderlinge veronderstelling, dat eene klasse een stuk zal begrijpen of genieten door de natuurlijk hoogst gebrekkige lectuur van een der
leerlingen ; wanneer de leeraar zelf leest en bij de lectuur het allernoodzakelijkste verklaart, en zich moeite geeft steeds den juisten toon te vatten, dan zal het begrip van het geheel eerder tot den leerling komen;
4o. vooral en bovenal het uitblijven van bezielde voordrachten over het
stuk , met citaten van de mooiste fragmenten , vóor liet stuk gelezen
wordt. Daardoor wordt de belangstelling, ja soms de geestdrift gewekt
en is tevens gelegenheid gegeven te verklaren, onder welke omstandigheden
het kunstwerk ontstond, waarom het juist toen en waarom zoo ontstond;
niet in de boekentaal der boekenfabrikanten, maar de eiva vox uit al de
volheid van bewonderend weten.
Zeker is het:, dat een reuzenwerk als Van Lennep voor _ Vondel, Worp
voor Huygens, Leendertz en Stoett voor de gedichten van Hooft, de bewerkers der laatste complete uitgave voor Breeroo en Eymael voor de
verklaring van Huygens hebben gedaan , nooit zooveel goed kan doen,
als schade en nadeel wordt gedaan door leeraren van zoo weinig litteraire
ontwikkeling, zoo gering begrip van poëzie en letterkundige kunst, zoo
onbeduidend weinig paedagogisch inzicht en zoo onbeteekenende kennis
van de taal, die zij onderwijzen, als mannen van het genre als de bewer
ker dezer karikatuur van den Gijsbrecht.
-

Amsterdam, 6 Oct. 1898.

TACO H. DE BEER,

EEN NIEUWE ,,SPRAAKKUNST".
Onlangs zag een nieuwe grammatica het licht, die de Redactie van
Noord en Zuid in haar tijdschrift besproken wenscht te zien. Het is de
Nederlandsche Spraakkunst door J. C. Kummer, Onderwijzer te Amsterdam.
(Geëxamineerd in Nederl. Taal en Geschiedenis M. 0.) Uitgever is C. van
Twwislc, Renstraat 23, Amsterdam. De prijs bedraagt f 1.90; gebonden f 2.25.
Het is verdienstelijk, dat de heer Kuminer het doel van zijnen arbeid in
het Voorbericht kort en klaar aangeeft. De lezer neme er eerst kennis van.
»Om tweeërlei reden heb ik dit werk — dat voornamelijk voor candidaathoofdonderwijzers bestemd is — geschreven. In de eerste plaats, omdat
ik meen, dat er behoefte is aan een welk, waarin de hoofdzaken uit de
grammatica iets uitvoeriger besproken worden, dan zulks in de spraakkunst van Terwey geschiedt en dat aan den anderen kant toch weer minder omvangrijk is, dan de spraakkunst van Den Hertog. In de tweede
plaats, omdat ik mij met verscheidene denkbeelden, in de meest gebruikte
spraakkunsten meegedeeld of ontwikkeld, niet kan vereenigen. Zoo zijn
mijns inziens b.v. de definities, die men gewoonlijk van naamvallen, personen, wijzen geeft, geheel en al verouderd en is het derhalve noodzakelijk,
althans te trachten, ze door 'andere en betere te vervangen."
Wat de eerste mededeeling aangaat -- het is waar, dat de meeste graminatica's in den regel slechts de resultaten van onderzoek en , studie aangaande eenig punt opgeven ; het dat en niet het waarom of hoe. Vandaar
ook, indien les of cursus de leemte niet aanvult, dat gebrek aan een eenigszins helder inzicht in de taalverschijnselen en die weerzin tegen grammatica-studie.
Zal echter in het leerboek een en ander worden opgenomen, dan krijgt
liet een te grooten omvang, zooals de Schr., met verwijzing naar Den Hertog's groote werk, terecht opmerkt. Hier zou kunnen gewezen worden op
de kleine uitgave van den laatsten schrijver — m. i. een aantrekkelijk
handboek —, edoch, dit doet er niet toe. De heer Kummer heeft zijn boek
op onze leestafel gelegd en heeft er recht op, welwillend en waardeerend
beoordeeld te worden.
Volgens den laatsten zin, dien we uit het Voorbericht aanhaalden, wil
de Schr. trachten betere definities te geven o.a. van naaanvallen, personen,
wijzen. Het is opmerkelijk echter, dat de schr. althans van naamvallen
en wijzen eigenlijk geen definitie geeft. Op pag. 129 heet het:
»Wij kunnen op dit oogenblik, bij den tegenwoordigen stand van
zaken, alleen dit zeggen : Alnaargelang van de betrekking, waarin een
woord in een zin voorkomt, verandert het wel eens van vorm. Die
vormen, welke een woord in een bepaald geval aanneemt, heeten
naamvalsvormen. Die naamvalsvormen zijn op dit oogenblik NIETSZEGGENDE vormen, overblijfsels van eene reeks van vormen, die in
vroeger tijd vrij nauwkeurig de betrekking uitdrukten, waarin een
woord in een zin voorkwam."
Van wijzen wordt op dezelfde manier gesproken, terwijl bij personen aan
-

Bene analoog gebouwde beschrijving wordt toegevoegd, en m, i. zeer
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inconsequent : »Of anders : de vormen, die liet werkwoord aanneemt, alnaargelang het onderwerp eerste, tweede of derde persoon enkel- of meervoud is, heeten persoonsvormen."
De naamvalsvormen zijn op dit oogenblik nietszeggende vormen, zoo
betuigt de Schr. met nadruk. Maar, vragen we, hoe dan te verstaan wat
hij een paar regels te voren zegt : »Al naar gelang van de betrekking,
waarin een woord in een zin voorkomt, verandert het wel eens van vorm.
Die vormen ..... heeten naamvalsvormen." ? En inderdaad, niemand kan
toch staande houden, dat b.v. in buzurmans tuin de genitief NIETS zegt?
Een van beide : we begrijpen den Schrijver niet óf hij heeft veel te veel
gezegd, meer dan te verantwoorden is.
Trouwens, wat definities betreft, men legge er bij liet onderwijs toch niet
te veel nadruk op ; er is beter te doen : uit de levende taal late men de
zaak zien. Ook is Taal een leervak, dat, naar ons inzien, niet zoo veel
volkomen zuivere definities kan aanbieden. 't Is als aan het strand met
de kustlijn, die ge afbakent ; ge ziet er telkens hier en daar de golven
nog overheenslaan.
»0 ! die definities !" dachten we dan ook onwillekeurig bij 't lezen der
Inleiding. »Een taal is het middel, waarvan een groot aantal personen
zich bedienen, om" enz. Zit de Schr. zelf ook niet een weinig verlegen
roet dat »groot aantal personen" ? Van »beschaafd Nederlandsch" (Inl. 1)
en »beschaafden" (Inl. 6) heeft de Schrijver maar geene definiëering
beproefd.
0. i. had Schr. ook beter gedaan de definitie-Den Hertog van zin maar
te laten rusten. Hij ontzegt haar »alle wetenschappelijke waarde". Dit
moet in 's heeren Kummer's verband zijn : paedagogische of methodische
waarde. Maar is dan Den Hertog een schoolboekje, dat het woord persoonsvorin niet gebruikt zou mogen worden, aleer het verklaard is ? ! Hoe
dan te oordeelen over het gebruik van zelfstandigheid (blz. 4), infinitief
(blz. 7) naamvalsvorm blz. 16) en andere bij Kummer zelf ?
Ook voor de bestrijding van ,Den Hertog inzake de meewerkende voorwerpen is het ons niet gelukt een goeden grond te vinden. Den H. bedoelt niets anders dan K. betoogt ; dat is toch nog al duidelijk, zou men
zoo zeggen, althans wanneer men niet aan de letter van een woord blijft
hangen.
Intusschen behoeven we den heer Den H. niet te verdedigen ; deze is daartoe zelf ongetwijfeld wel in staat.
Als voorbeeld vau meew. voorwerp geeft Schr. o. a.: De boekhandelaar
zendt dien heer eenige boeken en vermeldt dan als werking, uitgaande van
het meerv. voorwerp : die heer heeft eenige boeken besteld. Ons dunkt, dat
die twee werkingen zenden en bestellen, te ver van elkaar liggen, om ons
zoo eens uit te drukken en dat voor de tweede gelezen moet worden:
ontvangen.
Bij de Voorwerpen in het algemeen verwerpt de Schr, het gewone eriterium, waarmee men ze van de Bepalingen onderscheidt : »noodzakelijk
bij 't gezegde betrokken." Onzes inziens is dit nog zoo kwaad niet, mits men
het goed opvatte : noodzakelijk als zinsdeel, niet : noodzakelijk in de werkelijkheid. Zeker gaat het ook dan lang niet altijd door, maar ons dunkt
het in dit en zoo menig ander geval het verstandigst : de gewone definitie

voorloopig te behouden en dan te laten opsporen de gevallen, waarin ze
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niet doorgaat. Dit heeft gelijk men zal ondervinden , zijn groot nut.

Kummer's werk is op dezelfde leest geschoeid als dat van Terwey, maar
op . menig punt is het eerste uitgebreider en geeft het veelszins uitnemende
verklaring. De oorzakelijke voorwerpen b.v. zijn duidelijk behandeld. Zoo
ook inzonderheid de bijwoordelijke bijzinnen. Volkomen juist is de opmerking (blz. 48) dat zinnen van het model: Werkzaam als hij was enz. lang
niet altijd, gelijk gewoonlijk beweerd wordt, onder de redengevende bijzinnen
zijn te rangschikken. De verhouding tusschen eene oorzaak en eene toegeving
had misschien duidelijker kunnen worden aangegeven, zoo ook hadden we
toegevende zinnen van het type : Wat hij ook vertelle, enz. gaarne wat beter
gekarakteriseerd gezien. Van de omstandigheidszinnen enkel te zeggen:
»Alle bijzinnen, die niet tot een van de voorgaande groepen van bijzinnen
gebracht kunnen worden, zijn bijzinnen van omstandigheid", lijkt ons wel
wat zuinig. Men verklare »omstandigheid" door te wijzen op de beteekenis van het woord »omstander" bij personen ; dit is m. i. de beste weg.
Aan het slot van de zinsleer geeft de schr. een hoofdstuk, getiteld :.Hoe
sommige voegwoorden aan hun tegenwoordige kracht ziju gekomen. Dit

hoofdstuk is voor den onderwijzer van groot belang en dient zeer op prijs
gesteld. Een soortgelijk hoofdstuk aangaande de ontwikkeling van de beteekenis der voornaamste voorzetsels (Zie Cosijn—Te Winkel), zou de waarde
van het boek nog zeer hebben verhoogd. Schr. tracht van den grondslag,
waarop de indeeling der woorden in 10 soorten berust, den lezer een juist
denkbeeld te geven en is ook daarin o.i. zeer gelukkig, al kunnen wij ons
in de bepaling van het kenmerkend onderscheid tusschen adjectieven en
»overige hoedanigheidswoorden" niet te best vinden. De verdeeling der
substantieven in concrete en abstracte moest men o.i. na al wat daarover
o. a. in vroegere jaargangen van »Noord en Zuid" geschreven is en in aanmerking nemende de vele moeilijkheden, die men daarbij in het onderwijs
ontmoet, liever door eene betere vervangen. Bij de bijwoorden van modaliteit heeft de Schr. die van ontkenning vergeten ; ook § 189 zou nog aangevuld kunnen worden (het aantal gevallen, waarin welk als betrekkelijk
voornaamwoord bijvoeglijk gebruikt wordt). Dat b.v. op in : »Hij liep den
dijk op" even goed voorzetsel zijn zou als in »Hij liep op den dijk"
( § 209) kunnen we niet toegeven. Immers het verschil in beteekenis tusschen de twee zinnen wijst reeds op verschil van functie bij dat woordje. In.
227 noemt Schr. als genitieven van kenmerk : de knop der deur, de hoofdstad der provincie , de hak der laars, de geest der eeuw. Wij kunnen het
er niet in zien en zouden, ondanks schrijvers afkeuring, van bezitsgenitieven
spreken.
Over samenstelling en afleiding in het algemeen geeft Kummer o.i. prachtige en voor onderwijzers zeer noodige opmerkingen. Ook vele voor- en
achtervoegsels worden flink behandeld.
Historische opmerkingen voeren altijd op een glibberig terrein. Zelfstandig
en grondig onderzoek ontbreken vaak. Men denke slechts aan wat de erftiek van Dr. F. A. Stoett in »Noord en Zuid" van 't vorig jaar af te keuren
vond in de aanteekeningen van de »Bloemlezing" van De Groot , Leopold en Rijkens ! We willen den heer Kummer volstrekt niet lastig vallen, maar plaatsten toch hier en daar een vraagteeken bij het lezen van
zijne kantteekeningen. Zoo o.a. waar hielp verklaard wordt uit hielp,
hielp, halp. Is voorts de verandering penever in jenever gelijk aan die van
Noord en Zuid , 21e Jaargang.
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zegede, legede in zejede, lejede ; zeide, leide ? Ook is het in : »Van al deze
jongens is hij het knapst" immers geen lidwoord ? Is het zoo zeker, dat de
laatste lettergreep van juffer uit vrouw »verschrompeld" is ? En eindelijk,
waar komt in onze vroegere literatuur toch ergens het woord dwapen
(.= dwepen) voor, dat in elke spraakkunst wordt opgegeven. 't Is mogelijk
te vinden, doch we ontvingen op onze vraag er naar, nog nimmer een antwoord.
Nog eene opmerking ten slotte. De heer Kummer — het is reeds gebleken — is volbloed en ijverig aanhanger van Dr. Kollewijn c.s. We
ergerden ons aan eene taalverknoeiing, die me bij de bezittel. voornaamw.
aangeeft (§ 177), omdat een »oprecht Amsterdammer" goedvindt te zeggen:
ik heb me boek verloren ! Waarom dan ook niet mien geboekstaafd, zooals in 't Oosten van ons land en bij de Friezen gebruikelijk is ; dit heeft
zelfs meer reden van bestaan!
De strijd van het stelsel-Kollewijn is den schr. een kamp van natuur en
waarheid tegen conventie en logen (blz. 124). Het is hem eene »dwaasheid, aan krankzinnigheid grenzende, om Nederlanders te dwingen, allerlei
n's en en's te schrijven, die niemand meer uitspreekt en die tot een nauwkeurige en juiste uitdrukking der gedachte volslagen overbodig zijn." (blz.
168) Schr. wil »dat de schrijftaal rekening zal houden met wat de BESCHAAFDE , ONTWIKKELDE Nederlanders uit allerlei stand en kring —
in den dagelij kschen omgang en in openbare bijeenkomsten -- algemeen
z e g g e n, zonder dat iemand er aanstoot aan neemt." (blz. 168). »En
wie," zoo vraagt schr., »met gezonde zinnen. moet zulk streven niet toejuichen ?" Het spijt ons voor den schrijver, maar we moeten van zulk streven niets hebben. We begrijpen het ook niet al te best, want aan wie mag
ik het voorrecht toekennen »beschaafde ontwikkelde Nederlanders uit allerlei stand en kring" te zijn ? ? Nóg eerder begrijpen we dan — al nemen
we ze niet voor onze rekening — de sterke uitdrukking, waarmee één der
antirevolutionaire Kamerleden de nieuwe beweging op taalgebied 'voor
eenigen tijd qualificeerde.
Doch genoeg hierover. Ons doel was de nieuw verschenen grammatica
bij de lezers van »Noord en Zuid" eenigszins bekend te maken, overeenkomstig den wensch der Redactie. Niet beter meenden we dit te kunnen
doen dan door het werk hier en daar zelf te laten spreken en enkele opof aanmerkingen ten beste te geven, die we bij het doorlezen onwillekeurig maakten.

Amsterdam. H. SLOTBOOM.
RECTIFICATIE.

De goedwillige lezer heeft zelve ongetwijfeld een paar drukfeilen verbeterd, die voorkomen in mijn stukje in afl. IV van dit jaar blz. 376, regels
12 en 13 v. b. De zetter heeft, ondanks zorgvuldige correctie, mij daar
laten zeggen : jongen is ten naamv. ; daarom is de ook len naamv." Dit
is toch in een stukje over naamvallen wel wat al te bont. H. S.

BOEKBEOORDEELING.
Robert Bruce's Leerjaren, door CD. BUSKEN IIUET, met een voorbericht
van G. Busken Huet. — h^aarlem, H. D. Tjeenk Willink,1898.
Wie dit boek beoordeelt moet niet in de eerste, maar ook niet in de
laatste plaats piëteit jegens den schrijver in acht nemen.
Welke de verdiensten van Huet zijn, is meer dan eens — nog onlangs
door W i 11 e m K 1 o o s in den Nieuwen Gids — scherp en duidelijk in het
licht gesteld. Zijn werk staat en blijft staan. Wie een geschiedenis van
onze letterkunde in de negentiende eeuw wil schrijven, zal het breedste
hoofdstuk aan Huet moeten wijden ; en meer dan eens, wanneer hij den
invloed van nieuwe stroomingen nagaat of op het zich allengs wijzigen
van den publieken smaak de aandacht vestigt, zal hij te zeggen hebben:
Dát is het werk van Huet. En nu heeft var, dezen auteur, die reeds geheel tot de geschiedenis behoort, weder een nieuwe roman het licht gezien,
onvoltooid en juist afgebroken op het punt waar het verhaal een hooger
vlucht scheen te zullen nemen. Zelf heeft Huet het boek nooit voor een
afzonderlijke uitgave bestemd. Het werd opgesteld in Indië als verpoozing
van een alle krachten inspannenden arbeid en moest dienen voor feuilleton
van zijn courant. Alleen met de bedoeling om als bijdrage te dienen tot
de kennis van de ontwikkeling des schrijvers werd het door zijn zoon in
het licht gezonden.
Maar piëteit is verre te zoeken bij die beoordeelaars, welke meehen een
schitterend bewijs van kritisch talent te geven wanneer zij V a n D e y s s e 1
— die van zijn standpunt en niet zijne opvattingen daartoe zeker het recht
bezat — napraten en op magistralen toon den volke verkondigen dat Huet
geen romans kon schrijven en dat zijne verhalen hoofdzakelijk bestaan uit
een aaneenschakeling van vertoogen en geestige paradoxen, die de schrijver
zijn personen in den mond legt. Laten wij liefst niet onderzoeken of er
onder deze beoordeelaars ook zijn, die zich voor Huet, toen hij nog leefde,

op nederige wijze bogen en zelfs wanneer hij hun eenige harde waarheden
toevoegde, zoetsappig glimlachten en voortgingen met bij hem op audientie
te gaan — Huet is immers dood en er zijn thans andere Oomes, die men
naar de oogen heeft te zien!
Niettemin bevat hun beweren deze maal een kern van waarheid. Robert
Bruce's Leerjaren heeft te veel van een gedenkschrift om een roman te
mogen heeten en weder te veel van een roman om aanspraak te kunnen
maken op den naam van gedenkschriften. De schrijver heeft den tijd,
waarin zijn verhaal speelt en dien hij zelf doorleefde, overzien en de denkbeelden, welke zich toen ontwikkelden en de hoofden en harten in beweging
brachten, in zijn personen belichaamd. Nemen wij al dadelijk zijn held
Robert Bruce. Er zit geen leven in deze figuur. Het specifiek-menschelijke ontbreekt te zeer. Wij hooren een verkondiger van theorieën, die eop
vernuftige wijze het saint-simonisme predikt aan de bekoorlijke Woltera,
meer om lucht te geven aan zijn gevoelens dan om zijne hoorderes te
overtuigen ; die republikeinsche stellingen voordraagt, plannen maakt om

zich aan de belangen der menschheid te wijden en de lijdende volksklasse
te dienen ; maar wij zien geen jongen man van vleesch en bloed die toont
35*
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meer te kunnen dan een van buiten geleerd lesje opzeggen en meer te
zijn dan een woorden-held. Er blijft om dit beeld aldoor iets wazigs, iets
nevelachtigs zweven en het laat ons onverschillig wanneer de schrijver
hem ten slotte koppelt, niet aan de geestige Nancy — hoeveel onwaarschijnlijks er ook in deze vinding zij — maar aan het Perziaantje
Rebekka, van wie hij zelf zegt dat de eenige kunst, waarin zij uitmuntte,
die was van zich te kappen en te kleeden en dat zij voor het overige niets
anders dan een meisje was. Niet scherpzinnig genoeg om de verstandscoquetterie van Nancy te doorgronden, laat Robert zich vangen door den
smachtenden blik van een paar donkere oogen en de praatjes van majoor
Stumpff ; en hij, die gezworen had, zich niet te zullen verloven eer hij een
plaats in de maatschappij had veroverd, die hem een onafhankelijk bestaan
en daardoor de middelen om zich aan zijne idealen te wijden, verzekerde,
helpt ter reede van Batavia, in kwaliteit van aanstaand schoonzoon, mistress
Rangoon in haar tambangan. Misschien zou zijn later leven, zijn optreden
in Indië en zijn deelnemen aan den Parijschen Commune-opstand ons met
dit minder aantrekkelijke van zijn jongelingsjaren verzoend hebben; maar
helaas ! ter reede van Batavia moeten wij voor goed van Robert Bruce
afscheid nemen.
Voor hij die groote reis ondernam, hadden wij nog even gelegenheid
hem te vergezellen bij een uitstapje naar Zwitserland. Dat tochtje wordt
voorgesteld als een gemest kalf , geslacht ter eere van Robert's aanstaand vertrek naar Indië, doch het bij-, of liever het hoofdoogmerk van
den schrijver komt maar al te duidelijk aan het licht, en hij raakt eerst
goed op dreef wanneer hij zijn held in kennis brengt met den Gasconjer
Tholmès, volbloed socialist, en beiden laat redekavelen over de wijze,
waarop Nederland zijne kolonie's mishandelt. Om dat gesprek, om die
stellingen aan den man te brengen was het hem blijkbaar in de eerste
plaats te doen.
Hoezeer Huet telkens aan het woord is, in plaats van zijne personen zelven te laten . spreken en zijne lezers in het verhaal te verplaatsen, blijkt
ook hieruit dat hij herhaaldelijk de gebeurtenissen vooruitloopt. Het is
alsof hij zich bewust is, dat de tijd en de opgewektheid hem zouden ontbreken om den reusachtigen opzet rustig uit te werken en hij daarom telkeus alvast iets mededeelt omtrent den afloop. Leidt hij Woltera Leidekker in, dan lezen wij : »Bij het nederschrijven van Woltera's naam gaat
eene wereld van herinneringen voor mij open. Eensklaps verdwijnen de
schaduwen, in later jaren door schuld en nood op hare beeldtenis geworpen ; de rampen haars vaders, de misdadige zwakheid harer moeder ; en
weder staat zij vóór mij in al de bekoorlijkheid harer onschuld." Iets verder licht de schrijver dit toe door de mededeeling »dat uit het onschuldigste meisje hetwelk ik mij herinneren kan ooit ontmoet te hebben, eene
courtisane is gegroeid." Wordt de boekhouder Beeckman ons voorgesteld,
dan ontslipt hem de opmerking : »In vervolg van tijd zijn omtrent Beeckman dingen uitgekomen, die het voor geen enkele christengemeente begeerlijk maakten hem onder hare lidmaten te tellen." Het sterkst is dit
in het overigens uitmuntend geschreven hoofdstuk Rekapitu'atie : „Nooit,

lezer (vergeef mijne openhartigheid !) heb ik u voor een profeet gehouden,
maar dat gij niet op uwe vingers zoudt kunnen narekenen hoe het mijne
helden en heldinnen daarginds vergaan moet -- maak dit anderen wijs!
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0 mijne drie gratiën, hoe gemakkelijk valt het, helaas, uw horoskoop te
trekken ! Ik zie een jonge stiefmoeder tot de ontdekking komen, dat zij
een gierigaard zonder hart heeft getrouwd. De kinderen blijven haar
vreemd, de vader wordt weggenomen, en als zij voor het eerst den man
van hare keus ontmoet, bedriegt hij haar en doet hare liefde in wraakzucht verkeeren. Ik zie de huiskamer eener pastorie onder den rook der
stad, en daarbinnen een jonge vrouw met wolken op het voorhoofd. Zij
durft zich niet bekennen, en toch is het zoo, dat zij haren man ontwassen
is. Zijn kinderlijke blijdschap, telkens als hij een huismiddel heeft ontdekt
om zijne nieuwe begrippen met de oude geloofsleer overeen te brengen,
vervult hare ziel met walging ; en zij snakt naar de ouderlijke woning
terug, waar niet getheologiseerd werd. Ik zie een lieve blondine in het
holst van den nacht op de knieën liggen voor een ongerept ledikant. Zij
verhaalt aan de duisternis hoe zij bedrogen werd in hare vriendschap,
teleurgesteld in hare liefde. liet troost haar niet dat zij uit den brand der
hartstogten de achting voor zichzelve heeft gered. Als een heidevlakte
strekt de toekomst zich voor haar uit...."
Ondanks al deze gebreken bevat de roman geen enkel hoofdstuk, dat niet
duidelijk de sporen draagt door een bijzonder intellectueel en geestig man
geschreven te zijn. Het is een niet 'alledaagsch genot die scherpzinnige
redeneeringen, die meesleepende paradoxen te volgen. Al krijgt gij op
menige plaats den indruk dat gij iets anders dan een roman voor u hebt,
die kunstig geschreven bladzijden, waaruit vonken van vernuft opspatten,
boeien u toch. Maar dit neemt niet weg dat de onderdeelen op zich zelf
beschouwd beter zijn dan het geheel.
Goed geslaagd zijn enkele tooneelen, die niet onderdoen voor het beste
in Huet's andere geschriften. Vooral het hoofdstuk Moeder en Dochters,
de samenkomst van Wilhelmine Bruce en Tante Suzette in de tuinhut, en
het laatste Een verloren Zoon laten een niet gemakkelijk uit te wisschen
indruk achter. Opmerkelijk is het verder, dat de schrijver zijn ongunstige
karakters met oneindig vaster hand en veel scherper lijnen heeft geteekend
dan zijn helden en heldinnen. Geen der vier zusters Bruce staat ons zoo
duidelijk voor oogen als de leelijke, mismaakte Ernma, die zich in beugels
en met behulp van krukken door het leven sleept en achterlijk in alles is
behalve in de kunst van grieven met woorden en daden. Wij wenden ons
met tegenzin van haar af wanneer zij in de eenzaamheid van haar slaapkamer zich de kleederen van het lijf scheurt en half naakt voor haar
psyché gaat staan en onder het zwaaien met de lange armen en het vertrekken van haar scheeven mond luidkeels zingt op den galm van een
kerklied:
Ik ben een kind
Van God bemind
En tot geluk geschapen,
maar wij hebben niettemin een p e r s o o n gezien. Of neem Tante Suze,
de femelaarster geworden overspeelster uit Jozefine. Met één enkelen trek
wordt dit afstootende karakter blootgelegd : »Mij is niet bekend dat een
Amsterdamsche jodin, als ze eenmaal vat op een christen had, hem nog .
ooit heeft losgelaten. God heeft alle menschen uit één bloed geschapen en
de jodinnen zijn vrouwen van gelijke beweging als wij, dat weet ik en dat
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zal ik tot aan mijn jongsten snik blijven gelooven. Ook weet ik dat onze
Heer voor haar gestorven is, zoo goed als voor ons. Maar vind je ook niet,
Wilhelmine, dat de jodinnen erg indiskreet kunnen zijn en men heel voorzichtig met haar moet wezen ? Geef je ze den vinger, dan nemen ze de
geheele hand." Of Struivenberg, de dandy, die zich zelven voorstelt als
dichter, baardschrapper en mauvais sujet — het laatste naar waarheid —
en die al zijn kennissen en vrienden zijn flauwe parodie op Ter Haar laat
slikken of op zijn van Voltaire gestolen epigram onthaalt :
Jeremia, tranengieter,
Man van 't klaaglied als niet één,
Waarom dat bedroefd gesteen ?
»Door der eeuwen sluijer heen,
»Las mijn zienersoog meteen
»Het vertaalwerk van De Vlieter,
»En ik ween, ik ween, ik ween !" 1)
Of Adriaan Verschuur, wiens hart in zijn brandkast zit en die meent, dat
de uitvinding der assurantie-maatschappijen eene rechtvaardiging van de
vaak duistere wegen der Voorzienigheid is, omdat de welvaart van geheele
gezinnen nu niet meer door ontijdige sterfgevallen bedreigd behoeft te worden. Al die onbeminnelijke of terugstootende menschen leven. Vergelijken wij ze met de betere karakters, dan vinden wij deze mat en flauw
geteekend.
Onze slotsom is deze : wanneer een schrijver met dit boek optrad en het
aanbood als zijn hoofdwerk, als de maatstaf van hetgeen in hem is, zou
hij er weinig eer mee inleggen. Maar nu het uit de nagelaten papieren
van Huet is opgedolven en op een bescheiden plaatsje naast de breede rij
zijner geschriften wordt nedergezet, nu aanvaarden wij het dankbaar, omdat het ons de veelzijdigheid en de werkkracht van den schrijver opnieuw
doet waardeenen.
W. K.
Amsterdam, September 1898.

M e e s t e r C o n s t a n t y n. Invallen en Uitvallen. 's Gravenhage.
J. M. van 't H o o ff.
Eindelijk eens een klein boek met veel gedachten.
Het geheel gewaagt : 1o. Van het politiek schouwtooneel; daarvan lezen
we o. a.: Het driehoofdig monster, dat den parlementairen regeeringsvorm
bedreigt, heet Baafzucht -- Staatzucht — Praatzucht. 2o. Van de markt des
Levens ; waarbij in verzen veel in den smaak van Ruygens en zijn ernstige
stukken, in proza veel in 't nieuwe. Wij citeeren : De grootste armoede
is liefdeloosheid. — «Men kan e°n Christen zijn, ook met een witten
das." en (Gezondheidstoestand in de Hofstad) :
1

)

Savez-vous pourquoi Jérémie
A tant pleuré pendant sa vie
C'est qu'en prophète il prévoyait
Qu'un jour Le Franc Ie traduirait.
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Endemische ziekten ken ik hier drie
't Zijn gallo- en anglo- en melomanie.
3o. Gedachten over kunst en kritiek.
»Geen boek voor dames" — ei, dat komt dus hier op neer
Gevaarlijk voor Mevrouw, heel stichtlijk voor Mijnheer.
,»Kunst mag niet moraliseeren "; maar mag zij demoraliseeren?
Sedert de stichtelijke lectuur uit de mode is, is de onstichtelijke in zwang.
Piet spreekt van krachtig, sterk, maar van intens spreekt Jan;
Jan is kunstcriticus en Piet een burgerman.
.

We vinden zelden in dikke boeken zooveel goede en ware gedachten
bijeen als in dit kleine werkje. Wellicht zal deze aankondiging eenigen
bewegen het boekje te koopen, te eerder wellicht als men weet, dat het
werd uitgegeven, ten voordeele der Vereeniging tot wering van schoolverzuim te 's-Gravenhage.

De gedichten van Constantijn Huygens, naar zijn handschrift uitgegeven, door dr. J. A. W o r p. Te Groningen bij J. B. Wolters.
De groote letterkundige gebeurtenis van dit beroemde kroningsjaar is de
verschijning van de complete editie van Huygens' gedichten, het achtste
deel ligt voor ons en de verschijning van het algemeene register wordt
aangekondigd.
Van hoeveel beteekenis deze uitgave is voor de kennis van den dichter
niet alleen, maar ook voor liet recht verstand der werken van zijne tijdgenooten, dat zal ieder blijken, die een aanvang maakt met de ernstige
lectuur dezer gedichten, waarbij natuurlijk op menige bladzijde de taal
meer belangstelling wekt dan de inhoud. Het algemeen register is een
waardige aanvulling op dit werk ; geeft het alles, wat men in zulk een
register zou willen vinden, (natuurlijk woordverklaring er buiten gelaten)
dan zal ook dit register een reuzenwerk zijn en een arbeid, die dr. Worp
nog al meer recht geeft op erkenning en dankbaarheid van allen, die het
meenen met de studie van de taal der 17e eeuw.

Nederlandsche Stijl, door J. H e e r i n g a G z. Te Groningen bij
J. B. Wolters. (3e deel).
De beide vorige deelen bleven ons onbekend, dit deel meenen wij ten
sterkste te moeten aanbevelen als waardig plaatsvervanger van de meerendeels verouderde aesthetVcas en handleidingen, waaruit de studeerende uit
tal van definities de kunst des dichters moet leeren verstaan. Hier is de
ware methode, de historische gevolgd, waardoor men den groei en de ontwikkeling van het epos, het lyrische gedicht, het drama en de didactische
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poëzie leert kennen. Daaruit wordt, door tal van voorbeelden opgehelderd,
duidelijk, wat sagen, mythen, legenden en sprookjes zijn of welke verschillende soorten van dramatische scheppingen hier te lande voorkomen. Op
deze wijze wordt de studie der letterkunde doeltreffend en aangenaam ook
voor hen, die geen vreemde talen verstaan ; terecht ziet de schr. in, dat
niemand zich een oordeel over het heldendicht kan vormen zonder iets
te weten van Homerus, Vergilius, Camoëns, Tasso e. a. nog daargelaten, dat
het hier medegedeelde bij velen den lust zal opwekken met de meesterstukken zelve kennis te maken. Het geheel is een doelmatige gids door
de schatkameren onzer letteren : er is hei haaldelijk een kort en bijna altijd
juist oordeel over de schrijvers geveld en zoo wij het aantal namen te
talrijk vinden het is omdat de schrijver heeft goedgevonden in ruim 300
bladzijden een voorraad stof te behandelen, waartoe h.:t dubbele zou noodig geweest zijn. Het is geen geringe lof, dat het werk toch onderhoudend blijft en dat te meer omdat het geeft , wat men tot dusvfrre te vergeefs in school- en studieboeken zoeken zou. Zoo bijv. allernoodzakelijkste
mededeelingen aangaande de inrichting van het tooneel, zonder welke
het niemand duidelijk wordt, hoe de oudere stukken aldus konden opgevoerd worden, daartoe ook noodzakelijk tot recht verstand van menig gedeelte onder die stukken, Wel heeft de schr. een groot deel aan onze oudere
letteren gewijd maar de nieuwe en nieuwste letteren zijn niet vergeten, al
heeft de schr. zich moeten beperken. Alleen onze letterkunde in ZuidNederland is zeer schraal vertegenwoordigd.
Zeker zouden we aanmerkingen kunnen maken en om noodzakelijke
aanvullingen vragen 1), maar als geheel is het werkje zoo goed en zoo
practisch en hebben de onderdeelen zoo veel verdienste, dat men reeds
daarom schroomt iets te zeggen, dat op afkeuring gelijkt. We wenschen
dit boek in veler handen. De aanst. d- centen en vooral de leerlingen zullen er wel bij varen. DE BEER.

Aus Fritz Reuters jongen und alten Tagen. Von Dr. K a r 1 T h e o do r
0 a e d e r t z. Wismar Hunstorfiiche Hofbuchhandlung.
Frits Reuter is hier zoo algemeen bekend en zoo veel gelezen , dat een
Duitsch werk over Reuter bijna tot onze literatuur behoort en dat te
1) Waarom vertoont zich de invloed der Edda zoo laat ? (Wanneer
ontdekt en meer algemeen bekend geworden). Waar vormden zich de
sagenkringen en hoe ! Waarom Nevelingen en Goedroen meest belangrijk?
Waarom moet Vosmaers vertaling van Homerus ons een juister denkbeeld van
het gedicht geven dan die van 's-Gravenweert? Welke zijn de meest bekende
fabeltheoriën ? Is (bl. 24) goddelijke machine bedoeld als vertaling van
deus ex machina ? Dan is wat daar staat niet juist. De Henriade heeft
geen grooter gebrek , dan dat het geheele gedicht eene alleenspraak is.
Blijkt uit bl. 21 dat de Aventures de Télémaque in proza geschreven zijn?
Waar (bl. 37) bij het verhaal van Ugolino het tooneel genoemd wordt, kon
het drama van Gerstenberg vermeld zijn, enz. enz. Maar de grens is
moeielijk te trekken tusschen het programma voor dit boek en de eigenlijke literatuur-geschiedenis.
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eerder . wanneer de schrijver niemand anders is dan de Berlijnsche bibliothecaris D r. G a e d e r t z , die ons land en onze bibliotheken zoo goed
kent en brievén van Tideman , van Wijn, e. a. heeft uitgegeven. Hoogsteigenaardig verscheen dit boek op den tachtigsten verjaardag van des
schrijvers vader.
Meerendeels naar tot dusverre onbekende stukken geeft de Schr. hier
eene met een en veertig platen versierde studie over den veel gelezen auteur. Waar en hoe hij leefde , wie zijne vrienden waren en hoe ze met
hem omgingen , alles ook in beeld voorgesteld , dat is het wat dit boek
met zijn rijken inhoud brengt. Daardoor worden ons vele figuren, die
Reuter teekende , eerst duidelijk , daardoor begrijpen we nog beter dan
vroeger de waarheid en den humor der voorstelling. Dat bovendien
plaats is ingeruimd voor hen, die Reuter uitgaven, voordroegen, speelden
en derg. dat geeft aan dit boek een bijzondere beteekenis. We bewijzen
onzen lezers stellig een goeden dienst , wanneer we hen bewegen , dit
boek te koopen.
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Doorninck (P. N. van), De tocht van Jan van Blois om Gelre, 1371-1372.
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Johan Winkler. Afi. 9. Leeuwarden, Meijer & Schaafsma. Gr. 80. (Blz.
257-272 en 369-432). Per afl. f 1.20.
Kummer (J. C.), Nederlandsche spraakkunst. Amsterdam, C. van Twisk.
Gr. 80. (VIII, 260 en 11 blz.) f 1.cO ; geb. f 2.25.
Leydis (Jos a), Een boekbeoordeelingl? Antwoord aan dr. G. Brom te
Utrecht (over »Sint-Nicolaas, zijn feest en gebruiken"]. Rotterdam, P. J.
Simons, firma Gez. Van den Broek. Gr. 80. (97 blz.) f --.60.
Maandschrift (Litterair), onder redactie van F. A. C Ruysch en H. W.
Jansen. 8e jaargang. 1898. Afl. 1 Leiden, P. Duyverman. 4o. Per jrg. (12
nrs.) f 3.60, fr. p. p. t 4.—.
Moerkerken (P. H. van), Het Nederlandsch kluchtspel in de '17e eeuw. Afl.
3/6. Sneek, J. F. van Druten. Gr. 80. (Dl. I : bls. 113-336). Per afl. f —.45.
Mont (Pol de), Inleiding tot de poëzie. Schets van een moderne poëtiek,
in vier boeken : Algemeene begrippen. Lyriek. Epiek. Dramatiek. Met [9]
portretten. Groningen, J. B. Wolters. I6o. (XXIV, 272 biz. f 2.50.
Moquette (H. C. H.) Over de romans van Wolff en Deken, beschouwd in
verband met de romantische scheppingen van Richardson. Rotterdam,
D. van Sijn & Zoon. x.898. (VIII, 141 blz.). 80. Proefschrift.
Schaeprnan (Dr. H. J. A. M.) Menschen en boeken. Verspreide opstellen.
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Soens (E.) Beowulf. Gent, A. Siffer. 80. f 0.50.
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Verwijs (Dr. E.) en dr. J. Verdaan, Middelnederlandsch woordenboek. Dl.

IV. Afl. 1617. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff. Roy. 80. (Kol. 953-2208.)
Per afl. f 1.-.
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dr. J. W. Muller.
Dl. V. afl. 12. (Kol. 1729-t88S). Ham-handel. Bewerkt door dr. A. Beets.
Woordenschat. Verklaring van woorden en uitdrukkingen, onder redactie
van Taco H. de Beer en dr. E. Laurillard. Afl. 15. 's-Gravenhage, Haagsche Boekhandel- en Uitgevers-maatschappij. 80. (Blz. 881-94I). Per
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Ahn-De Jongh (Louise), De beste keuze. Leiden, A. H. Adriani. 80. (272
blz.). f 250; geb. f2.3.
Ahn-De Jongh (L.), Goede kameraads. Met 6 lichtdrukken van C. Koppenol. Deventer, Kluwer & Co. 80. (TII, 113 blz.). f 1.50 ; geb. f 1.90.
Been (Joh. I1.), Twee zeemanszoons. 's-Gravenhage, Loman & Funke. 8o,
(III, 2nS en 2 blz.). f 2.50 ; geb. f 2.9J.
Belpaire (M. E.) en Hilda Ram, Wonderland. Vertellingen. le reeks. Gent.
A. Siffer. 42o. f 0,85.
Bloemlezing uit het mengelwerk van den Delftschen studenten-almanak,
1876--1898, door de Commissie tot redactie van den Delftschen studenten-almanak voor 1898. Delft, J. Waltman Jr. 80. (XII, 403 blz., m. 3
pltn.). f 2.50.
Brink (Dr. Jan ten), Brechtje Spieghels. Eene novelle uit de geschiedenis
der Nederlandsche letteren. Amsterdam, P. N. van Kampen & Zoon.
80. (VII, 270 blz.). f275 ; geb. f 3.25.
Feestblad, uitgegeven door drie Delftschen oud-redacteuren van het algemeen
Nederl. studenten-weekblad »Minerva". Delft, J. Waltman Jr. Fol. (28
blz., m. 4 portr. en 6 pltn.). f J.50.
Gedenkboek (Officieel) van de feestelijke ontvangst en de inhuldiging van
H.M. Koningin Wilhelmina Helena Pauline Maria binnen Amsterdam in
1898. Uitgegeven op last van de hoofd-commissie van ingezetenen voor
de feestelijke ontvangst van H.M. de Koningin. le en 2e stuk. Amsterdam,
Van Holkema & Warendorf. Gr. 4o. m. portr., afb. en facs.. Per stuk
f 3.- Weelde-uitgaaf f 40.-.
Kompleet in 4 stukken f 12.--, geb. f 14.90 ; weelde-uitgaaf (4 stkn.).
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Gerstenhauer (Mevr. Joh.), Rozeknop. Utrecht, Firma J. L. Beijers. 80.

(III, 95 blz.). f 0.90.
Goekoop-De Jong van Beek Donk (C.), Hilda van Suylenburg. 3e druk.

Ai. 1. Amsterdam, Scheltema & Holkema's Boekhandel. Gr. 16o. (III,
blz. 1-48). Per aft. f 0.30.
Kompleet in 10 afleveringen f 2.90, geb. f 3.50.
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Heuvel (Louise van den), Overwonnen. 's-Gravenhage, Haagsche Boekhan-

del- en Uitgevers-maatschappij. 80. (VI, 85 blz.). f 1.25 ; geb. f 1.75.
Huet (Cd. Busleen), De Bruce's. Robert Bruce's leerjaren. Met een voor-

bericht van G. Busken Huet. Haarlem, H. D. Tjeenk Willink. 80. (VII,
215 blz.). f 1.90 ; geb. f 2.40.
Hoven (Thérèse), Met verlof. Oorspronkelijke roman, Amersfoort, Valkhoff
& Van den Dries. 80. (290 blz.). f 3. -; geb. f 3.50.
Hoven (Thérèse), Arme Lou. Utrecht, H. Honig. 80. (IV, 221 blz.). f 1.50 ;
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Nederlandsche bibliotheek, onder redactie van Ida Heijermans. III.
Koetsveld (C. E. van), Werken, Romantische schetsen, novellen en fantasiën. Goedk. uitg. Afl. 41--44. Arnhem-Nijmegen, Gebr. E. & M. Cohen.
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Mont (Pol de) en Alfons de Cock, Dit zijn vlaamsche vertelsels uit den
volksmond opgeschreven. Met 30 teekeningen van Karel Doudelet. Gent,
Van der Poorten. Deventer, iE. E. Kluwer. Gr. 80. (XVI, 452 blz.). f 2.50.
Pont (M. W. Maclaine), De ballingen. Nijkerk, G. F. Callenbach. 80. (295
blz.). f 1.80 ; geb. f 2.20.
Schimmel (H. J.), »Het zonde-kind". Schiedam, H. A. M. Roelants. Gr. 80.
(III, 247 blz.). f 2.80 ; geb. f 3.30.
Seipgens (Emile), Een immortellenkrans. Laatste novellen. 80. (III 243
blz,). f 2.25.
Soer (Elise), Misericordia. Leiden, S. C. van Doesburgh. 80. (V, 279 blz.).
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GEDICHTEN.
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Eeden (Frederik van), Enkele Verzen. Amsterdam, W. Versluys.'16o. (III, 50
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Toegelicht door F. C. Wieder. Zutphen, W. J. Thieme & Cie. 12o. +XXVII,
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Klassiek letterkundig panthéon. No. 5960.
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Groningen, J. B. Huber. f 1898. (VIII, 180 blz. . 80. Proefschrift.
Rech (D. van), Willem de Eerste, de vader des vaderlands. Drama in 5
bedrijven met een voorspel. [20 h., 5 d.]. Leiden, S. C. van Doesburgh.
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Brincker (Frdr.), Germanische Altertümer in dem angelsaehsischen Gedichte
»Judith''. Progr. Hamburg, Herold. f 1,65.
Brisson(A.), Pointes sèches,Physionomies littéraires. Paris, A.Colin et Cie fl.90.
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1. 4. Heft: A. TILLE, Die Faustsplitter in der Literatur des 46. bis 18.
Jahrh. nach den altesteten Quellen. 1. Hft. Weimar, Emil Felber. f 3.25.
Filon (Â.), Mérimée (Les grands écrivains français). Paris. f 1.10.
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