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JONKER JAN VAN DER NOOT.
Het mag inderdaad verwondering wekken , dat bij Van Vloten,
Zeegers , Hofdijk , ten Brink en te Winkel de naam Van der Noot
niet genoemd wordt. Alleen Jonckbloet zegt op bl. 344 van het

le deel der 17e eeuw : „In Brabant had Jonker van der loot al
in 1580 de betere versificatie in practijk_ gebracht en vandaar sloeg
zij naar Zeeland over."
Toch was de eenmaal zoo algemeen geroemde Van der Noot geen
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onbekende geworden ; immers in het Biografisch Woordenboek lezen
we aangaande hem het volgende :
No o t (J o n k e r J a n v a n d e r), omstreeks 1538 geb. te Brecht,
bij Antwerpen , op het Hof vLn P ul , was van adellijke afkomst
en genoot eene zeer geleerde opvoeding. Nog jong zijnde, vestigde
hij zich in de stad Antwerpen , waar hij in de jaren 1562 en 1565
schepene was. In Maart 1567 was hij een der Calvinistische belhamels bij een oproer tegen de wettelijke overheid en toen deze
poging , om het bewind in handen te krijgen , mislukt was , trok
hij daarna af bij de nadering van den gevreesden Hertog van Alva.
Een geruimen tijd verbleef hij te Londen en had er den dichter
Spenser tot vriend ; vervolgens doorreisde hij Europa gedurende elf
jaren en in Frankrijk knoopte hij nauwe betrekkingen aan met
den vorst der Fransche dichters Ronsard en andere voorname personen.
Omtrent 1759 keerde hij terug naar Antwerpen , doch in zulk een
bekrompen toestand , dat hij op 27 Juli 1581 genoodzaakt was aan
de Antwerpsche Magistraat 100 gulden te leen te vragen, voor den
tijd eener maand , tot het volbrengen van zeker Poëtick werck",
dat hij onder handen had en waarin hij de Fransche poëten zou
volgen. De stad leende den armen dichter slechts de helft van wat
hij verlangde , en dan nog als aalmoes , want zij ontving het geleende niet terug en schonk hem bovendien reeds het volgende
jaar nog 100 gulden voor de uitgaaf van zijn werk , Olimpias ,
terwijl zij hem ook verscheiden daaropvolgende jaren nog dergelijke
sommen gaf , „tot onderstandt van zijne behoefelij cheyt' . Niettemin
achtte hij zich zoodanig miskend , dat hij dreigde zijn vaderland
te verlaten , om , naar het voorbeeld van de Comines , in milder
oorden den lof te gaan zingen van vreemde grooten. In 1581
noemde de Antwerpsche Geuzenregeering hem „een van den goeden
der stadt" en in Dec. 1585 ontving hij van de Koningsgezinden
een onderstandgeld voor het uitgeven van zijn werk „tenderende
ter eeren van Syne Majesteyt , Syne Hoochheyt ende der stadt"
en hij noemde Filips II den grootsten en besten aller koningen.
Jonker Jan van der Noot overleed na 1595. 's Mans tijdgenooten
vereerden hem met den titel van vorst der Nederlandsche dichters
en hijzelve noemde zich Patricius der stad Antwerpen.
Hij sprak en schreef verscheiden talen en leverde Fransche en
Nederlandsche verzen. Volgens zijn eigen verklaring was hij het,
-

-

-

-

die in onze dichtkunst den Franschen voet of alexandr;jn invoerde,

2
Zijne kenspreuk was : Tempera te tempori, en zijne werken verschenen onder de titels : De Poëticsche wercken van myn heere van
der Noot , Antw. 1565 , waarvan in weinige jaren nog acht andere
uitgaven verschenen ; Het Theatre ofte tooneel des Werelts, Antw.
1568, in 1569 overgebracht in het Engelsch door den dichter Spenser
en in 1572 in het Hoogduitsch vertaald door Balthazar Froe ; Cort
begrijp der XII Boeken Olympiados , beschreven deur Jr. Jan van
der Noot, Patricius van Antwerpen, Antw. 1574 en 1579 ; Lofzang
van Brabant , beschreven deur Jr. Jan van der Noot , Antw.
1580.
Dat hij echter een man van beteekenis, een man van invloed
was in zijn tijd, vooral wat aangaat de muziek der taal, de zoetvloeiendheid der verzen, dit is overtuigend gebleken uit hetgeen
prof. K a 1 f f van hem zegt in de voortreffelijke Geschiedenis der
.Nederlandsche Letterkunde in de 16e eeuw, 2e deel bl. 245-262.
Daar vinden we de avontuurlijke geschiedenis. van den dichter
verhaald ; daar wordt hij in en door zijn werk gekaraktiseerd en
er wordt een even aantrekkelijk als volledig overzicht over zijn
arbeid gegeven, maar de slotsom is : „In Van der Noot's gedichten
kan men iets werkelijk schoons niet aanwijzen. Verder dan verdienstelijk brengt hij het niet."
Toch is de beteekenis van Van der Noot door velen erkend en
behalve hetgeen prof. Kalff van hem schreef, bezitten we thans
een werk van A l b e r t V e r w e y Gedichten van Jan van der
Hoot met inleiding en aanteekeningen en in het Tweemaandelijkseh
Tijdschrift Jaarg. 1899 No. 1, 2, 3 en 4 een artikel van G u s t.
V e r m e y 1 e n, Leven en werken van Jonker Jan van der Noot,
waarin we in weinig regelen de juiste plaats geteekend vinden,
die aan Jan van der Noot toekomt :
„Jan-Baptista Houwaert, die nog voor een zuiver type van
„rhetrozijn" mag doorgaan, is een tijdgenoot van Jan van der Noot 1
Tusschen beider kunst ligt een afgrond. Bij Houwaert schijnt
het begrip van poëzie nog tamelijk verduisterd : „rhetorica" is 't
algemeene woord voor poëzie, welsprekendheid, wetenschap : middel
tot aangename ontspanning en vooral tot stichting ; een ander
einddoel kent zij niet. Die kunst, die bij feesten en intreden eene
openbare rol speelt i komt eigenlijk uit de gemeenschap en staat

haar ten dienste ; en daar zij geen uiting is van spontaan gevoel
1*
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schrikt zij ons door hare vormeloosheid af. Geen schemering van
schoonheid in haar, nog minder lust aan het leven."
„Men hoeft maar rechtstreeks tot de gedichten over te gaan,
die Jonker Jan van der Noot, leerling van Petrarca en Ronsard,
omtrent dien tijd (1583) voortbracht, om te beseffen welke omwenteling der Nederlandsche lysiek zijn naam voor ons moet beteekenen."
De arbeid van V e r m e y 1 e n getuigt van een omvangrijk
streng wetenschappelijk onderzoek en van veel liefde voor het
onderwerp : menige dissertatie toont niet zooveel bewijzen van
helder inzicht in de geheele zaak en zorgzaam bewerken van het
onderwerp in zijn geheelen omvang Des dichters leven, zijn relatiën, de houding zijner lezers en vrienden, zijne bronnen, de vertalingen zijner werken, het is alles in aangenamen vorm en met
groote nauwgezetheid uitvoerig en afdoend behandeld.
Wie minder van die wetenschap begeert, maar den dichter hoofdzakelijk uit zijne werken wil leeren kennen, vindt bij V e r w e y
een zeer goede en doelmatige bloemlezing met een goede inleiding
(hoewel hier en daar ten gunste van Van der Noot wat overdreven),
en zeer belangrijke aanteekeningen.
In het 2e deel van Van Dichters en Schrijvers wijdt dr. A. S.
K o k ook eenige bladzijden aan Van der Noot, hij oordeelt wel
niet zóo gunstig over hem als Verwey, maar stellig veel gunstiger
dan Kalff.
Na al dien voortreffelijken arbeid zou 't inderdaad noodeloos
zijn thans opnieuw over het leven en de werken van Jonker Jan
te gaan schrijven.
Het zou echter een verdienstelijk werk zijn, overtuigend aan te
toonen waarom zij, die onze letterkundige geschiedenis schreven,
met verwonderlijke eensgezindheid wel Lucas d' Heere, Jan Baptista
Houwaert en Karel van Mander hebben genoemd en soms uitvoerig
behandeld, maar steeds gezwegen hebben over Jan van der Noot.
De catalogus der Bibliotheek van de Leidsche Maatschappij in
1889 verschenen, bevat geen enkel werk van Jan van der Noot.
Op de Universiteitsbibliotheek te Amsterdam is een bundel gedichten van dezen dichter, in ongewoon formaat 29 cM. bij 20 en
met zorg gebonden. Voorin met het jaartal 1546 motieven voor
decoratie 32 stuks op 16 bladen. l ). En in denzelfden band onder
1)

Als bladvulling laat ik den titel verkleind afdrukken; wellicht, dat

iemand over dat werk inlichtingen weet te geven.
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A 2, onbegrijpelijk, dat die twee werken samen in een band komen:
In Olympiades. Het werd uitgegeven t' Antwerpen Bij Gillis van
den Rade 1579 en vertoont aan het slot onderstaande illustratie
met niet gemakkelijk te verklaren symbolische voorstellingen.

Blijkbaar moet het geheel - wie dien tijd kent, verwondert er
zich niet over een deftigen indruk maken. Reeds de eerste
regels der lofredenen : In Olympiados divini poetae D Joannis
enz. — dus een „goddelijke" dichter ; een zijner lofredenaars plaatst
daarin een gedicht „Winandi Catharini Palaeopolitani Carmen" en
noemt zich elders „Ouinandos Katharinas Palaiopolites." In - het
Fransch wordt hij gehuldigd door Olivier_de la Tremoille en Me. Ca-
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bislet Provensal ; in het Vlaamsch door Roelant van der Hegghen,
en deze laatste is niet zuinig met zijn lof. In verrukking roept hij uit:
Nu hebt ghy (Godt heb 10f, daer voor in alle weeghen)
Gheluckich Brabant , oock uwen Poëet gecreghen
Den weleken u Godt gunt

Maar, daar blijft het niet bij. Veel lof heeft Van der Noot vijanden bezorgd en Van der Hegghen acht het noodig , een vers te
richten „tot de afgunstighe , lachterarts , spotters en Zoylisten" en
een ander lofredenaar Aelbrecht van den Velde getuigt :
Maer 't schoonste en d' best dat men hier vindt op dezer Eerden
Is u schoon Godlick werk Van der Noot groot van Weerden,

Daarmee kan hij tevreden zijn ; vooral , wanneer hij elders op
eene lijn gesteld wordt met Homerus en Virgilius.
Het werk in de Amsterdamsche bibliotheek is in het Nederlandsch
en het Fransch en die twee-talige uitgaaf gaf mij een ander kijkje
op de Olymapiados dan ik aanvankelijk had.
Ik wensch eerst een overzicht van den hoofdinhoud te geven:

De dichter roept de muzen aan om hem te verhalen , wat hij
eenmaal in de maand Mei van het jaar 52 te Brecht in een visioen
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had aanschouwd , in den Franschen tekst staat bovendien , dat hij

dit wenscht :
Pour gentilment le mettre en eseriture.

Daaruit verklaart zich die aanhef, gebruikelijk bij alle heldendichten en daaruit verklaart zich ook , wat de Hollandsche tekst geeft
Want Godt is hier die my sterekt na mijn wenschen

wat in den Franschen tekst duidelijk is:
Voici le Dieu , m'allumant , le voici.

Daaruit blijkt dus, dat hij de Goden aangeroepen heeft en dat de
Godheid tot hem komt , d.i. dat de bezieling is gekomen.
De dichter begint nu te verhalen:
Hij lag „op eenera dagh van Mey" in het groen, gelijk onze plaat
voorstelt en daar zag hij zichzelven in gesprek met Mercurius, den
God o.a. van den handel en de reizigers, die hem met den caduceus
of slangenstaf de schoone aanwees , die hem gelukkig zou maken.
Daarop kwamen vijf edele jonkvrouwen tot hem, die hem gezamenlijk vergezelden
Om te gaen sien Eleufterie ryke.

De Fransche tekst verklaart ons dezen regel , daar lezen wij
Pour aller veoir dame Eleufterelide.

(ln de „Vercleeringhe ende vvt-legginghe , sommigher namen in
dit Boeck bewonden'', lezen wij : E 1 e u s t e r i e, Vryicheit, Liberte).
Rede , Voorzichtigheid , Wijsheid en Wil vergezellen hem, maar
de Wereldsche wordt als gevaarlijk weggezonden. Het eerst komt
hij bij Wellust des vleesches , maar toen hij weet , wie zij is , verwijderd hij zich en komt bij Plutus, den God des Rijkdoms. Boven
de poort , die hij binnen gaat , las hij:
Goedt sonder last , oft erbeyt swaer vercreghen
Maer deur versterf , prijst men in alle weghen.

een spreuk , die den adel met wien Van der Noot zoo graag verkeerde , genoegen zou doen : bezitting door erfgoed brengt tot eer
en aanzien , niet het bezit door ingespannen arbeid verkregen.
De Fransche tekst luidt :
Non par labeur, ny par saing, ny par peine,
Mais par succez avoir la bourse pleine.

Hij liet zich door Plutus niet overhalen te blijven, diens dochters
vergezelden echter den dichter , het waren : „Cryséa roodt van
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monde (Chrys4e la dorée) en Argyrea wit ten gronde (Dame Argirée).
Het eerst kwam hij bij Wereldsche eer, die woonde op een hoogen
steilen berg, met groote moeite en zeldzame volharding besteeg hij
dien berg en was verrukt van hetgeen hij in het kasteel zag. Wel
waarschuwden hem zijne gezellinnen, maar verleid door de bekoorlijkheid eener jonkvrouw , besloot hij te blijven en nam haar tot
zijne vrouw , maar weldra was hij van haar slechtheid overtuigd
en nu zijne gezellinnen hem verzekerden , dat hij hier nooit het
waar geluk zou vinden , verlaat hij de plaats en ontmoet de jonkvrouw , hem door Mercurius getoond en bestemd om hem gelukkig
te maken. Zij geleidt hem naar een bekoorlijken lusthof , waar
hij Cupido vond op een gouden wagen , omstuwd door een schitterend gevolg en daarachter velen, die hij gewond en geboeid had.
Ook de dichter volgde en kwam in een „Theatrum", waar Cupido
zelf van zijn wagen gestegen , zijne Psyche omhelsde. De Wijsheid
wees hem op eene fontein in het midden der plaats , waar Venus
gewoon was te baden , de Godin kwam tot hem en beloofde hem
de jonkvrouw , die hij vereerde , maar
. . . . om haer deughdt u veel meerder te maken,
Moet ghy om heur veel suers en lydens smaken

Daarop ziet hij de schoone vertrekken en meer dood dan levend
roept hij haar een afscheid toe.
Hij gevoelde zich echter gesterkt toen zijn „lief" zich weder
vertoonde , zoodat hij haar een „Sonet" kon toezingen. Hij huldigt
en bewondert haar en wordt door haar „totten tempel der deughden gheleydt". Dan vindt hij „op Benen bergh seer hooghe" de
Deugd in gezelschap van Nijverheid , Arbeid, Eerbaarheid, Kracht
en Kennis. Hij werd heerlijk ontvangen en door de Deugd omhelsd. Daar zag hij weer zijn „Nimphe ' onbeschrijflijk bekoorlijk
en aan den rand van een klaren stroom heerlijke liederen spelend
en zingend. Op een wenk van Olympia (de Hemelsche) verscheen
op Cupidos bevelen Erato , die hem omhelsde en hem tot Apollo
voerde met de woorden :
Siet hier sprack sy Appollo broeder goedigh
En ghy Susters siet hier ons kindt veurspoedigh
Die ons schoon kunst en onsen lof moet brenghen
In Brabant rijek, deur des hemels gehenghen.

Apollo begroette hem vriendelijk en daarna voerde men hem
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naar „Pegasums Fonteyne" (de Hyppokrene of Hengstebron) en nadat
hij daaruit had gedronken , werd hij , ghemaect Poëet vercoren"
en Phoebus gaf hem „een Liut goedt van oud iuoir , van snaren
en geliudt soet".
Toen kwam de bezieling en hij zong van zijn liefde en zijn leed
en nu werd hij door bloeiende lusthoven gevoerd naar een gezelschap van dichters en profeten , die met hunne beminden en
vriendinnen , die dichteressen waren , aan koele wateren en onder
laurieren bij de fonteinen zongen en in de velden ' dansten.
Nu greep hij de luit , die Phoebus hem had geschonken en zong
den lof zijner schoone , en toen kwam de Rede , die hem op Appollo's bevel een lauwerkrans bracht , terwijl op Venus bevel de
Gratiën hem een mirtenkrans brachten.
Overgelukkig hoewel „verteerd van minnesmart" dicht hij een
„Sonet" op zijn „Meestersse".
Daarop verscheen een Godsgezant , die hem leeren zou , hoe hij
het Einde kon bereiken en de woorden maakten zoo diepen indruk
op hem , dat hij getuigde
Deur dit vermaen socht ick veui alle saken ,
Hoe ick best mocht in 't Hemels Ryck gheraken.

Door die ontboezeming getroffen belooft de Godsgezant hem acht
nymphen mee te geven , die hem zullen bijstaan en hem op den
rechten weg zullen geleiden , dat zijn Geloof , Hoop en Liefde,
Wereldsche eer , Matigheid , Ootmoed , Onderdanigheid en Geduld.
Deze brachten hem handschoenen en een zwaard en zoo toegerust
ging hij in haar gezelschap op weg om „Olimpiam en d'eeuwigh
goedt te roeken''.
Nauwelijks heeft hij den tocht aanvaard of alle verschrikkingen
overvallen hem : oorlog , pest , hongersnood , bloedregen, hagel ; —
harpijen vliegen om hem . bliksemstralen omgeven hem , leeuwen
en draken jagen hem doodsangst aan. Maar zijne gezellinnen wekken
hem op tot moed en volharding
Want med vechten en keruen
Moet men het ryck der hemelen verweruen.

Hij weerde zich moedig en zag hier ook de verleidster , die hij
in den Hof der Wereldsche eer voor Olympia had aangezien ; deze
veranderde zich in allerlei dieren en zocht hem nog te verleiden,
maar vruchteloos , toen hij eindelijk gevaar liep verradelijk van
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achter door Armoede aangevallen te worden ; maar de voorzichtigheid waarschuwde hem nog bij tijds en op haar wenk naderden
Arbeid en Nijverheid en Mercurius. Toen kwam Goud en Zilver
en Overvloed en Vreugde en dat alles , zoo zeiden hem de gezellinnen , zou bij hem blijven , als hij niet tot begeerlijkheid verviel
of zijn hart verhardde.
Zoo traden zij voort, tot plotseling uit een bosch van cederen en
palmen, mirten, olijf boomen en laurieren de dierbare gezochte
Olympia verschenen, omgeven door Schoonheid, Liefde, Wijsheid,
Rijkdom en alle verdere geluk aanbrengende goden en godinnen,
zoo trad Olympia hem tegemoet:
Sy was ge-cleedt heerlyck, niet als de fire,
Maar eerbaerlyck na Brabantsche manire.
Een eerlyck cleedt wel ghenaeydt, en gesneden,
Ver-cirende seer wel heur siuuer leven,
Want schoonder cleedt en weid' nergens gevonden
Dan men ghebruyct in Brabant t' allen stonden.
Hij beschouwt (en beschrijft zeer uitvoerig) al haar schoonheden
en klaagt zijn nood aan Venus en Cupido, die hem zoo doen lijden.
Daarop trof Amor het hart der jonkvrouw met zijnen schoonsten
pijl. Hij verklaart haar zijne liefde, zij verklaart die te beant•
woorden en zij omarmt hem.
Plotseling zijn op het groene gras de feestdisschen aangericht
alle goden en godinnen satyrs, faunen, heroen allen, allen nemen
deel aan het feest, Ganymedes bedient hen, er wordt ambrosia
gegeten en nectar gedronken, Phoebus bespeelt zijn gouden lier
en zijne zusters begeleiden hem op hunne instrumenten en de
zaligheid is volkomen.
Wie des dichters leven kent, zal hierin dadelijk eene symbolische
voorstelling ontdekken, zoo veel of zoo weinig met de waarheid
overeenkomende als Waltrheit und Dieklung met G o e t h e's leven.
Maar hij zal tevens zien, dat Van der Noot, ontegenzeggelijk de
grootste der uit dien tijd bekende dichters, zich in het geheel niet
heeft losgemaakt van de oude beelden uit het mysterie-spel, van
de symboliek op allerlei wijzen toegepast en vooral niet, van de
goden en godinnen, die in de werken zijner tijdgenooten een zoo
belangrijke rol spelen.
Het moet den opmerkzamen lezer treffen, dat de Fransche tekst
oneindig duidelijker en zoetvloeiender is dan de Hollandsche ; zdo,
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dat men geneigd zou zijn het Hollandsch voor eene min of meer
onbeholpen vertaling van het Fransch te houden.
Men vergelijke :
Godlyck geslacht , Ghesusters weerdt om Divines Séurs, Muses sainctes d' belles,
(croonen
Die Godlyck heerst en set ulider troonen
Op Helicon, en Parnassum med vreugden:
Die uwen sangh, en veerssen daer vol
(deugden
Meestersselyck med schoondar hermonije
Singt op t' gheelanck van Phoebuins snaren blije!
Dochters eerbaer van die men heet t' Ghedachte,
En van Juppin, d' alder beste gheslachte:
Voesters vruchtbaer va Deugt, Vreugt
(Eere en Koste
Pierides ! die deur u deugdt, en ionste
Veur-siglrtighlije bestiert, en kundt belegden
T' sinensehGn vernuft. wijsheyt, en sin be(scheyden !

Qui gouver•nez les montaignes iumelles
(Manoir diuin) du mont Pegasien,
Vous qui auc Lut du Harpeur Delien
Joign z voz voix, Filles de la Memoire
Et de Jupin : Nourices de la gloire,
Los, & renom des Esprits fortunez
Vous qui sans fin sagetnent gouuernez
(Par le moien de Raison d'amour plaine)
Diuinniement la sapience huniaine

,

De cursief gedrukte regels zijn in het Fransch kort en juist,

Ii lles de la Memoire is juist, dochters van Mnemosyne, maar „dochters der Gedachte" heeft nooit als naam der Muzen kunnen gelden.
De twaalf regels Hollandsch komen met tien regels Fransch overeen, het laatste is helder en duidelijk, het eerste verward en vol
stoplappen, in het Fransch is de klemtoon juist, in 't Hollandsch
lang niet altijd ; in de spelling van het Fransch is eenheid, in het
Hollandsch is allerlei onregelmatigheid te bespeuren.
Wanneer hij in gezelschap der acht nymphen den gevaarvollen
tocht zal beginnen heet het : „Dees brachten my handtschoenen
en een scherp sweerdt."
In den Franschen tekst heet het:
Desquelles i' cru le Glaive it ceste fois,
1'Escu, les Gants, Morillon , et Harnois.

wrat toch beter op de uitrusting van een ridder lijkt , dan alleen
zwaard en handschoenen , waarvan bovendien de laatste het eerst
genoemd worden.
Een sterk voorbeeld van juiste uitdrukking in het Fransch en
tamelijk onbeholpen verhaal in het Vlaamsch vinden wij in de regels
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Als wy dan soo gelijek waren ghescheyden
Van de Prineers ginghen sy my geleyden
Bij lledoné in wellustighe velden
Die my om daer te blyven genoegh quelden :
Maer als ick beur kende deur mijn
leydts-vrouwen
So gingh' iek heur en al heur voirdstel
schauwen.

Estant parti du lieu de la Prinsesse.
Veoir men allay Hedone la Maistresse:
Mais la voiant , et cognoissant tresbien ,
Je m'arestoy aussi pen là , que rien.

Daarbij teekenen wij ten overvloede aan , dat de woordenlijst
opgeeft :
H e d o n e wellust des vleesch volupté charnelle.
Het Fransche heeft hier vier, het Vlaamsch zes regels, vol noodelooze toevoegselen, terwijl blijkbaar alles is opgeofferd aan het rijm.
Reeds de eerste regel van het Fransch is duidelijk nl. : hij had de
woonplaats der prinses verlaten ! In het Vlaamsch staat er (de
stoplap „soo gelijck" en de noodelooze bijvoeging „ginghen sy my
geleyden" daarbuiten gelaten , dat wij" gescheiden waren van de
prinses (er staat „prinsers" , terwijl „die" daaropvolgende geen zin
heeft , tenzij „velden" als antecedent kan doorgaan. De slotregel
van het Fransch is volkomen verstaanbaar , de Vlaamsche regels
(de inlassching en al heur voirdtstel" buiten rekening gelaten)
zeggen niets.
Het is niet te veel gewaagd , de onderstelling te opperen , dat
de veelgeroemde Olympiados , het meest geprezen werk , inderdaad
niets anders is dan eene vertaling uit het Fransch , waarbij men
zijn toevlucht heeft genomen tot stoplappen en aanvulsels, tot omomschrijvingen en toevoegingen , zoo vaak de eenvoudige , juiste
en welluidende vertaling van het oorspronkelijke buitengewone
moeielijkheden opleverde.
Het is te hopen, dat deze auteur thans voorgoed eene plaats
in onze literatuurgeschiedenis zal innemen ; wellicht hooren we dan
spoedig het eindoordeel over de Olympiados.
Amsterdam.
TACO H. DE BEER.

NASCHRIFT.
Voor het algemeen belangrijker dan de vraag naar den oorsprong
der Olympiades in de vraag, in hoeverre we aan V a n d e r N o o t
de muziek in het gedicht te danken hebben en daartoe volgen hier
wat de heer V e r m e y 1 e n in zijne boven vermelde studie zegt:
„Marot, kort na Jean Bouchet en Charles Fontaine, liet de staande
en de slepende rijmen regelmatig afwisselen, voornamelijk in zijne
psalmen, „afin," leert ons de Deffence et illustration van du Bellay,
„que plus facilement on les put chanter, sans varier la inusique
pour la diversité des mesures qui se trouveroient à la fin des vers. '
Dat gebruik werd algemeen na 't voorbeeld van du Bellay en Ronsard, en deze wettigt het op de volgende wijze in zijn Abbregé de
l'..Art poetiquue (B1. VII 320) : „Apres, à 1'imitation de quelqu'un
de ce temps, tu feras tes vers masculins et foeminins tant qu'il te
sera possible, pour estre plus propre à la Musique et accord des
instrumens, en faveur désquels il semble que la Poësie soit née,"
Voor Van der Noot wordt die afwisseling aangenomen door
Datheen en de Heere, in hun vertalingen van Marot's psalmen, en
later in vele stukken van Coornhert's Liedtboeck, voornamelijk die,
welke op een psalmwijze geschreven zijn. Weliswaar zong men
vlaamsche liederen wel eens op een zonderling manke maat : men
weet dat het muzikaal accent dikwijls op doffe lettergrepen viel,
derwijze dat de klemtoon heel anders gelegd werd op het gezongen
dan op het gesproken woord. Maar nu begon de smaak daartegen
op te komen, en allengskens ging men pogen om verzen te schrijven,
waarin de woorden op de muziek zouden passen, zonder hun natuurlijken klemtoon te verplaatsen, en zoo raakte men vanzelf tot jambische verzen. Wanneer Marnix in 1580 zijne psalmen liet verschijnen, had hij reeds vele verzen in dien zin verbeterd, zooals
bewezen wordt door de vergelijking met den vroegeren, onuitgegeven
tekst, die onder de handschriften der Universiteits-Bibliotheek van
Gent berust. De „Twespraack der Ned. Lett." roept insgelijks de
aandacht op het bestaan van lange` en „korte" lettergrepen (geaccentueerde en niet geaccentueerde worden hier bedoeld) verder
van „twijfelinghen." „Maar onder ons," lezen we daar, „ist zo
heel vreemd, dat wy Rymers naulyx óyt daar af hebben horen

spreken, ick laat staan, dat wy in ons dichten daar op zouden
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achten. Maar in de Liedekens zyn wy gedwongen, tselfde (dickwils onwetende) waar te nemen ; want sullen die ghevoechlyck
ghezongen worden, zó moeten de silben na de noten ofte de noten
na der silben voeten ghevoeght worden. Oóck vintmen dat sommighe Rymers hun gedichten zoet, der anderen wreed vallen (dit
komt doort wel ofte misstellen ende voeghen der silben : Colyn van
Ryssel in zyn Spieghel der Minnen schynt uyter naturen (óf mogelyck met voordacht) op veel plaatsen zoet vallende silben waer
ghenomen te hebben. Daar zynder óóck huydensdaeghs, dieër op
beghinnen te achten ...
Inderdaad Jan Van der Noot was niet de eenige, die er op be
gon te achten," en het ware niet juist, uitsluitend aan hem de
invoering der nieuwe maat toe te schrijven. Onze dichtkunst zelf
voelde de behoefte aan vastere rythmen. Andere individus, in
Noord- even als in Zuidnederland, zochten hetzelfde als hij, althans
op 't gebied der techniek, en vonden het tegelijkertijd : Jan van
Hout, Coornhert, Marnix."

KANTTEEKENINGEN BIJ DE NEDERLANDSCHE
SPRAAKKUNST DOOR T. TERWEY.

VII, BIJW00RDEN.

T e r w e y definieert de bij woorden als woorden, die slechts het
begrip door een werkwoord, bijvoeglijk naamwoord,
t e l w o o r d of een ander bijwoord uitgedrukt, bepalen d.i. als
woorden, die kenmerken aanduiden van niet-zelfstandigheden ; onder de voorbeelden door T. gegeven is er dan ook niet één, waarin
een bijwoord als bepaling staat bij een zelfstandig naamwoord.
Dit bewijst, dat T. èn wat de definitie betreft èn, wat de voorbeelden aangaat, onvolledig is; want wel degelijk staan soms de bijwoorden als bepalingen bij de zelfstandige naamwoorden. Immers
een bij voeglij ke bepaling kan ook een voorzetsel-bepaling zijn , en
daaruit zou a p r i o r i moeten volgen, dat bijwoorden ook bijvoeglijke bepalingen kunnen zijn.
Daar=op die plaats, rechts=aan de rechterzijde.
Het spreekt dus wel van zelf, dat men in plaats van die voorzetselbepalingen ook de daarmee overeenstemmende bijwoorden kan gebruiken: het huis op die plaats, het huis daar; het
huis aan de rechterzijde, het huis rechts. Maar
d a a r en r e e h t s, hoewel bijvoeglijke bepalingen, zijn daarom nog
geen bijvoeglijke naamw. ;— d a a r en r e e h t s kunnen niet voor
het zelfstandig naamwoord geplaatst worden, omdat zij nog levendig
aan een gezegde doen denken, en hoewel zij b ij v oe g 1 ij k e bepalingen zijn, toch ook nog gevoeld worden als bijwoordelijke. -Het bijwoord als bijvoeglijke bepaling kan zelfs voor een zelfstandig
naamwoord staan, zoo dit min of meer het karakter van een
kenmerkswoord bijvoeglijk naamwoord of werkwoord --- heeft.
In : uw vroeg opstaan, uw te laat konten, hij is geheel schoolmeester,
zijn vroeg, te laat, geheel ongetwijfeld bijwoorden ; zelfs is m. i.
gedachteloos in : het gedachteloos napraten meer bijwoord dan b ij.
o e g 1 ijk n a a m w. Daarbij bedenke men, dat, al heeft een woord
den vorm van een zelfstandig naamwoord, het toch, wat zijne be-

teekenis betreft, op de grens kan staan van een bijvoeglijk naam-
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woord of werkwoord. D e V r i e s e n T e W i n k e 1 schrijven
naast landschapsschrijver -- de schrijver, de secretaris van een landschap , -- waarin landschap in de genitief-betrekking staat tot
schrijver, landschapschilder, omdat landschap voor ons denken niet
eene bepaling is van schilder, maar het object van de werking schilderen. Denken wij nu ook nog aan zinnen als : De kachel is aan,
De school is uit. De deur is toe, dan zal men zeker wel willen toestemmen, dat bijwoorden ook zelfstandige naamwoorden kunnen bepalen.
Omtrent deze zinnen merk ik op, dat een onderwijzer uit Gelderland mij verzekerd heeft, dat hij vaak de boeren hoort spreken
van ane pip, de toeë deur, de 2cite Tcaehel. Hieruit blijkt, dat aan,
toe, uit voor dezen bijvoeglijke naamwoorden zijn : congrueert een
attributief woord met het volgende zelfstandig naamwoord, dan is
het een b ij v o e g 1 ij k w o o r d ; doet het dit niet, dan is het nog
min of meer b ij w o o r d. -- De vraag ligt thans voor de hand,
waarom wellicht een bijvoeglijk naamwoord in den len en Oen n.v.
mannelijk enkelvoud, gebruikt bij persoonsnamen en voorafgegaan
door 't lidwoord e e n, of de woorden g e e n, e e n i g enz. sterk,
d. i. n i e t verbogen wordt, wanneer het den persoon kenmerkt in
zijne waardigheid, zijn beroep of zijne betrekking.
In § 160 verdeelt T e r w e y of liever M i e r a s de bijwoorden
in 10 soorten , terwijl het in § 162 luidt : „Nog behooren tot
de bijwoorden de v o e g w o o r d e 1 ij k e bij w o o r den." Hoe kan
men deze paragrafen rijmen ?
Beteekent dit, dat er behalve de tien in § 160 genoemde soorten
volgens den heer M i e r a s nog een elfde soort n.I. de voegwoordelijke bestaat?
Zeer zeker niet , de meeste voegw. bijw. van § 162 worden ook
genoemd in § 160 , waaruit natuurlijk blikt , dat de voegwoordeljke bijw. niet eene nieuwe , eene elfde soort zijn. — De voegwoordelijke bijw. zijn . niet eene andere soort , maar vormen een
nieuwe groep , omdat wanneer men een bij woord v o e g w o o rd e 1 ij k bij w o o r d of bij w o o r d van het zinsverband noemt,
men het van een anderen kant beschouwt , dan wanneer men
het bijwoord van toegeving, oorzaak, middel, oms t a n d i g h e i d enz. noemt ; in 't eerste geval vraag ik : welke
functie verricht het met het oog op het zinsverband , en in het
tweede : wat is het als zinsdeel ? Neem ik b.v. den zin : • Zij schoof
mij een stoel toe , ik nam echter qeen plaats , en vraag ik wat
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e e h t e r is , dan moet het antwoord , wat de eerste vraag betreft,
zijn : v o e g w o o r d e 1 ij k bijw., wat de tweede vraag aangaat:
bijwoord van o m s t a n d i g h e i d, en bij de taalkundige benoeming
moet van e e h t e r gezegd worden , dat het is : a) een bijw. van
't zinsverband, b) een bijwoord van omstandigheid.-Dit geldt van alle voegwoordelijke bij woorden , alle verrichten
tweeërlei dienst.

IIc zette mij mistroostig neder, ook de overigen waren niet tot vroolij kheid gestemd.
bijw. van 't aaneenschakelend zinsverband , bijw. van
ook
omstandigheid.
Ik heb reden te vreezen , toch vrees ik niet , klonk het trotsche
antwoord.

toch -- bijw. van 't beperkend tegenstellend zinsverband, bijw.
van omstandigheid.
Rij heeft mij onheusch bejegend, daarom vermijd ik hem

d a a r o m — bijw. van 't redengevend zinsverband , bijw. van
reden.
Ter w e y had daarom niet moeten schrijven : Nog behooren
tot de bijwoorden de voegwoordelijke bijwoorden ; maar:
„vele van de in § 161 genoemde bijwoorden verrichten tweeërlei
dienst , zij treden op als bij woordelijke bepaling en geven tevens
het zinsverband te kennen , om welken laatsten dienst ze v o e gw o o r d e 1 ij k e bijwoorden genoemd worden."
In § 161 lezen wij :
„Tot de bijwoorden rekent men ook de zoogenaamde v o o rnaamwo ordeli ke bijwoorden. Dit zijn woorden, die
den dienst doen van een v o o r z e t s e l en een voornaamwoord.
Men heeft ze bijwoorden genoemd , omdat ze zeer dikwijls den
dienst doen van eene bij woordelijke bepaling".
Hoe is 't toch mogelijk dat Terwey dit heeft kunnen schrijven
en de heeren H o n i g h en M i e r a s het hebben laten staan!
„Omdat ze zeer dikwijls den dienst doen van eene • bijwoordelijke
bepaling", daarom heeft men ze bijwoorden genoemd, en van de
v ij f e n t w i n t i g voorbeelden in deze paragraaf, zijn z e v e nt i e. n oorzakelijke voorwerpen, v i e r bijvoeglijke bepalingen, e e n
is belanghebbend voorwerp en slechts d r i e, zegge d r i e, zijn
bijwoordelijke bepalingen. Slechts zeer zelden, en niet zeer dikwijla, doen derhalve de voornaamwoordelijke bijwoorden den dienst van
Noord en Z4id, 23e Jaargang.
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eene bij woordelijke bepaling, en daardoor vervalt ook de reden,
door T. gegeven, waarom ze voornaamwoordelijke bijwoorden genoemd worden. M. i. heeft men ze b ij w o o r d e n genoemd, omdat hier, daar, er, waar, ergens, nergens, overal aangezien werden
voor bijwoorden, wat ze echter, wat de beteekenis althans betreft,
niet zijn. Hier =
= o p deze plaats, daar = op die plaats, waar
op welke plaats, ergens, op de eene of andere plaats ; in de samenstellingen : hieraan, daarop, waarin, ergens over zijn hier, daar, waar,
ergens eigenlijk voornaamwoorden : hieraan is niet aan op deze
plaats, maar aan deze plaats, daarop niet op op die plaats, maar op die
plaats. Een ding kan aangeduid worden, door de plaats te noemen of aan te wijzen, waar het zich bevindt, de woorden d aar,
h i e r, e r g e n s enz. wijzen in de zoogenaamde voornaamwoordelijke bijwoorden die plaats aan, en daardoor ook het ding zelf.
D e H e m e l in : De Hemel zegere u! staat tot God, als d a a r
in daarop, daaraan enz. tot een persoonlj k of aanwijzend voornaamwoord ; in den grond der zaak zijn de voornaamwoordelijke bijwoorden m e t o n y m i a. 't Zal zeker nu ook duidelijk zijn, waarom
deze woorden niet den dienst kunnen doen van o n d e r w e r p of
voorwerp.
Wie deze redeneering gevolgd heeft, zal inzien, dat er veel meer
voornaamwoordelijke bijwoorden zijn , dan T e r w e y opgeeft:
daarom, daartoe, daarmede, daardoor zijn het, ook,
omdat zij de plaatsvervangers zijn van een voornaamwoord geregeerd door een voorzetsel. Bij ondervinding weet ik, dat velen in
.deze woorden niets anders zien, dan bijwoorden van 't zinsverband.
Hij , die d a a r o m in den zin : Ik heb hem daarom gevraagd een
voornaamwoordelijk bij w. noemt, maar van d a a r o m in den zin:
Het regende, daarom ben ik thuis gebleven niet anders weet te zeggen, dan dat het een bijwoord van 't zinsverband is, kent misschien
zijne spraakkunst op zijn duimpje ; maar weet toch niet, wat voornaamwoordelijke bijwoorden zijn ; -- noemt men d a a r o m in den
eersten zin een voornaamwoordelijk bijes., men moet het ook zoo
noemen in den tweeden zin ; dat het in den eersten een oorzakelijk
voorwerp, in den tweeden eene bijwoordelijke bepaling van reden
is, doet niets ter zake. Bij de taalkundige benoeming van d a a ro m in den zin : Het regende, daarom ben ik thuis gebleven moet

dit woord heeten : a) bij woord van 't zin s v e r b a n d, b) bijwoord van o o r z a a k, e) voornaamwoordelijk bij woord. Men wane
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niet, dat men het op deze wijze den studeerende noodeloos moeielijk
maakt, wil men onderscheiden, dat men het dan zoo juist mogelijk
doe ; de wijze, waarop veelal een woord taalkundig benoemd wordt,
werkt het oppervlakkig, het half weten in de hand.
VIII. VOORZETSELS.
,, 164. Voorzetsels zijn woorden, die dienen om een naamwoord (zelfst. naamw. of zelfst. voornaamw.) tot eene bepaling te
maken. Onder de bepalingen rekent men dan ook de oorzakelijke
en belanghebbende voorwerpen. De peer hangt aan den tak. Ik
ben binnen een uur teruq. De vrouw van mijn vriend lag ziek. .Hij
klaagde over den duren tijd. Zij ontsnapte aan het gevaar. Hij is
begeerig naar roem. Ik zit te schrijven.
.

Opmerking : In de bovenstaande definitie is de algemeene dienst
der voorzetsels uitgedrukt. Let men meer op de beteekenis, dan
kan men zeggen : Voorzetsels drukken allerlei betrekkingen uit
tusschen twee zelfstandigheden. Zoo drukt aan een betrekking uit
tusschen de peer en den tak, binnen tusschen ik en een uur, van
tussehen de vrouw en mijn vriend, over tusschen hij en de dure tijd,
naar tusschen hij en roem."
't Is al lange jaren geleden, dat op een onderwijzersvergadering
de vraag werd ingeleid : Wat zijn voorzetsels ? De inleider trachtte
zeer aanschouwelijk te zijn. Hij teekende een vogelkooi, waarin,
waarnaast, waarvóór, waarop, waaronder hij een vogel teekende.
„Zie", zei hij toen, „deze vogel zit i n, die n a a s t, die v o o r,
die o p en deze o n d e r de kooi. In, naast, voor, op, onder zin
voorzetsels, zij geven de betrekking te kennen tusschen den vogel
en de kooi ; voorzetsels zijn dus, zooals men ziet, woorden, die de
betrekking uitdrukken tusschen twee zelfstandigheden."
Hoewel er op de vergadering waren, die zeiden, dat zij nu eerst
goed begrepen, wat voorzetsels waren, -- 't onderwijs kon toch
nooit te aanschouwelijk zijn — waagde ik de opmerking : deze
vogel, -- en ik wees naar den vogel, die naast de kooi zat, —heeft zijn
kop naar de kooi gekeerd, lees nu eens in plaats van zit --- ziet,
dan zegt gij natuurlijk ook : de vogel ziet naast de kooi. — Wel
neen , dat zou al te gek zijn, hij ziet er toch niet n a a s t,
maar hij ziet e r naar of e r in, en dus moet ik dan zeggen:
hij ziet naar of in de kooi." --- Juist, maar dan gaat immers uwe

redeneering niet op, of de vogel n a a r of i n de kooi ziet, daar
2*
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door komt er tusschen den vogel en de kooi niet eene betrekking
van naar of i n, hij blijft naast de kooi.
Het antwoord wa3 een doeldoener ; een beroep op B r i 11 en
d e G r o o t , die liet toch zeker wel beter zouden weten , dan ik.
't Deed mij goed , toen mij later bleek , dat D r. P. J. C o s ij n
aan mijne zijde stond. Deze zegt in zijne 1Veclerlanclsehe Spraakkunst : „ De voorzetsels dienen als middel om betrekkingen van
plaats en tijd, en ook wel andere betrekkingen tusschen substantieven
en andere woorden in den zin uit te drukken." Ook D e n H e rt o g en Jacobs en Koenen definieeren de voorzetsels als woorden , die op min of meer duidelijke wijze den a a r d d e r b et r e k k i n g e n aangeven tusschen twee zelfstandigheden , eene
zelfstandigheid en eene openbaring van bestaan of tusschen twee
openbaringen van bestaan. Voor de heeren L e o p o l d schijnen
echter de voorzetsels altijd de betrekkingen aan te duiden tussehen
twee zelfstandigheden. Op pag. 4 van hunne Nederlandsche Spraakkunst 1 zeggen ze:
-

„De jongen loopt op straat,
Het boek ligt in de kast,
In deze zinnen komt behalve de zelfstandigheid van het onderwerp nog eene zelfstandigheid voor (s t r a a t, k a s t). We denken
aan straat en kast, doordat we aan loopen en liggen
hebben gedacht. 0 p en i n zeggen , wat de s t r a a t met d e n
j o n g e n , de kast met het boek te maken heeft. De woordjes
die zoo helpen uitdrukken , wat twee zelfstandigheden naar onze
voorstelling met elkaar te maken hebben , m. a. w. in welke betrekking ze tot elkaar gedacht zijn , heeten v o o r z e t s e l s."
't Is toch wel opmerkelijk , dat door den heer D e n H e r t o g
en de heeren L e o p o 1 d , mannen , die zoo helder denken en zoo
fijn onderscheiden , zoo verschillend gedacht wordt over dat eenvoudig rededeeltje : het voorzetsel.
Wat mij aangaat , ik geloof nog altijd , dat D e n H e r t o g s
opvatting de ware is. — Bij de werkwoorden , die e e n e r u s t,
een zich bevinden op of eene beweging naar of
v a n e e n e p l a a t s noemen , kan zeer goed verklaard worden ,
dat het voorzetsel de betrekking aanduidt tusschen twee zelfstandigheden. In : .P staat voor de deur , is in de kamer , zit op den

stoel , gaat uit de stad , loopt naar zijn vader , is de betrekking
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tussehen P en de deur, de kamer enz. de zelfde als tussehen s t a a
z ij n enz. en de deur, de kamer, en men kan dus, wat deze
zinnen aangaat , ook zeggen, dat de voorzetsels de betrekking aanduiden tussehen twee zelfstandigheden.
In : A qooit en steen doov cle ruiten , duidt d o o r ook de betrekking aan tusschen d e n s t e e n en d e r u i t e n tengevolge
van h e t g o o i e n , maar in : it spelt Op de piano, B ziet in het
VUU)' 5 is er tnsschen A en d e p i a n o, tussel1en B en h e t v u u r,
niet een betrekking van o p en i n, maar van v o o r en b ij.
Als ik in Te r w e y lees: in 1i lclaaqde orer den duren tijd, Hij
is beqeeriq naar roem, drukt over eene betrekking uit tussehen hj
en den duren td, naar tusschen lij en roeni, dan zeg ik : begrjjpe
wie 't kan. 0 v e r geeft in dezen zin een zich uitbreiden te kennen,
terwijl II aar op eene oorzaak wijst. JIj breidt zich toch niet
uit over den duren tijd, maar wel zjn itlaqen ; cie roem is niet de

oorzaak van hij, maar van diens beqeerfe of te qeeriq zjn. Kortom,
ik geloof, dat het voorzetsel, 't welk aan 't hoofd van een oorzakelijk voorwerp staat, nooit de betrekking aangeeft tussehen twee

dingen : Ik vc''vouw op God, denk aan u, peins over dit vraagstuk,
ben nienu»qierzg naar den afloop ; in al deze zinnen drukken de
voorzetsels de betrekkingen tusschon het voorwerp en liet gezegde:
wij spreken van het vertrouwen op God, het peinzen over dit vraagstuZ', enz. Dit alles is dunkt mij zoo helder als de dag, en toch
schijnen mannen als Brui, Van Helteli, Terwey, L. en
J 0 h. A. L e 0 p o 1 d dit niet te zien. hoe is dit wellicht te verklaren ? - Zou t misschien ook zijn, dat het feit, dat er slechts
voorzetselbetrekkingen mogeljj k zij n tussehen zelfstandigheden hun
parten speelt, zoodat zij bij namen van zelfstandigheden alleen
denken aan • zelfstandige naamwoorden P En toch zelfstandige naamwoorden niet alleen, maar ook werkwoorden zijn als namen van
voorstellingen namen van zelfstandigheden. Een voorzetsel kan
daarom ook de betrekking aanduiden tussehen een zelfstandigheid
en eene bestaansopenbaring.
Ix.

VOEGWOORDEN.

168. Voegwoorden zijn woorden, die dienen, om zinnen
of zinsdeelen te verbinden en tevens den aard hunner onderlinge
betrekking te kennen geven."
Wat de voegwoorden betreft, verwijs ik naar stuk IV in een
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vorigen jaargang ; alleen merk ik hier op, dat de g r a m m a t i s e h
v e r b. i n d e n d e voegwoorden niet den aard van het zinsverband
aangeven ; deze duiden aan, dat de zin, aan welks hoofd zij staan
een zelfstandige zin is ; d. i een zin, die den dienst doet en de
beteekenis heeft van een zelfstandig naamwoord , waarom deze
voegwoorden ook wel zinslidwoorden worden geheeten.
Deventer.
M. K. DE JONG.

Orientaaltje. 1 )
In Taal en Letteren, III, blz. 368 heb ik niet beweerd, dat
orientaaltje de naam was van een soort van tabak, maar dat het
meer in het bijzonder tabak beteekeride, zonder meer, en dat blijkt
duidelijk uit de daar geciteerde voorbeelden. Ook uit Huygens'
Trijntje Cornelis. De schippersknecht Kees doet alle moeite om zijn
baas te troosten, die wanhopig is wegens het langdurig uitblijven
van moeder de vrouw. Kees zegt dan:
Kom laete we ons hooft gerust in 't kusse legge ;
En neem,j' en soopje niet en pijpje smoocks vooruyt;
Daer is gien dingh dat ien sen ooghjes dichter sluyt.

_Korenbloemen, 1672, blz. 591.
Later vertelt de knecht van Moer Kernelis met welke woorden
hij Claes Gerritsz. wat heeft trachten op te monteren:
En voetje van verlang swaermoedige gedachte,
Daer is niet beters voor suck volck as lange nachte;
Eerst wat Orientaels, en daer soo moytjes by
En Brandemorisje, en dan het hooft op zy.

Ibid. blz. 607.
Oudemans in zijn Mnl. Woordenboek en Dr. De Jager in zijn
Woordenboek der Frequentatieven geven van dat Orientaels een
verkeerde verklaring en daarom vond ik het wel de moeite waard
er hier even op terug te komen.
K. POLL.

1) Vgl. vorigen jaargang blz. 497.

BLOEMLEZING UIT HET WOORDENBOEK DER
NEDERLANDSCHE TAAL.

.Bl fde Deel. — Derde Aflevering.
Op. Onder de zelfstandige naamwoorden met op behoort ook opncone , dat waarschijnlijk een rechtstreeksche navolging is van het
Hoogduitsche Au fnahme en geen afleiding van opnemen.
In de volkstaal komen een menigte meestal schertsend gevormde
woorden voor ter uitdrukking vaa het begrip : slag, oorveeg, stomp.
Naar analogie van opdoklcen , opdril , opstopper , die van werkwoorden in den zin van : slaan zijn afgeleid, werden gevormd opzaniker,
oplazer , oplababbr , enz.
De talrijke samenstellingen van op met werkwoorden zijn alle
scheidbaar , daar in op het hoofdbegrip van het woord ligt opgesloten, als aanwijzende, welke richting of toestand, bij overgankelijke
werkwoorden van het object , bij onovergankelijke van het subject
van het werkwoord bedoeld wordt. Zij moeten gescheiden worden
in twee hoofdgroepen ; waarvan de eerste de werkwoorden bevat , .,
die samengesteld zijn met het gewone bijwoord op , terwijl bij de
tot de andere groep behoorende woorden de beteekenis der samenstelling uit het gebruik van op als voorzetsel moet worden verklaard.
Deze laatste werkwoorden kan men gewoonlijk omschrijven door
een zin , bevattende het werkwoord der samenstelling met een bepaling, afhankelijk van het voorzetsel op ; en ze zijn te beschouwen
als een elliptische wijze van uitdrukking daarvoor. Zoo beteekent
opzetten als werkwoord van de eerste groep : in de hoogte, overeind
zetten , zonder nadere bepaling , b.v. een gevallen kegel opzetten;
als werkwoord van de tweede groep staat het echter gelijk met :
op het hoofd zetten , b.v. zijn hoed opzetten. In beide groepen
vindt men zoowel onovergankelijke als overgankelijke werkwoorden;
in beide ook komt op als bijwoord van richting en als bijwoord van
plaats en toestand voor.
De werkwoorden met op staan in beteekenis soms gelijk met
samenstellingen met omnkooq en boven , welke voorvoegsels een meer
beperkte beteekenis hebben , overeenkomende met sommige toepas-
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singen van op. Evenzoo staat het voorvoegsel in deze werkwoorden

nu eens in tegenstelling met neder , dan weder niet af.
Opdat. Dit onderschikkend voegwoord , dat voorheen veelal in
twee woorden werd geschreven, wordt thans te recht als een eenheid
opgevat. Het is een elliptische uitdrukking voor op dat (of op dien)
dat , dat is het voorzetsel op met het daarvan af hangende aanwij
zende voornaamwoord in den Oden (of 3den) naamval onzijdig , in
verbinding met het relatieve partikel dat, waarbij het voornaamwoord is weggevallen. Opdat is dus eigenlijk een koppeling van
het voorzetsel op met het voegwoord dat.
In onze taal komt opdat in twee verschillende beteekenissen voor;
als voorwaardelijk en als doelaanwijzend voegwoord.
Als voorwaardelijk voegwoord op dat, in den zin van : op voorwaarde, gevolgd door liet zinslidwoord, en dus zooveel als : mits
maar, indien maar, of (gewoonlijk) in zwakkere opvatting : indien.
In het Middelnederlandsch de gewone opvatting en nog tot in het
begin der 17de eeuw bij verschillende Noord- en Zuidnederlandsche
schrijvers voorkomende. Thans in de algemeene taal sedert lang
verouderd en alleen hier en daar in dialecten bekend. Weiland
geeft in zijn Woordenboek als voorbeeld van dit gebruik dezen zin:
„ Opdat ik maar eenigszins tijd heb, zal ik het doen," en teekent er
bij aan, dat het in zijn tijd aan de Maas, onder het gemeen, nog
gehoord werd.
Thans komt het alleen voor als doeluitdrukkend (finaal) voegwoord en is gevormd van op dat, in den zin van : met de bedoeling ten einde ; door toevoeging van .het zinslidwoord tot een voegwoord gemaakt en dus zooveel als : met het doel dat. In het
Middelnederlandsch nog weinig bekend ; men bezigde in dien zin
o»a dat en te dien dat. Het van het voegwoord afhangende werkwoord staat oorspronkelijk in de aanvoegende wijs, later ook wel
in de aantoonende wijs.
Wanneer de afhankelijke zin met opdat den hoofdzin voorafgaat,
wordt de betrekking aangeduid door aan den hoofdzin de omgezette woordschikking te geven, zoodat het onderwerp achter het
werkwoord komt te staan ; dikwijls ook wordt de hoofdzin ingeleid
met zoo, of zoo íi het, dat, inzonderheid in wetten en verordeningen, b.v.: En opdat niemand onbekendheid met deze verordening
kunne voorwenden, zoo is het, iaat wij hebben bepaald, enz.
Ook kan de inleiding der verklaring worden weggelaten, terwijl
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deze zelf den vorm van een uitspraak behoudt. Zoo moet men
de volgende aanhaling in gedachte aanvullen met de woorden zoo
wete men, zoo deel ik u mede, of iets dergelijks. Ziehier een voorbeeld uit Marnix, B encor f, 2. 7 : Op dat men niet en twijiele of
dit is al waer, de H. Kercke heeft den selven Kelck tot oorvonden
der waerheydt ... bewaert.
Soms wordt de hoofdzin, waarvan opdat afhangt, verzwegen, bepaaldelijk in de oratorische wending opdat ik (t/ians` zw^j je . . .
voor : laat ik daarvan (thans) zwijgen, gevormd in navolging van
ut tacea)n bij Latijnsche redenaars. - De juiste vertaling is : om te
zwijgen van. Zoo bij Van der Palm, Salomo, VI. 262 : Opclat ik
thans zw ye van den edelen hoogmoed, dien de roem van ouderlijke
deugd en braafheid het regtschapen kind inboezemt!
Opdirken. Als scheepsterm beteekent dit woord : De buitennok
van den bezaans- of brikzeilsboorn door middel van de dirken in
de hoogte halen (op zeeschepen) en: de giek ophijschen door middel
van de loopende dirk (op de binnenvaar. tuigen en visschersvloot).
Van personen gezegd, beteekent dit werkwoord : opschikken
optooien, zoo fraai mogelijk aankleeden (meest in min gunstigen
zin). De oorsprong van deze thans algemeen gangbare uitdrukking, die eerst in deze eeuw uit de volkstaal in ruimer gebruik
schijnt gekomen te zijn, is niet bekend. Wellicht heeft men te
doen met een schertsende toepassing der bovengenoemde beteekenis;
evenzoo worden ook optakelen en optuigen figuurlijk gebruikt van
personen met betrekking tot hun kleeding. Het woord is in ZuidNederland onbekend.
Opdisschen. Als synoniemen van dit werkwoord zijn te beschouwen : opl)refgef, opdienen, opdra jen, opsclia f en-, opzet ten, aan 7-ecli ten.
De woorden stemmen in zooverre overeen, dat ze alle gebezigd
worden van het op tafel brengen der tot een maaltijd behoorende
spijzen. Het gebruik van opdragen en opbrengen is tot deze opvatting beperkt ; hetzelfde geldt voor opdienen, waarbij men echter
soms ook denkt aan het voordienen der spijzen. Opdissclhen
daarentegen sluit dikwijls ook nog in zich het begrip van het
ordelijk rangschikken der verschillende schotels, wat eigenlijk van
zelf voortvloeit uit de door het werkwoord uitgedrukte handeling,
maar waaraan bij liet bezigen der overige werkwoorden niet bepaaldelijk wordt gedacht. De beteekenis van opsclia fr'en is 'minder
ruim dan die der reeds genoemde woorden ; het drukt alleen uit
,
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het verschaffen, het binnen iemands bereik gereedzetten van de
spijs, zonder dat het aandragen uit de plaats, waar deze toebereid
is, daarbij in herinnering wordt gebracht. Evenzoo denkt men bij
het opzetten van eenig gerecht inzonderheid aan het neerzetten op
tafel. Aanvechten heeft oorspronkelijk een geheel afwijkende beteekenis, te weten die van : (de toebereide spijzen ) in schotels, enz.
doen en gereedmaken om te worden opgedischt (hetzelfde dus als
opdoen) ; doch wordt bij uitbreiding soms ook toegepast op het
gereedzetten van den maaltijd op tafel. Alleen opdisschen wordt
gebruikt in den ruimeren zin van : voorzetten, te genieten geven,
ook figuurlijk van onstoffelijke zaken.
Opdoemen. Dit woord is gevormd uit op en doemen, of rechtstreeks van een zelfstandig naamwoord doem, bijvorm van doorn,
damp. Het schijnt afkomstig te zijn uit de Noordhollandsche volkstaal en daaruit, waarschijnlijk door bemiddeling van zeelieden, ook
elders bekend te zijn geworden. Dat het op het einde der vorige
eeuw nog geen algemeen gangbaar woord was, blijkt vooral uit de
verwarring van de Woorden opdoeminq en opdoeninq (van zich opdoen,
zichtbaar worden), die nog in werken uit onze eeuw voorkomen.
Waarschijnlijk is opdoemen etymologisch een bijvorm van opdooinen,
opdampen, dat in Zuid-Nederland (waar ook doom, damp inheemsch
is) tot de levende taal behoort, in Noord-Nederland echter eerst
sedert Bilderdijk in gebruik schijnt te zijn gekomen.
Tweede Deel. — Twaalfde Afloverinq.
Bende. Dit woord, dat ook onder den verkorten vorm bent
voorkomt, is een ander woord dan het Middelnederlandsche bende,
dat een zuiver Germaansch woord is en den zin heeft van : band,
boei. Na de middeleeuwen heeft bende de beteckenis aangenomen
van twee Fransche woorden van Germaansche afkomst, die in het
Fransch beide den vorm bande hebben gekregen.
Het eerste bende, Fransch bande in de beteekenis van : strook, is
thans nog in Zuid-Nederland in zwang en heeft daar de beteekenis
van : baan, breedte eener stof. Het andere bende, ook Fransch
bande, maar van geheel anderen oorsprong, heeft in de eerste plaats
den zin van : troep soldaten (onder een zelfde banier vereenigd)
en bij uitbreiding die van : troep, zwerm, meest in ongunstige
beteekenis.
Als legerterm komt voor : Benden van Ordonantie, naam van
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zekere afdeelingen ruiterij in de Nederlanden onder Karel 'T en
Filips II. Ook in Frankrijk bestonden vroeger compaqnies d'ordonnance, volgens Littré : ,,nom qu' on donnait aux troupes qui n'entraient point en corps de régiment". Evenals men bij ons van
ploeg en ploeqbaas spreekt, kent men in West-Vlaanderen in gelijken
zin de woorden bende en bendenier of bendebaasIn toepassing op bepaalde vereenigingen, vooral van kunstenaars,
en dan niet zelden met het bijdenkbeeld van onverdraagzaamheid
en bekrompenheid, zegt men gewoonlijk bent.
Berd. Dit woord, ontstaan door omzetting uit een vorm, nog
bewaard in het Duitsehe Brett en ten nauwste verwant met bord,
kwam voorheen in onderscheidene beteekenissen voor, die alle het
denkbeeld van : plank, bord bevatten Tégenwoordig wordt het
nog alleen gebezigd in te berde konten (brenen). De geljkbeteekenende uitdrukkingen op het tapijt komen (brenqen) maken het waarschjjnljk, dat in de aangehaalde zegswijzen berd tafel beteekent.
Berg. In den Bijbel wordt het verplaatsen van bergen meermalen genoemd als een buitengewone daad, waartoe men door het
geloof in staat kan zijn; zoo b.v. 1. Corintlie 13, vers 2 : Al waer
't dat ick alle 't geloove hadde, soo dat ick bergen versettde. Tot
dezelfde orde van denkbeelden behoort ook de zegswijze: Als de
berq niet tot Mohammed wil lco;nen, dan moet Mohammed naar
den berq qaan. Zij wordt spreekwoordelijk gebruikt voor: tegenover
iemand, die niet toeschietelijk is, de minste zijn.
Van een zaak, waarvan men groote gevolgen verwachtte en die
op niets is uitgeloopen, zegt men, in navolging van Horatius : De
berg heeft een muiS gebaard.
Bij een zeer onverwachte ontmoeting zegt men wel eens: Be;-en
en dalen ontmoeten elkaar niet, maar menschen wel.
De zegswijze te ierqe, in den zin van: naar boven, komt
meestal voor in verband met het werkwoord rijzen en wordt dan
vooral toegepast op het haar. Reeds in de middeleeuwen werd
gezegd van berqe te date, van de hoogte af naar beneden, te berge
ende te da7e, in alle richtingen. Nog heden is berg en dal in den
zul van : opwaarts cii nederwaarts niet onbekend. Als plaatsbepaling is nauwkeuriger de naam Berq-en-Daal waarin men duidelijk
den verbogen naamval herkent, hoewel Berg-en-Dal de gewone
vorm is.
Een berg van goud is vanouds beschouwd als het symbool van
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rijkdom in de waarsehijnljjk naar het Latjjn gevolgde uitdrukking:
iernand gouden berqen beloven, alsmedo in de Fransche sproekwjjze :
promettro a quelqu'un des monte d'or (ook: monis et merceilles).

BeJ:q ran. barJn!utrtZ77te£d is de Zuidneclerlandsche naam voor de
bank van leening; het is de vertaling van het F ransehe mont-du-

piiie (waarvoor men later mont-dc-pite heeft gezegd, ontleend ,aan
het Italiaansche monte eli piet«. Bli verkorting zegt men aileen berq.
Onder de talrijke samensteHingen, waarin 0::'1:q het eerste lid
vorrnt, verdient opmerking bcrqlcnaap, door Hooft als purisme gobezigd voor mineur, Nelerl. Historien; 590: Sanoy deed voorts
getal van ber.qknaapen koomen, en viel vlijtigh aan 't myneeren.
Berqen. In het Oudgermaansch vindt men een sterk werkwoord
berqan en een z wak werkwoord b01:qen,. beide in vorm en beteekenis
met clkander verwant,

In het Middelnederlandsch zijn die twco

vorrnen behoorlijk van elkander to onderscheiden. In de 17 de eeuw
vindt men naast bor] , ge,~\01:r;en, ook lierqde ,

geom:r;d,

vormen vooral , wanneer bcrqcn redden beteek.ent.

de laatste

Opmerkelijk is

do volgendc plaats bij Vondel , Werlcen; II. 509, waar een sterke
naast een z wakken vorm staat , beido in dezelfde opvatting :
Wectc ick niet wat gast door 11lij ge1Jorgen wort,
En door mij n hul I' .r;e!Jel'ght, zij n heilauden verkort ?

De zwakke vormcn herqde , .rJeum:r;d worden thans niet meer gebruikt, zooc1at ueJ:r;en nu weer op dezelfde wijze wordt vervoegd,
als in het Oudgermaausch.

_Derde Dee?
Breve,

Ne.qende AjleL'erin,r;.

Het Latijnsehe onzijdige bijvoegelijke naamwoord breve,

kort, als substantief gebezigd voor : beknopt schrijven , korte

001"-

konde , later bepaaldelijk: schrijven des pause~ op wit perkament
in ge,voon schrift, met den visschersring rood gezegeld, vaak slechts
door eon kardinaal onderteekend en korter dan een bul.
Het hiervan afgeleide brevet, dat vanouds een kart geschrift,
een filet mindel' formaliteiten dan anders uitgegeven akte beteekendo,
wordt tegonwoordig gebezigd in den zin van: patent, diploma.

Brevet uan 1t£tv£ndin,fJ is een Fransche benarning van een brief,
waarbij een octrooi verlecnd wordt. In Noord-Nodorland , na de
afschaffing der octrooien in 1869, aHeen gebezigd in toepassing op
vreernde octrooien.
Brcoier.

Fransch vrecl(tire, van het Middellatij nsehe breoiarium ,
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is de benaming van het liturgische gebedenboek der Roomsche
Kerk , waarin zekere uittreksels uit de Heilige Schrift (o.a. de
Psalmen) , de Vaders en de levens der heiligen vervat zijn , uitmakende de kerkelijke getijden , het dagelijksche , openbare gebed
der Kerk , dat de . seculiere geestelijken , en ook de leden van vele
kloosterorden , verplicht zijn dagelijks , naar een vaste indeeling
voor dag en uur , te bidden of op gezette tijden te zingen ; thans
officieel Breviariwwn Romrtanumn sive liturgicunz getiteld. Hetzelfde als
Get j deboek.
Brevier is ook de naam van het corpus (de grootte) eener lettersoort, thans overeenkomende met 7 punt van het stelsel van Didot;
oneigenlijk ook als benaming der letter zelf , zooals deze zich in
afdruk op het papier vertoont. De oorsprong dezer benaming schuilt
in 't duister. De voor de hand liggende gissing , dat dit type
aldus genoemd is , omdat de brevieren vanouds daarmede gedrukt
werden , schijnt , alles bij elkander genomen , niet onaannemelijk,

alhoewel zij nog niet ten volle door de feiten bevestigd is. Wel
werden de oudste brevieren meestal in kleine letter gedrukt , en
bezigden b.v. Plantijn en zijn navolgers voor hun talrijke , wijd en
zijd verspreide brevieren in 8° en 16° twee lettersoorten, nagenoeg
van de grootte der hedendaagsche brevierletter ; doch in de uitgaven
in andere formaten en in andere landen vindt men veelal grootere
lettersoorten, o.a. soms de dessendiaan, die trouwens in Duitschland,
althans vroeger , ook brevier genoemd werd. Naar analogie der
Fransche en Duitsche benamingen (le Peíit Texte, Petit of Jrung fer)
heeft men brevier willen verklaren als het „kleine" type. Doch er
blijkt niets van een Fransch woord brevier, waarin deze beteekenis
alleen ontstaan zou kunnen zijn. Het Woordenboelc e`er Nederlandsche
Taal is uit brevier gezet (met brevier gedrukt).
Brief. Dit woord is uit het Latijnsche brevis, kort, als zelfstandig naamwoord gebruikt, in den zin van : kort geschrift, in tegenstelling met boekwerken , kort begrip , lijst ; bij uitbreiding : akte ,
oorkonde. Naast deze oudere beteekenis heeft het woord die van
het Latijnsche epistola gekregen. In liet 11 Tiddelnederlandsch had
het de onderscheidene beteekenissen van : akte , oorkonde , brief ,
opschrift , lijst , in 't algemeen : geschrift. Deze ruimere toepassing
op alle beschreven of bedrukte stukken perkament of papier heeft
nog lang stand gehouden , zoodat in de 17de een brief in den
tegenwoordigen zin des woords vaak zendbrief genoemd werd.
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Onder de verschillende uitdrukkingen , waarin brief voorkomt ,
behooren ook de volgende', tegenwoordig meer of min verouderde :
brieven van gezondheid , van respijt , van vr j^geleide , van geloove, van
kerke (sehadeverhalinq , represaille) , van voorsclir ving , enz. In al
deze en dergelijke termen duidt het tweede lid het doel aan, waartoe
de brief verstrekt is.
Briqade, Fransch brigade, is afgeleid van het Italiaansche brigata,
bende , troep , gezelschap. Overeenkomstig de weinig bepaalde
beteekenis van het Italiaansche en Fransche woord , voorheen in
zeer verschillende opvattingen gebruikt. In de krijgskunde werd
het op het einde der 16de eeuw gebezigd als benaming van de in
een bepaalde slagorde , volgens nieuwere beginselen, voor 't gevecht
opgestelde legerafdeelingen , waarbij door verdeeling van de tot
dusverre gebruikelijke slaghoopen (bataljons) in kleinere deden
en in verschillende liniën meer beweegbaarheid werd verkregen.
Zoo kende men de Spaansche Brigade en de Zweedsche Brigade. Bij
den tocht naar Vlaanderen en in den slag bij Nieuwpoort was het
Staatsche leger inderdaad op een dergelijke wijze ingedeeld en opgesteld ; doch het blijkt niet , dat de naam brigade hier te lande
toen reeds daarop is toegepast. Tijdens den 30-jarigen oorlog zal
het door den invloed van Gustaaf Adolf's krijgskunde ook hier te
lande meer gebruikelijk zijn geworden.
In de 17de en l8de eeuw, zoowel hier te lande als elders, werd
een brigade alleen in oorlogstijd gevormd door de tijdelijke vereeniging van eenige regimenten , bataljons of eskadrons , onder een
afzonderlijken bevelhebber , brigadier geheeten.
Na de omwenteling van 1795 vormden ook in het Bataafsche
(in navolging van het Fransche) leger 3 bataljons infanterie een
halve briqade (later regiment geheeten) twee halve een gelieele brigade,
en twee brigades met jagers, cavalerie en artillerie een divisie. Onder
koning Lodewijk Napoleon alleen een briqade rijdende artillerie. Na
1813 is het Nederlandsche leger, zoowel bij de vredes- als bij de oor logsorganisatiën , herhaaldelijk verdeeld in brigades , gewoonlijk bestaande uit de vereeniging van twee regimenten of 4 à 6 bataljons
infanterie, of van 2 a 3 regimenten cavalerie met eenige batterijen
artillerie tot een tactiek doel. Sinds 1881 bestaat die verdeeling

alleen voor het geval van oorlog.
Bij de maréchaussée en de rijksveldwacht , alsook bij de politie

wordt van brigade gesproken,
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Brigadier. Onder de oude Republiek gold deze naam voor een

bevelhebber in oorlogstijd, die den rang van kolonel had. Sedert
1807 benaming van den laagsten graad, overeenkomstig met korporaal, en sedert 1881 bij de cavalerie weder door laatstvermelden
naam vervangen. Bij de maréchaussée is een brigadier een onderofficier met den graad van wachtmeester (sergeant) en bij de rijksveldwacht een rijksveldwachter van de 2de klasse (bij uitzondering,
als onderscheiding, ook van de 3de klasse.)
Brigantij22. Fransch brigantin, brigantine, waarschijnlijk verwant
met brigand, roover, en oorspronkelijh zoo genoemd als roofschip.
Oorspronkelijk : een klein, licht en snelvarend roei- en zeilvaartuig,
gewoonlijk met laag boord, zonder dek, twee masten en zeilen en
10 à 15 roeibanken, ten minste zoo groot als een galjoot; voorheen
in de Middellandsche Zee veel gebruikt tot zeeroof, om te verspiegen van tochten en gevechten
den, enz., en dus alleen in beschrijvingen
in die streken voorkomende. Later, naar het schijnt, ook wel in
toepassing op andere kleine vreemde roei- en zeilschepen.
Later, in het Nederlandsche zeewezen, is brigantijn de naam
voor een licht vracht- en oorlogsschip met laag boord en voerende
twee, met stengen en bramstengen verlengde masten, waarvan de
achterste eenigszins achterover helt, terwijl de fokkemast recht
staat ; verder nagenoeg getuigd als een brilt. Dit laatste woord
is door afkorting uit brigantijn ontstaan.
Bril. Dit woord is, met uitstooting der toonlooze e, ontstaan
uit het Middelnederlandsche beril, zeker doorschijnend edelgesteente
(dat in deze zijn eigenlijke beteekenis ook zijn ouden vorm bewaard
heeft.) De omstreeks 1300 in Italië uitgevonden brillen zijn namelijk in den eersten tijd meestal vervaardigd van beril, met welken
naam trouwens in de middeleeuwen meer dan één edelgesteente
werd genoemd ; later werd het bergkristal, eindelijk het glas
daartoe gebruikt. Uit een in het Oudfransch gewonen bijvorm
van beryl, te weten bericles, ontstond het Nieuwfransche besicles.
Onder de vele spreekwijzen, waarin dit woord voorkomt, behoort
ook brillen verkoopen, reeds in de 16de eeuw bekend en nog in de
vorige eeuw in gebruik. Deze zegswijze, die bedriegen, misleiden
(bepaaldelijk met leugens, verzinsels, praatjes) beteekent, heeft volgens Tuinman haar oorsprong hierin, dat, „de brillen 't gezicht be-

driegen" of dat „de brillekramers doorgaans smouzen, dikwijls bedriegers plegen te zijn." Wellicht is deze verklaring voldoende en

32
J

behoeft men geen bijzondere aanleiding tot het ontstaan der zegswijze te onderstellers. Brillen zonder glazen verkoopen (dat ook
gezegd werd) zal — naar andere dergelijke zegswijzen te oordeelen — veeleer een uitbreiding of wijziging dan de oudere volledige

vorm zijn. Ook de jongere uitdrukkingen knollen voor citroenen
verkoopen, uien (grappen) rerkoopen kunnen hierbij vergeleken worden. Twee voorbeelden volgen hier : één in den gewijzigden en
één in den oorspronkelij ken vorm. A. Bij ns, Re fereynen, (uitg.
Bogaers), 115:
Al willen sij (de ketters) goet evangelie rijn glienaeinpt,
Tsijn al vijsvasen,
Sij verconpen u brillen sonde' glasen.

L. Smids, Cinthia, 11:
Ik zal die domme Joris wel brillen i•erkoopen,,
Door hondert exceptien word leem dezen eisch ontzegt.

De ouderwetsche brillen, die, zonder veeren achter de ooren,
alleen op den neus stonden, waren echter ook tevens een soort
van klem of knip op den neus (vergelijk benamingen als knbril,
Fransch pince-nez, Duitsch Zwicker). Hieruit laat zich verklaren,
dat bril ook gebruikt werd in allerlei uitdrukkingen, waarin het

woord de beteekenis heeft van : beletsel, bedwang. Zoo dikwijls
in toepassing op een fort, een kasteel, een citadel. Het fort St.
Anna, door de Spanjaarden aan het Saaftinger Gat bij Hulst gebouwd om Zeeland in bedwang te houden en in 1632 door de
Staatschen veroverd , was algemeen bekend onder den naam van
Geuzenbril of Zeeuic c1ie Bril ; en een schans met vijf bolwerken,
bij 's- Hertogenbosch in 1637 aangelegd, heette de Papenbril. Ook
de door bisschop Van • Galen in 1661 te Munster aangelegde
citadel werd aldaar Brille genaamd.
De verovering van Den Briel, door de Watergeuzen op 1 April
1572 heeft stof gegeven tot velerlei schimpdichten, spotprenten, enz.,
waarin met dien naam gespeeld werd. Bekend was reeds aanstonds
het gezegde , dat Alva een bril op den neus gezet was. Aldus
werd het ook voorgesteld op een oude schilderij , waarop Alva was
afgebeeld „met een seer grooten bril, die hem den Heere van Lummé
van achter op sijnen neus quam setten : waer van sy een spreeckwoordt hadden , den neus met glase oogen te behangen, en den

mout met toom te breydelen , ghelij ck of sy spots-wijs te kennen
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gaven , dat Albaes wreedtheyt nu ghetemt , en hem een bril op
den neus gestelt was".
Doch bijna even oud schijnt het rampje : Op den eersten April
verloor Alva zijn bril (later nog aangevuld met : En den eersten
Mei zijn neus [Ter Neuzen ?] er bij), dat van lieverlede het bovengenoemde gezegde geheel verdrongen heeft. Weliswaar drukt het
niet zoo krachtig als het vorige uit , dat Alva's macht door die
verovering gefnuikt was ; doch het beval zich daarentegen, behalve
door het rij rn en door de toespeling op den lsten April , den vanouds bekenden gekkendag , bovenal ook hierdoor aan, dat het verliezen van den bril voor de meesten een duidelijker woordspeling
bevatte dan het op den neus kr jlgen er van (vooral toen later een
bril op den neus krijgen niet overal meer gangbaar was : immers
Alva had dien dag Den Briel verloren , niet gekregen.
A.

Rotterdam.

M. MOLENAAR.

De tortelduif als zinnebeeld van reinheid enz.
Bij de vele plaatsen, die reeds hier en daar zijn aangehaald als
bewijs, dat de tortelduif gold voor het zinnebeeld van reinheid en
echtelijke trouw is nog de volgende te voegen uit M a e r 1 a n t's
Naturen Bloeme, 3e boek vs. 3379 vlgg. :
Turfei' es der tortelduven name,
Een reine voghel ende bequame,
Dat sere mint sijn ghenoet.
Alst so es dat et blivet doet,
Dat si nemmermeer en kieset
Gheen ghenoet, na dat tsijn verlieset.
Allene vlieghen si, als men thoget,
Ende op telghen die sijn veïdroghet
Sit si met rauwen bevaen.

Zoo luidt de plaats in de uitgave van V e r w ij s. Overduidelijk
is zij wel niet, maar zooveel blijkt toch, dat ook M a e r 1 a n t
reeds wist, dat „de tortelduif ..... jammert op de dorre ranck"
(vgl. ook nog Nat. Bloeme III, 1065-67.) -- Misschien dat in de
bronnen van Maerlant of van Thomas Cantimpratens i s nog oudere bewijzen zijn te vinden.
£ 0.
Noord en Zuid, 23e Jaargang.
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EEN DUISTERE PLAATS IN DE GENESTET'S
ARME VISSCHERS. )
De vierde zang van „Arme Visschers" begint als volgt:
Ach ! 't lot dier arme vrouwen.
Die meer dan goed en goud staag wind en zee betrouwen !
Niet waar ? 't Is hard, 't is wreed, ook voor 't gestaald gemoed,
Te denken : al het mijn ... mijn ziel, mijn vleesch, mijn bloed,
't Is in dien bajert daar te midden der gevaren,
Ten prooi aan 't wild gediert der losgebroken baren;
En dat de valsche golf met al die hoofden speelt,
Het jongste, dat voor 't eerst in vaders zorgen deelt,
Als zijn verzorger-zelf bedreigd ; en dat de Winden
Daar boven hen in 't ruim d e h o 11 e tres ontbinden,
Opspelende in cie pijp; en dat ze... enz.

De hier gespatieerde woorden laten aan duidelijkheid veel te
wenschen over. Om te doen zien , dat ook het verband met het
voorafgaande geen licht geeft , heb ik den zang van het begin af
overgenomen. Het eenige , wat er op overschiet om te begrijpen ,
wat De Genestet met die „holle tres" en die pijp , waarin de wind
opspeelt , bedoeld kan hebben , is een vergelijking met het gedicht
van Victor Hugo , waarnaar De G. het zijne heeft bewerkt. Dit
heet „Les pauvres Gens" en is te vinden in het vierde deel van
de uitgebreide verzameling „La Legende des Siècles." Om tegelijk
een idee te geven van de wijze , waarop onze dichter dit werk
heeft vertaald , zal ik daaruit het eerste gedeelte van zang IV
overschrijven:
0 pauvres femmes
De pêcheurs : e'est affreux de se dire : Mes ámes,
Père, amant, frères, fels, tout ce que j'ai de cher,
C'est la, dans ce chaos ! mon coeur, rnon sang, ma chair ! -Cie! ! être en proie aux Hots, c'est être en proie aux bêtes.
Oh ! songer que l'eau joue avec toutes ces têtes,
Depuis le mousse enfant jusqu'au mare patron,
Et que Ie vent nagard, soufflant dans son clairon,
Dénoue au-dessus d'eux sa longue et folie tresse .. .
1) Deze »duistere plaats" is verklaard in N o o r d e n Z u i d I, bl. 85.
Met het oog op wat er verder over de vertaling gezegd wordt en wat
bijzondere belangstelling verdient, meenden we dit art. toch te moeten

plaatsen.

RED.
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Wanneer wij dit lezen , blijkt al dadelijk , dat met die pijp van
De G. niet het neuswarmertje van den visscher, maar een muziekinstrument bedoeld is. V. Hugo stelt den storm hier voor als een
persoon , die op een klaroen blaast en daar het bekende huilende
geluid mee veroorzaakt. Dit is door De G. minder gelukkig door
„opspelende in de pijp" weergegeven. O p s p e l e n beduidt dus
eenvoudig spelen , verg. Hd. z u m T a n z a u f s p i e 1 e n; en
p ij p , dat eigenlijk fluit beteekent , heeft hier de meer algemeens
beteekenis b l a a s i n s t r u m e n t, die we terugvinden in naar
iemands pijpen dansen" en „pijpers", „stadspijpers", het Nederlandsche woord voor muzikanten, dat op de laatste Amsterdamsche
tentoonstelling voor een korten tijd weer in gebruik is geweest.
Maar hoe heeft men zich nu de folle tresse" voor te stellen,
die de wind losmaakt ? Daar v e n t mannelijk is en de wind ook
in de mythologie nooit anders dan als een mannelijk persoon (Aeolus)
is voorgesteld , kan t r e s s e hier niet in de beteekenis v l e c h t
bedoeld zijn, maar moet men het als synecdoche voor v e r w a r d e
haren opvatten. F o 11 e kan, behalve gek , ook d a r t e l beteekenen , maar geen dier beide beteekenissen kan hier dienen , daar
h a g a r d (woest) met dartel in strijd zou zijn en een g e k k e haardos
geen zin geeft. Uit de beteekenis dartel is echter licht die van w i 1 d
f l a d d e r e n d af te leiden en die is hier goed te gebruiken. Vliegende haren geven een indruk van onstuimige woestheid, en bovendien kan de dichter hier tegelijk aan de wolken gedacht hebben,
die zich bij stormachtig weder soms als uitgerafeld vertoonen.
Doch hoe is De G. er nu toe gekomen , hiervoor „holle tres" te
schrijven ? Daar ik deze lezing van den zesden en de latere drukken
wantrouwde , heb ik ook eens de eerste uitgaaf geraadpleegd en
bevonden dat daar niet h o 11 e , maar d o 11 e staat. Ook in den
tweeden druk komt dit nog voor , maar in een der latere heeft
zich de bekende D r u c k f e h 1 e r t e u f e 1 doen gelden , en daar
de uitgevers de gewoonte hebben , elke nieuwe oplaag naar de
laatstvoorgaande te doen drukken , heeft deze dwaze fout zich in
alle latere uitgaven herhaald.
Intusschen , al heeft De G. nu dat „holle" woord niet gebruikt,
mooi is zijne vertaling niet. Misschien heeft hij de bedoeling van
V. H. niet begrepen en toen maar letterlijk weergegeven , wat er
naar zijn meening stond. Wanneer er meer zulke duistere plaatsen
in zijn vertaling voorkwamen , zou die niet te roemen zijn. Deze
3*
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overweging heeft mij aanleiding gegeven om het Hollandsche gedicht in zijn geheel met het Fransche te vergelijken. De uitkomst
van dit onderzoek is geweest , dat niet alleen dit geval op zich
zelf staat , maar dat de vertaling overigens van dien aard is , dat
ze mijn bewondering wekte. Waar het met de eigenaardigheid
van onze taal en onze denkwijze overeenkwam , heeft De G. het
origineel zoo getrouw weergegeven , als maat en rijm hem slechts
veroorloofden. Waar dit niet het geval was , heeft hij voor het
vreemde beeld een Nederlandsch in de plaats gesteld , en waar de
toestanden of de denkwijze in ons land dit noodig maakten , heeft
hij niet geschroomd kleine wijzingen in den gedachtengang aan te
brengen. Zoodoende is het gedicht een vrij getrouwe afspiegeling
van het oorspronkelijke geworden , zonder op hinderlijke wijze
daaraan te herinneren , zoodat de oningewijde het voor een oorspronkelijk werk moet houden.
De volgende voorbeelden zullen het hier gezegde duidelijk maken.
Zang I, aanhef.
Tl est nuit. La cabane est pauvre, relais bien close
Le logis est plein d'ombre, et 1'on sent quelque chose
Qui rayonne à travers ce crépuscule obscur.
Des filets de pêcheur sont aeerochés au mur.
't Is nacht. De hut is klein, niet rijk, maar warm en dicht,
't Vertrek vol schaduwen ; — toch voelt gij 't, a 1 s een 1 i c h t
Der liefde speelt er door met koesterende stralen;
De schoorsteen draagt de schat der bont gekleurde schalen
En 't vischnet — 't wapen der familie — tooit den wand.

Vers 4 is de vertaling van iets , dat later volgt , maar de gespatieerde woorden, die de waarde van deze verzen zeer verhoogen,
zijn van De G. Een paar regels verder staat:
Tout près, un matelas s'étend sur de vieux banes,
Et cinq petits enfants, n i d d'a m e s, y sommeillent.
... op de stroomatras daarneven,
Op banken uitgespreid, rust zacht h e t j o n g e 1 e v e n,
Vijf kleine kindren.

Weer een paar regels verder vindt men:
... le front sur le l it,
Une femme à genoux prie, et songe et palit.
C'est la mere. Elle est seule. Et dehors, blanc d'écume,
Au eiel, aux vents, aux roes, á la nuit, à la brume,

Le sinistre océan jette son noir sanglot.
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Nog ééne waakt ! een vrouw, alleen — m e t d u i z e n d z o r g e n,
Demoedervan die vijf! Ook waakt ze als een, die morgen
Een weduw wezen kan, en bij de legerstee
Der kindren knielt ze en bidt.
Daar buiten huilt de zee.
Hier is de schildering van de stemming , waarin de vrouw verkeert , wat uitvoeriger behandeld , zoodat men er een dieperen indruk van krijgt , en daarentegen wordt van de zee niets anders
gezegd , dan wat men er in de hut van kan hooren. Daar de
dichter ons nu eenmaal daarheen verplaatst heeft , schijnt mij dit
de juiste opvatting. Bovendien is er iets aangrijpends in de laatste
woorden , die , als ze met beteekenisvollen nadruk. gelezen worden,
juist door hun soberheid bijzonder treffen.
Zang II, aanhef.
L'hornme est en mer. Depuis l'enfance matelot,
I1 livre au hasard sombre une rude bataille.
Pluie ou bourrasque, il faut qu'il sorte, il faut qu'il aille,
Car les petits enfants ont faim. I1 part le soir,
(wand 1'eau profonde monte aux marches du musoir.
Il gouverne ii lui soul sa barque a quatre voiles.
En daar z w a l k t li ij, h a a r s c h a t! Sinds de eerste jongensjaren
Bekampt hij, 't v i s s c h e r s k i n d, het noodlot op de baren.
Hij, weer of geen weer, steekt in zee in d'avondstond,
Wanneer op 't . zwarte hoofd de vloed stijgt ; mond bij mond
Wacht immers brood van hem! Hij, 't ruw bedrijf gewassen,
Bestuurt zijn bark alleen o p d e ongeineten plassen.
Hierop volgt :
La femme est au logis, coulant les vieilles toiles,
Remaillant les filets, préparant 1'hamee.on,
Surveillant 1'^l.tre oil bout la soupe de poisson,
Puis priant Dieu sitot que les cinq enfants dorment.
De visscherrsvrouw is thuis, waar zij het aas bereidt,
't Gescheurde zeilwerk lapt, de netten maast en breidt.
Doch als de vijf straks in de rust zijn, zoekt zij v r e d e
In 't Bijbelboek en bidt en volgt hem in gebede.

Hier heeft De G. een geheelen regel onvertaald gelaten , waarschijnlijk, omdat hem die vischsoep wat prozaïsch voorkwam, en daarentegen heeft hij wat meer plaats ingeruimd voor de schildering van
de gemoedsstemming der vrouw en de handelingen , die daarvan
het gevolg zijn. Het geheel is daardoor inniger , poëtischer geworden. Ook het slot van den tweeden zang bij De G. kan de
vergelijking met het oorspronkelijk gedicht doorstaan:
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Lui, son g e sa Jeannie au sein des mers glacées,
Et Jeannie en pleurant l'appelle ; et leurs pensées
Se eoisent dans la fluit, di v i n s o i s e a u x du co e u r.
Hij denkt aan vrouw e n k r o o s t bij 't woeden van de zee,
Zij thuis aan hem; en hun gevleugelde gedachten

Ontmoeten vaak elkaar in donkre najaarsnachten

Zang III, tweede gedeelte.
Elle songe, elle rêve, - et tant de pauvreté!
Ses petits vond pieds nus l'hiver comme l'été.
Pas de pain de froment. On mange du pain d'orge.
Zij, door zorg en angst gedreven,
Zij peinst: »'t Is toch wel hard zoo arm te wezen! ach,
:D e m e i 5 j e s gaan barvoets, ook met den winterdag;
En wittebrood is lekkernij, die alle dagen
Niet voorkomt.

Er zit veel meer innigheid in ,,'t Is toch wel hard zoo arm te
wezen! dan in ,,Et tant de pauvreté!" en die platte tegenstelling
tusschën twee soorten brood heeft De G. terecht niet overgenomen.
"

La côte fait le bruit d'une eneluine, . .

is minder juist dan:
Of reuzenvuisten in hun toorn het aambeeld slaan,
Zoo iaast het op de kust.

Immers niet de kust en het aambeeld maken geraas, maar wat
er op breekt en hamert.
De slotregels van dezen zang luiden bij V. II.:
Ces mornes visions troublent son coeur, pareil
la nuit. Elle tiembie et pleuie.

en bij De G.:
De zee bruist iustloos voort, de nacht is droevig zwart,
Als, van deez' beelden vol, haar arm geslingerd hart,
Dat zich in tranen lucht..

Is dit niet dieper gevoeld of althans beter uitgedrukt?
Nog meer afwijking heeft De G. zich in het slot van zang IV
veroorloofd. Dit luidt bij V. II.:
Jeannie est bien plus triste encore. Son homme est seul!
Seul (lans cette âpre nuit! seul sous ce noir linceul
Pas d'aide. Ses enfants sont trop petits. - 0 mère
rfli dis: S'ils étaient grands! leur père est seul ! - Chinièie
Plus tard, quand ils seront près du père et partis,
Tu dit-as en pleurant : Oh! s'ils étaient petits
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Dit is een mooie gedachte , maar door de eindelooze herhaling
van hetzelfde en de talrijke uitroepen wordt zij voor een Hollandsch
oor bedorven. De G. heeft haar op de volgende wijs uitgedrukt:
En Geerte heeft een zorg te meer nog. Op de golven,
Als in het rouwfloers van den donkren nacht bedolven, -Is hij gansch zonder hulp. De jongens zijn nog kleen;
Ach ! waren ze maar groot — zoo denkt ze — hij 's alleen .. .
Stil, moeder ! als ze straks met vader mee gaan varen,
Roept gij den tijd weerom, toen zij nog kindren waren.

Ook het slot van zang V vind ik in de vertaling beter dan in
het origineel:
La porte, cette fois, comme si, par instants,
Les objets étaient pris d'une pitié suprème,
Morne, tourna dans I'ombre et s'ouvrit d'elle-même.
En ditmaal, onverwacht, bij Geerte's angstgeklop,
-- Als werd ook 't zielloos stof door meelij soms bekropen, -Viel de oude deur van-zelf, d r o e f g e e s t i g, l a n g z a a m open.

Vooral in den laatsten regel is De G. zeer gelukkig geweest,
terwijl daarentegen bij V. H. deze plaats tot de minst geslaagde
van het geheele gedicht behoort. In den eersten regel komen drie
toonlooze e's voor , die moeten worden uitgesproken , in den volgenden twee en in den laatsten weer drie , en e 11 e - m ê m e , in
vier lettergrepen gelezen , klinkt al heel leeljk, vooral nu het op
het eind van den zang staat en er dus nog meer nadruk op valt,
dan anders het geval zou zijn.
Ook wanneer men de laatste verzen van zang VI vergelijkt, kan
het oordeel voor De G. niet ongunstig zijn:
La mere, se sentant mourir, leur avait mis
Sa mante sur les pieds et sur .le corps sa robe.
Afin que, dans cette ombre ou la mort nous dérobe,
Ils ne sentissent plus la tiédeur qui décroit,
Et pour qu'ils eussent chaud pendant qu'elle aurait fioid.
De arme moeder,
Bij 't naadren van den dood, had —jongste teederheid! —
Haar mantel en haar dek op 't wlegjen uitgespreid,
Opdat, als doodskou haar de leden deed verstijven,
]laar kroost, zoo goed liet kon, verzorgd mocht achter[blijven.

De bittere ironie van den laatsten regel maakt een veel dieperen
indruk dan de banale tegenstelling bij V. H.
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Fraai overgebracht is ook deze plaats uit den laatsten zang:
Pourquoi done a-t-il pris leur mére

a ces chiffons?

C'est gros comme le poing. Ces choses-1 t sont rudes.

Il faut pour les comprendre avoir fait ses études.
Si petits ! on ne peut leur dire : Travaillez!
Waarom — de vader ligt nog pas in 't groote graf —
\Teemt Hij die wurmpjes dan nu ook hun moeder af?
Dat 's hard ! dat 's duister ... S t i 1, d e H e e r e z ij g e p r e z e n,
Maar wie 't begrijpt ... nu, hoor, daar moet je een bol voor wezen!
Te zeggen : — Voort en werkt, dat gaat hier niet ... zoo kleen!

Beide dichters verplaatsen zich hier geheel in de denkwijze van
den onontwikkelden man : V. H. laat hem de scheeve opvatting
van de studie hebben , alsof deze ook zulke dingen kon doen begrijpen ; De G. laat hem zich zelf in de rede vallen met „Stil , de
Heere zij geprezen", omdat hij 'meent anders den toorn van God
op zich te laden.
Niet minder gelukkig is De G. geweest in het overbrengen van
de laatste verzen :
C'est dit. Va les chercher. Mais qu'as-tu ra te fiche?
I)'ordinaire, tu cours plus vite que cela.
— Tiens, dit-die en ouvrant les rideaux, les voilà!
?

Kom, haal de kindren ! loop ! ... Wat is 't ? Dus in gedachten?
Te duivel, vrouw, ben jij er tegen bij geval .. .
Maar Geerte vliegt naar 't bed en ,juicht : »Ze zijn er al !"

In de aangehaalde verzen komen alle afwijkingen van beteekenis,
die onze dichter zich heeft veroorloofd , voor. Ik meen gerust te
kunnen zeggen, dat zij zonder uitzondering verbeteringen zijn , en
ben het , na een nauwgezette vergelijking van de vertaling met
het origineel , volkomen eens met hetgeen C. P. Tiele zegt in zijn
„Levensschets van P. A. de Genestet" (Dichtwerken bl. 35) : (Geen
zijner andere gedichten) „komt , wat meesterschap over den vorm
betreft , in vergelijking met Arme Visschers." En op de volgende
bladz. : „Arme Visschers is een Hollandsch gedicht geworden, waaraan niemand bij 't lezen den vreemden oorsprong bemerkt. Meer
nog dan in zijn vrij talrijke vertalingen uit Rückert , dien hij met
bijzondere liefde vertolkte , meer zelfs dan in De Meidenapostel,
naar Béranger, zijn hier alle moeilijkheden overwonnen. Het is
C. J. VIERHOUT.
een triomf."

VERSCHEIDENHEDEN.
Tweemaal een komma te veel?
Voor mij ligt een boekje getiteld: 'n Preek en wat er van kwam,
door A. de Koe, Predikant in den Helder, Amsterdam, Marcus van
Gelder 1899. In die leerrede, op 23 April dezes jaars in de Hervormde Kerk te Nieuwediep gehouden, komen eenige uitingen voor
waarover de marine-autoriteiten zich hebben geergerd. De lezers
van Noord en Zuid kennen die geschiedenis even goed als ik. Ik
behoef haar hier dus niet mede te deden. Op blz. 8 en 9 van deze
preek leest men het volgende:
,,lJat wat met uw natuur 't best overeenkomt, water noodzakelik
uit voortvloeit. Mooi is 't 'n mens te zien, die met hart en ziel
leeft in 't werk dat hij doet, die zich in de arbeid die hij verricht in z'n e1eent gevoelt als 'n vis in 't water. Afkeer daarentegen krijgt men van mensen, die maar half bij hun werk zijn.
Mooi uit dit oogpunt is de visserman , die zoo lèèft in z'n bedrijf, dat hij er helemaal naar gebouwd is : z'n scherpe oog, z'n
rustige durf, z'n ferme hand, z'n spreken van 't element waar
hij op tuis behoort - alles tekent de visserman, die niet anders
zou kfinnen zijn als dat. 'n Jammerlik figuur maakt daarentegen
de marieneman 5 die wel iedere dag in z'n dienstjas loopt, maar
aldoor moppert over z n positie. De eerste is iemand in wie 'n
karakter uitkomt, de laatste is 'n karakterloze verschijning,"
enz. enz.
Dan volgt er nog 't een en ander wat wellicht dienstig kan zijn
tot recht verstand van wat ik heb aangehaald, maar kier niet behoeft te worden medegedeeld. 't Is vooral op de tweede alinea
dat ik thans het oog heb.
Nadat bij den Kerkeraad tegen den predikant De Koe een klacht
was ingediend, heeft deze in eene Memorie van Verdedqinq de gemaakte woorden aldus toegelicht:
,,Daarrnee" - schrijf hij - ,,heb ik niet gezegd - wat de klagers
wel schijnen te meenen - dat alle vissers toonbeelden van karakter
en alle marienemensen van karakteloosheid zijn . . . . Ik sprak
alleen van zulk 'n visserman, die in z'n doen en laten, z'n
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spreken en z'n voorkomen, helemaal lèèft in z'n werk, zodat hij
als visser 'n man uit één stuk is. Tegenover dit type bestaan
er onder de vissers evenzeer ongunstige exemplaren. En ik sprak
voorts alleen van zulk 'n marieneman, die aldoor maar moppert
over z'n bestaan , en toch maar voor 't oog van de wereld marieneman blijft."
Zou ik in alle bescheidenheid, onder verwijzing naar mijn stuk
„eene komma-kwestie" in Noord en Zuid XXI, 350-253, deze
vraag mogen doen : Had de Heer De Koe dan niet beter gedaan
de komma achter „visserman" en „marieneman" weg te laten ?
Dan ware immers dadelijk gebleken, dat hetgeen volgt als eene
beperking en niet als eene zoogenaamde uitbreiding dat woord
komt mij eigenlijk minder juist voor — ware op te vatten ? Nu
zou men de preek lezende, inderdaad het tegendeel menen.
—

'S-

Gravenhave 19 Aug. 1899. Mn. C. B.

II' aar aanleiding van „de drie Zustersteden ".
(Noord en Zuid XXI, blz. 69, 66, 368.)
Dr. Nauta heeft in dit tijdschrift, jaargang XXI, blz. 59 vlgg.
en 465 vlgg. verklaringen gegeven bij Ledeganck's. „De drie Zustersteden," zoo ook de heer Tarf op blz. 384 vlgg. Het zij mij
vergund , daar een paar opmerkingen bij te voegen.
Met „de zee voor Sluis in r. 24 van 't gedicht „Aan Gent" doelt
Ledeganck zeker niet op een samenkomst van Artevelde met Eduard
III van Engeland maar op den bekenden grooten zeeslag bij Sluis
in 1340, waarin de Engelschen en Vlamingen de Franschen overwonnen, liet eerste belangrijke gevecht in den 100-jarigen oorlog.
Achter' de laatste woorden van Dr. Nauta's zin : „Brugge is langen tijd de residentie der graven van Vlaanderen en der hertogen
van Brabant geweest," zou ik een vraagteeken willen plaatsen.
Men zou er uit opmaken , dat B. korter of langer tijd onder Brabantsch bestuur was geweest ; en de hertogen van Brabant hebben
immers als zoodanig nooit iets in Vlaanderen te zeggen gehad
Eerst in 1430 zijn Vlaanderen en Brabant onder één vorst vereenigd
en als Filips de Goede en zijn opvolgers soms in Brugge vertoefden,
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deden zij dat natuurlijk als graven van Vlaanderen, niet als hertotogen van Brabant.
Het gedenkteeken voor Stevin, waarvan de heer Tarf op blz 386
spreekt, is niet een buste, maar een volledig standbeeld ten voeten uit.
J. H.

Beantwoorde Vragen.
Naar aanleiding van L e d e g a n e k's Drie Zustersteden (zie bl.
59-71) werden de volgende vragen gedaan, welker beantwoording
wij hier laten volgen.
Aan Gent.
I. Regel 32. Hoe moet hier 't gebruik van ooit worden verklaard.
De regel luidt : Of ziet het vaderland ooit zulke helden weer ?
Ooit beteekent hier natuurlijk : te eeniger tijd (in de toekomst). Het
kan ook op 't verleden slaan , bijv.: Zoo ooit , dan heb ik toen
pleizier gehad.
II. Regel 47. Waarom gebruikt de dichter bloost ? In 't Vlaamsch
gebruikt men om 't idee „bloeien" uit te drukken meermalen het
woord „blozen", dat , waar 't de kleurenpracht van bloemen en
bloesems geldt , een teekenend , schilderachtig woord is. Zoo lezen
we in L e d e g a n c k's naar 't Engelsch vertaald gedichtje Des
Zeemans kind aan zijne moeder
Mijns vaders schip zal komen,
0 moeder , over 't meer;
Zoollaast de druif zal blozen
Dan hebben wij hem weer.

In Het klavier: 't Is soms lief , als 't appelblozen.
J[nl. Wdb. leert ons, dat de dichter van den Walewein ook reeds
sprak van boomen , die „scone blosen".
III. Regel 67. Welke beteekenis moet hier aan plegen gegeven
worden ?
De regel luidt : (Steeds onderscheidt weldadigheid) U boven allen
nog in 't liefderijkste plegen. .Plegen = verplegen , verzorgen
evenals in 't Middelnederlandsch.
IV. Regel 79. Idem wat betreft 't woord ,qunst ?
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Ik geloof, dat we gunst hier 't best omschrijven door ,,goedgunstigheid", „goedheid", welwillendheid".
V. Regel 135 en 136. Wat wil L. met deze regels zeggen?
Hoe moet „bij d'altaren" en „ongetooid" worden verklaard ?
L. verwijt de Gentenaars , dat zij het Vlaamsch verwaarloozen
en Franseh spreken , omdat dit beschaafder , minder ruw zou zijn.
Niet alleen uit de scholen en uit de rechtzaal wordt de moedertaal
verbannen , maar ook „zwijgt de dierbre (d.i. de dierbare moedertaal , in de kerk , waar men zelfs niet in 't Vlaamsch bidt ; alleen
ten stoel der waerheid (d.i. in den predikstoel of biechtstoel ?) wordt
ze in al haar eenvoud gehoord.
VI. Regel 148. Welk „machtloos pogen" ? Het vergeefsche
streven om een vreemde taal voor eene eigene in de plaats te schuiven.
VII. Regel 158. Wie is hier de „boschmonarch, die geen bont
van hermelijnen behoeft ? B i 1 d e r d ij k gebruikt dit woord ook,
doch voor hert. Wie of wat heeft L. op 't oog ?
L e d e g a n c k bedoelt natuurlijk den leeuw , die al draagt hij
ten teeken van zijne koninklijke waardigheid geen hermelijnen mantel
toch „der dieren opperkoning ' 1 ) is, de koning des wouds. De plaats,
waar B i 1 d e r d ij k het hert den „boschmonarch" noemt , is uit
den len zang van Het Buitenleien , in de Haarlemsche uitgaven
van 's dichters werken , deel 6 , bl. 293
Vervolgd, gejaagd, omringd van schrik bare overmacht,
Denkt hij in 't felst des noods aan vrienden en geslacht;
Eer trotsche boschmnonaarch nu vluchtling en verlegen,
Zoekt hij hun bijstand aan en treedt hun siddrend tegen.
,

VIII. Regel 167. Een toelichting bij dan ware zeer wenschelijk.
Dat bijwoord had even goed weg kunnen gelaten worden , de
dichter bezigt t echter én om de maat én om met nadruk te vermelden , dat het Dietsch reeds bloeide toen 't Fransch als 't ware
nog moest ontstaan. Hetzelfde zegt de dichter in zijn De Vlaming
heeft heen taal:
Hij (de Vlaming) telde de eeuwen, die vervlogen,
Sinds reeds zijn spraak- en zangvermogen
Om rein- en klaarheid werd gevierd
Terwijl alsnog de icronlcelboorden
Der Seine woeste klanken hoorden
Waar eene taal uit wierd.

1)

V o n d e 1, Warande der dieren II, 1.
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Aan Brugge.

I. Regel 26. Zou tuin .- omheining wel juist zijn ? Vlaanderen
met zijne rijke beemden en schoone landouwen bleef ondanks het
verval der steden als een tuin schoon en aantrekkelijk.
Voorzeker is deze verklaring dichterlijker dan de door ons gegevene naam, of zij daarom juister is ? Wij lezen nam in D e B o,
Westvlaamsch Idioticon 1194: Wij (de Vlamingen) gebruiken het
woord n o o i t in de beteekenis vare. hof , maar veel in die van
haag , sepes enz.
II. Regel 27. Tot hoelang is Brugge de residentie der graven
van Vlaanderen en hertogen van Brabant geweest ? Welke functie
verricht hier als?
Om te beginnen met 't laatste gedeelte dezer vragen, antwoorden
wij , dat als hier = indien, dus voorwaardelijk voegwoord.
Wat de eerste- vraag betreft kunnen wij door gebrek aan de
noodige bronnen nog geen bevredigend antwoord geven. Een historicus zal ons echter wel eens willen inlichten.
III. Regel 29. Kan men misschien de Hal" van uit zee zien ?
Brugge ligt ongeveer 2- uur van de Noordzee af, de hooge Balletoren zal dus zeker wel voor de zeevarenden zichtbaar zijn.
IV. Regel 110. Is de bepaling van vruchtbaar graan" hier
goed gebezigd ?
Wij hebben hier onder qraan niet wat 't oorspr. beteekent nam.
korrel te verstaan, maar het gewas zooals 't te veld staat dus
„halm en aar", zoodoende is vruchtbaar hier in de oorspr. beteekenis „Vruchtdragend" (zie jaargang XVIII, 29 2,3) uitstekend
verklaarbaar : het graangewas brengt immers de vrucht (d. i. den
graankorrel) voort. In 't Vlaamsch spreekt men (zie D e B o,
1357) van een boom, die vruch tbarrigh. vruchtbaar is en ook bij ons en
in 't Duitsch klinkt dit epitheton evenzoo bij boom nog minder vreemd.
V. Regel 117 en 143. Geeft L. misschien meer voorbeelden
waarin voor de beteekenis van van en feest vrouwelijk wordt gebruikt?
De regel luidt : En rooyen haar den bloei des levens voor 't
gezicht.
Aldus lezen wij in de volledige uitgave der Dichtwerken van L.

(Gent. Vuylsteke bl. 207) en ook in G o u v e r n e u r en H e ck e r's V laamsche poezij (Pantheon-uitgave 2e dr. bi. 14) ; in L e oM
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p o 1 d's Sleutel (deel II, bl. 226) is voor ten onrechte veranderd
in van. Eigenlijk zouden wij moeten lezen. En rooven haar den
bloei des levens van voor 't gezicht, vgl. constructies met dubbele
voorzetsels, waarvan 't laatste een is met 't volgende woord : hij
komt van achter het huis, ik loop tot aan de stad, waar achter het
huis en aan de stad beheerscht worden door van resp. tot.
Wat het geslacht van feest betreft het volgende : Het vrouwelijke geslacht is 't oorspr. en in 't Middelnederlandsch en in 't
Vlaamseh nog 't eenig gebruikelijke, D e B o in zijn Idioticon wijst
daar uitdrukkelijk op ; het Nieuwnederlandsch heeft 't woord, behalve in de uitdrukking ter feest (gaan), onzijdig gemaakt.
Aan Antwerpen.
I. Regel 43. Passen de begrippen kom en besch.r^ f t bij elkaar?
Men beschrijft vlakke figuren bijv. een cirkel ; voor figuren in
de ruimte is dit woord niet gebruikelijk. L. gebruikt hier 't woord
Icon synecdochisch (geheel voor 't deel) voor rand, boord (van de
kom) want die kan door de bocht eener rivier beschreven worden,
een kom wordt gevormd.
II. Regel 88. Kan smachten hier getolereerd worden Zoo ja,
in welke beteekenis dan ?
De regels luiden:
't Was toen dat burgerdeugd haar vi eeselijke krachten
Ontvouwde, en Frankrijks waan in stroomen bloeds deed smachten.

Er is o.i. geen reden om smachten hier af te keuren , hoogstens
zou 't als een verouderd woord (archaïsme) te beschouwen zijn ,
maar men verlieze niet uit 't oog , dat 't Vlaamsch in meer dan
één opzicht ouderwetscher is dan 't Nederlandsch 1 ). Smachten in
de beteekenis, die 't hier moet hebben : „te niet gaan" is een ware
antiquiteit. Indien nam. de etymologie juist is , dat 't woord een
afleiding is van een oud bijv. naamw. met de beteekenis „klein" ,
„nietig" dan moet 't oorspronkelijk beteekenen „klein maken" of
„klein worden", dus : „verkleinen", „vernietigen" of „te niet gaan",
„verdwijnen''. Zoo zegt de dichter in het ook boven aangehaalde
liedje van Des zeemans kind aan zijne moeder:

Maar zie , het sterlicht smacht.
1) Zie boven 't opgemerkte bij plegen, feest, tuin, blozen,
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Overgankelijk ontmoeten we 't woord bij H u y g h e n s Zeestraet 53/54:
Terwijl ick 't seggen gae , en dien slagh van gedachten
Of wel , of qualick , soeck in andere te smmzachtcn.

Hier evenals op onze plaats zou smachten 't best te vertalen zijn
door smoren resp. onoverg. en overgankelijk.
Men lette nog op ons versmachten (van dorst , honger enz.).
G. A. NAUTA.
War/fum.

Taalverhaspeling.
Moet er niet nog eens weer eene stem tegen het dagelijks toenemend schofeeren onzer schoone moedertaal opgaan. Wel ducht
ik , helaas , dat het luttel zal uitwerken. Herinner u b.v. slechts ,
hoe krachtig reeds van Lennep tegen het on-Nederlandsche lezing
geven in verzet kwam en lezing doen aanbeval , toch blijven onze
lieve landgenooten voor het meerendeel aan het eerste de voorkeur
geven. En toch zouden wij wel het recht hebben ons te sterk over
dat gallicisme te beklagen , wanneer men de onverklaarbare voorliefde bespeurt , waarmede , zelfs letterkundigen van naam , de
woorden Dolland, .Hollandsch en Hollander in stede van Nederlancd,
Hederlandsch en Nederlander bezigen , niettegenstaande de drie
eerste uitdrukkingen, in deze beteekenis, aan eenige der treurigste
bladzijden onzer vaderlandsche geschiedenis herinneren. Men ga
voort, op het zelfde aanbeeld te slaan. Nog eens, veel zal het niet
helpen , doch , naarmate de gelederen der indringers aangroeien,
dient ook onze krachtsinspanning te wassen om te pogen , zij het
ook enkele van dat gespuis den afzichtelijken kop te vermorselén.
Bijzonder zij u één aanbevolen. Of kent ge een walgelijkeren ploert
dan kranig , een bastaard van het Fransche cráne , waarschijnlijk,
zooals meer woekerplanten van dat slag , door den een of ander
uitgedacht, om zich het voorkomen te geven als kende hij Fransch,
zooals zeker persoon in 't koffiehuis niet o-,n Beiersch maar om
Baajers bier pleegt te vragen. Hij verbeeldt zich zoo het bewijs
zijner ervarenheid in het Duitsch te leveren. En ons woord flink,
dat zoo heerlijk uitdrukt , wat het zeggen wil, moet voor den tafelschuimer kranig de plaats ruimen ! En dan de mof voorradig en

diens broertje afdragen (niet van kleeren , maar van rekeningen) ,
of hun beider landgenoot verkapt, voor vermomd, het zich neerleggen
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bij een voorstel of een verbod, allemaal gangbare munt, niet slechts
in nieuwsbladen , maar ook in tijdschriften en boeken , om van
onze spreektaal , die Assehepoester , niet te gewagen. Niettemin
is dat alles slechts kinderspel , in vergelijking met het inleggen,
niet van snijboonen of zuurkool, maar van een buitengewone spoortrein, waarop men ons, als of 't Nederlandsch was, vergast. Waarlijk,
't Is om uit zijn huid te springen ! Waarom zich dan ook het hoofd
met Volapük of Esperanto gebroken. Immers gaat het zoo voort,
dan zal de taal , die thans door velen met den naam van Nederlandsch wordt gedoopt, weldra de plaats der haringsalade der heeren
Schleyer of Samenhof kunnen innemen. Indertijd somde Dr. Gustav
Wustman de Sprachdummh-eden op , die door zijne landgenooten
worden gepleegd. 't Was een vrij lijvig boekdeeltje. Welk eene
verzameling zulke vergrijpen zou men echter in Nederland kunnen
samenbrengen. Want neen , 't moet er eindelijk uit ! ik
weet schier geene natie , die in het algemeen hare moedertaal zoo
weinig kent en eert als de onze v. L.

„In Jaffa liggen ".
(Spa. Brabander vs. 329).
Hij koft by provisi al de droogeis op van Doctor Schol en leyd 'se in den

En selve lach hij arme knecht in Jaffa eer hij 't wist.-

[kist

De beteekenis „overlijden" laat zich gereedeljjk verklaren uit
de plaatselijke gesteldheid van Jaffa en omstreken, de aldaar vroeger
en ook later heerschende ziekten, dip. er menigeen, soms geheele
familiën ten grave sleepte, zelfs nog in onzen tijd. ' )
Is 't wonder, dat de stad bij 't volk, welks zonen er den dood
vonden, een treurige vermaardheid kreeg, die zich afspiegelde in
de taal?
Doch behalve uit een hygiensch oogpunt, gelijk het Oosten in 't
1) Zie b.v. De Aarde en 1 aar Volken 1883, bl. 298. Men denke aan de
»gallerij der pestlijders" in het Armenische klooster, bekend door het verhaal, dat Napoleon zich aldaar zou hebben laten inenten tegen de vreeselijke
pestziekte.
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algemeen, stond Jaffa slecht te naam om de onveiligheid. Er is
bijna geen stad, waarvan de geschiedenis zoo dikwijls meldt, dat
zij aan verwoesting of plundering is prijsgegeven als. het zeerooversnest Jaffa.
En dat de roovers te land, wier druk, dank zij de aanstelling
in later tijd van consulaire agenten, lichter is geworden, ook niet
ontbraken, blijkt uit de volgende aanhaling uit een stuk ') van
den heer A e m. W. W y b r a n d s, waarin hij aan de hand van
oude reisbeschrijvingen een bedevaart naar Palestina beschrijft:
„De lofliederen, die aan boord werden aangeheven, zoodra de
Syrische kust in 't gezicht kwam --• het te Deum laudamus en
het Salve Regina zullen dan ook wel door menigen pelgrim uit
volle borst zijn gezongen ! Niet terstond echter mochten de reizigers hunne begeerte volgen en aan wal gaan : bij Jaffa moest
het schip voor anker blijven liggen, totdat de ambtenaren, die het
vrijgeleide moesten vormen en de noodige cynsen ontvangen, waren
aangekomen. Met dat wachten verliepen soms verscheidene dagen:
en daarmee was men nog niet aan 't einde van de formaliteiten.
De pelgrims werden nu allen, zonder onderscheid, opgesloten in eene
vuile spelonk, het Sint-Petershol genoemd, waar zij lankmoedig -soms een dag of drie — wachten moesten, tot er een einde gekomen
was aan de onderhandelingen tusschen den patroon en de Turksche
ambtenaren over de onkosten, voor het vrijgeleide te betalen.
De controle, door deze ambtenaren gehouden, schijnt zeer streng
te zijn geweest : alle pelgrims moesten van hun naam, den naam
hunner ouders en hun maatschappelijken stand behoorlijk opgave
doen ; en dat alles werd dan uitvoerig vermeld op de brieven van
vrijgeleide. Bevonden zich aanzienlijken — graven bijv. of hertogenonder de pelgrims, dan stelden de Turken hun eischee buitenmate
hoog ; vandaar dat zulke heeren in den regel, zoodra zij te Jaffa
waren aangekomen, een incognito aannamen, dat hun echter, noodra de Turken 't gewaar werden, op eene zware geldboete te staan
kwam ...."
Dat dit „liggen te Jaffa", ook zonder aan een der in 't Oosten
vaak heerschende endemische ziekten te lijden, verre van aangenaam:
was en hun, wien 't was overkomen, na hunnen terugkeer in 't vaderland nog lang niet vergeten was, is duidelijk ; evenmin is 't dus
1) In den Volksalmanak uiig. door de Maatschappij tot Nut van 1 et
Algerneen 1882, bl. I26 vlgg,
-Noord en Zuid , 23ste Jaargang,
4
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wonder, dat de uitdrukking „in Jaffa liggen" ook na jaren en
jaren bij 't volk en zoodoende bij onze comici -- in gebruik
kan zijn geweest voor : „er slecht aan toe zijn" en dan bij
uitbreiding : „overlijden", „den dood vinden."
G. A. NAUTA.
War f um-.

Bladvulling.
Een paar niet onaardige captationes benevolentiae voor een
schrijver, die zich genoodzaakt ziet een lijstje met drukfouten bij
zijn werk te voegen.
Het eerste versje is te vinden achter de door Cornelis van
Ghistele „rhetorikelij ck vertaalde comedien" van Terentius vol
goeder leeringhen ende playsant om lesen". Het luidt:
Argus hadde hondert oogen so ons wort gescreven
Nochtans heeft hens Io wel connen ontvlien,
Wilt ons dan, die macr twee oogen hebben, vergeven,
Al hebben wij int corrigeren quaelyck toe gesien.

Het tweede is te lezen op de laatste bladzijde van het tijdschrift
„De oude Tijd" van 1871 en luidt:
Is geen boek van fouten vrij,
Lezer ! 't lijkt op U of mij.

War/urn.

G. A. NAUTA.

In zak en asch.
De gewoonte om ten teeken van rouw „in zak en assche" te
zitten heeft deze uitdrukking spreekwoordelijk gemaakt, doch niet
alleen in overoude voorchristelijke tijden, ook nog later schijnt een
dergelijk gebruik in zwang te zijn geweest. Zoo wordt van koningin
Mathilde verhaalt : toen het negende uur gekomen was, beval ze
een groot laken op den grond te spreiden en haar daarop te leggen,
terwijl zij met eigen handen zich asch op 't hoofd strooide, want
een Christen, zei ze, mag niet anders dan in zak en asch sterven.
L. K o t e 1 m a n n, Gesunclheitspftege im .Mittelalter, bl. 250.
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„Martinet" uit de Natuurlijke Historie voor de jeugd
(Het Paard) van den Schoolmeester.
En daar is nooit een beest
In de Natuurlijke Historie geweest,
Dat zich op uw zilvren-bruiloftsfeest
Zoo gruwelijk verveelt als de koetsier
En dit dier.
Maar, zijn 't ballet en de bruiloft gedaan,
En de gasten lang weer naar bed toe gegaan,
Dan komt hij, voor zijn pleizier, achteraan
Nog wel eens hinkend bij u aan —
Naturalisten, die dit niet verstaan
Moeten .Martinet maar eens opslaan

Dat commentaar niet overbodig is, zelfs niet hier, waar 't geldt
ke Historie voor de jeugd van onzen „Schoolmeester''
De Natuurlijke
Gerrit van der Linde, blijkt zoo dikwijls als „Het Paard" op de
leesles behandeld wordt.
Wie, wat is Martinet ? Is daar soms de oorsprong te lezen ?
van de spreekwijze „Het hinkende paard komt achteraan" .. de
moeilijkheden komen pas later ?
Zij, die zich dit laatste voorstellen worden teleurgesteld ; 1 ) de
schrijver doet niets dan verwijzen naar het in zijn tijd nog overbekend boek van Johannes Florentius Martinet Katechismus der Natuur waar, en wel in de achtste samenspraak, heel
wat over het paard te lezen is, niet weinig ook over den gang
van dit dier, maar waar onze uitdrukking „Het hinkende paard"
enz. toch niet te pas gebracht wordt. De schalksche schoolmeesternatuur-historicus zal wel degelijk geweten hebben, dat hij door
zijne verwijzing naar het in zijn tijd als standaardwerk geldend
boek, den humor van zijn gedicht meer verhoogde , dan dat hij
weetgierige „naturalisten" daardoor aan zich verplichtte. Voor
dengene, die meer over Martinet en diens eens zoo populair boek
wil weten, is te verwijzen naar het Album der Natuur van 1883,
waar over den Zutfenschen dominee (geb. 1729, gest. 1795), en diens
werken en leven meer te lezen is. De Katechisnnus der Natuur
beleefde in 1828 nog een zesden druk, in des „Schoolmeesters"
tijd zal het werk dus meer bekendheid hebben gehad dan tegenwoordig, nu een verwijzing daarheen wel eenige opheldering behoeft.
G. A. NAUTA.
War f fum.
1)

Vlg. mijne editie van den Spa. Brab. bl. 238,
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Het kan niet door den beugel.
In De oude Tijd van het jaar 1872, bl. 191 lezen we naar a'anleiding van de „hondenslagers", dat de „Hoeren van den Ghereehte"
te Amsterdam eens in eene publicatie bekend gemaakt hebben, dat
het wel of niét schadelijk en lastig zijn van honden zou afhangen
van 't feit of ze wel of niet door een „ringe deser stede passeren"
konden en dat 't de taak der „hondenlagers" zou zijn, die keuring
van honden te doen en een bewijs daarvan tegen betaling van
een stuiver af te geven
T. a p. bl. 193 lezen we, dat volgens gemelde publicatie de bekeurde honden die „niet door den beugel konden" binnen 8 dagen
op de kaai van Montalbaen (tegenwoordig de Oude-Schans) afgemaakt en begraven moesten worden.
Een dergelijke verordening op het houden van honden is op
meer plaatsen uitgeschreven, de hr. Cramer meldt ) er eenige uit
de Westfriesclte &adsrechten (uitgegeven in Oude lraderlandsc/ze
Rechtsbronnen).
Hoe verleidelijk het ook schijnt het ontstaan van onze uitdrukking in verband te brengen met bovengemelde verordeningen,
Prof. Verdam in zijn Middelnederlandsch Woordenboek I, 1349
houdt, evenals Harrebomee reeds vroeger, nog aan de beugelbaan =
kolf baan vast, zoodat de spreekwijze oorspronkelijk zal geluid hebben : de bal kan niet door den beugel of zoo iets.
Als bewijsplaatsen van de uitdrukking, die trouwens geen meerdere zekerheid geven, wijs is op B r e d e r o's Moortje vs. 662:
Nou niet, seyd ick, Geertje Gijzen, en so kuijerde wij vast voort,
Vérbij de Speck-koopers, bij de vreemde Vueghel-luij die villen mij
[anboort,
Hier ouwe koopman hoort, wel so veebij ? dat mach niet door de bueghel,
Waer nae sieje ? na een overseesche Swaen, een Rotgans of nae een
[Ent-vueghel ?

en. op P e t r u s B o e r a t's Deugden-spoor 2
bl. 189:

)

( Leeuwarden

1645)

Spreekt yemant, van hier Boden, dan,
Yets, dat niet door den Beugel kan,
't Is datelijek, ja Meer, ja Guijt,
Daer is je Geldt, en bruijter uijt.

Wart um.

G. A. NAVTA.

1) In 't tijdschrift Taal en Letteren (I, 62).
2) De volledige titel luidt : Deugden•spoor in de On-deuehden des We-

relts af-gebeeldt,
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De dichter Schaepman over de ,jongere dichters.
In het woord „Ter inleiding" der jongste uitgaaf zijner ,,verzamelde Dichtwerken", schrijft dr. Schaepman over de poëzie der
„jongere" dichters en dichteressen onzer dagen o.m. ook dit:
„Onbetwistbaar heeft de moderne kunst aan de kunst als zoodanig
groote diensten bewezen. Zij heeft de beeldspraak weer tot de
natuur teruggevoerd. Zij heeft de verhouding van het beeld tot
het verbeelde weer tot waarheid gemaakt , in harmonie met de
werkelijkheid gebracht. Maar of het beeld daardoor verstaanbaarder, duidelijker, zichtbaarder wordt ? Of het verbeelde sneller komt
tot het gemoed , den geest , de ziel van den lezer ?
„Het is mogelijk maar voorshands blijf ik het betwijfelen. Wat
ik elders reeds heb uitgesproken , mag ik hier herhalen : voor mij
ontbreekt aan de nieuwere kunst het sociale. Zij is geen kunst
voor de gemeenschap , voor het volk. Zij zingt niet in den nacht
voor de herders, zij geleidt hen niet tot het kindeken van Bethlehem.
„Als de kunst niet sociaal is, dan is zij nooit groote kunst. Dan
vervult zij niet haar roeping : vreugde te brengen en harmonie.
Altijd en overal is en blijft dit hare ware werkzaamheid. Kunst,
de echte , is nooit egoïst. Neem het op egoïsme 't meest berekende
kunstvoorbrengsel : lijfsieraden. Welnu , deze doen meer dan een
enkele persoon sieren ; zij brengen vreugde aan allen , die oogen
hebben , die een statige gestalte in breed golvende gewaden , een
ranke jonkvrouw in gracelijk zwevende tooi zien gaan.
„Wat van alle kunst geldt , geldt in de hoogste mate van de
poëzie. De poëzie moet zijn voor het volk , vreugde gevend en
verheffend. Laat ons hier nu niet elkander plagen met een volkstoon en dergelijke dingen. Dit is te gemakkelijk om geestig te zijn.
Ieder weet , wat hier het volk beteekent.
„Welnu , onze moderne poëzie is niet voor het volk. Zij is niet
voor de kleinen en eenvoudigen . . . .
„Wat mij betreft, ik geloof veeleer aan de verjonging der oude
poëzie, dan aan de volledige overwinning der jongere."
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Een gedicht van ten Kate , dat in zijn verzamelde
dichtwerken ontbreekt.
De Stads-Bibliotheek te Haarlem werd indertijd verrijkt met een
werk , dat , hoewel nauwelijks 50 jaar oud , tot de grootste zeldzaamheden behoort en waarvan geen tweede exemplaar op één der
openbare bibliotheken hier te lande gevonden wordt ; meer nog,
waarvan in het geheel slechts 5 exemplaren bekend zijn. Dat is
de Polichinel een satiriek weekblad , dat in het begin van 1849
door den heer A. C. Kruseman uitgegeven werd. Met moed begonnen , zag de uitgever al heel spoedig in , dat hij een groote
misrekening gedaan had en staakte de uitgave met het achtste
nummer , zich ten eenenmale te leur gesteld ziende in de richting
van die ongelukkige onderneming. Want, bedoeld als de huidige
Flíegende BUitíer, zou de voortzetting alleen mogelijk geweest zijn,
wanneer de geest van de Ui, enspiegel zijn entrée in het blad gedaan had, en dat wilde Kruseman niet ; hij wenschte geen uitgever
te worden van een blad , dat op zijn zedelijke en maatschappelijke
verantwoording zou rusten.
Maar bij die staking alleen liet de uitgever het niet ; het blad
werd hem een ergenis. Zijn heengaan was verdienstelijker dan zijn
optreden. Zooveel hij maar kon , vernietigde hij de exemplaren
en dat verklaart de overgroote zeldzaamheid van dit werk , waarvan een exemplaar in afleveringen , met het origineele gelithographeerde omslag, door C. A. Last aan de gemeente geschonken werd.
Daarbij worde vermeld dat de redactie bestond uit S. J. van den
Bergh en W. J. van Zeggelen te 's-Gravenhalte , dat er bijdragen
in voorkomen o.a. van A. Ising , H. Ilpsema Vinckers, J. Burlage,
Joh. Dyserinek en J. J. L. ten Kate , die daarin plaatste met het
pseudoniem sine ira et studio een echt Bragiaantje, het welbekende
gedicht : De Lazareth-poëet verliefd , dat begint:
Ik denk aan Haar ! .... Vraag me niet wie die haar is,
Nijdige wereld , wat raakt u mijn leed enz.
dat sedert zonder naam van auteur steeds herdrukt werd in
V a n Z e g g e 1 e n ' s Keicr Zaan &l/erts en Lui ni en dat in den
bloeitijd der Rederijkerskamers overal werd voorgedragen en altijd
gaarne gehoord.
,

LEDEGANCKS LIJKKLACHT BIJ HET GRAF
ZIJNER MOEDER.
In het lezenswaardig opstel dat de heer W. J. Ki hler in dit
tijdschrift (XXII, 225--236) over Anton Bergmann geschreven heeft,
wordt in het voorbijgaan ook over K. L. Ledeganck gesproken.
„Ledeganck" lees ik daar , blz. 229 — „ging door voor een
dichter van beteekenis ; maar wie heden onbevangen zijn werken
in handen neemt , zal met uitzondering van enkele gedeelten der
Drie Zustersleden niets te prijzen of te waardeeren vinden. Welk
een onleesbare verhalen en ontboezemingen". Dat oordeel vind
ik niet rechtvaardig. Ledeganck heeft veel geschreven wat den
toets der kritiek niet kan doorstaan. Zijne romantische verhalen
kunnen ook mij niet bekoren. Maar het aandoenlijk gedicht Het
graf mijner moeder -- vooral het eerste gedeelte daarvan : aan
Virginie -- is toch waarlijk niet het werk van een rijmelaar. „De
Vlaamsche letterkunde van dat tijdvak" — schrijft W. K. te recht
in de studie , door hem in Noord en Zuid (XX, 352-359) aan
dezen dichter gewijd — „heeft niets aan te wijzen , dat zulk een
diepte van gevoel met zooveel eenvoud vereenigt."
En hij laat , na eenige regels te hebben aangehaald , volgen:
„Voorwaar , wie zulke verzen kon schrijven , was dichter ; en de
breede schare zijner vereerders en vrienden kweten zich slechts
van den plicht der dankbaarheid , toen zij voor hem een gedenkteeken oprichtten." 1 )
Het zij mij vergund , een oogenblik stil te staan bij het eerste
gedeelte van Ledegancks grafzang.
Het begin klinkt een weinig rhetorisch ; toch treft ons terstond
de innige hartelijkheid van den toon:
,

Al is in mij geen sprank van 's dichters vuur meer over.
Al is mij alle hoop op aardsch genot ontvlucht,
Al is mijn hart verdord als afgevallen loover,
1) Ook Ledegancks vertaling van the Prisowr of Chillon van Lord Byron
verdient m i. lof, en ik kan mij niet vereenigen met het oordeel door W. K.
ter aangehaalde plaatse , bl 358 , daarover uitgesproken. In veel opzichten
kan Ledegancks bewerking m.i. de vergelijking riet die van Beets dooistaan,
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En mijn vermoeide borst in weedom af'gezucht ;
Al heb ik u sinds lang met treurig floers omhangen,
Nog eenmaal, dierbre Harp ! verlang ik naar uw' toon,
Gelijk de rouw verlangt naar tranen op de wangen,
Gelijk naar moedertroost een rnoederlooze zoon!

Aan wie anders dan aan zijne moeder heeft hij die harp , d. i.
de dichtgave, te danken ?
Moet hij dan niet een lied wijden aan herre nagedachtenis ?
Aan haar heb ik, mijn Harp ! uw vroeg bezit te danken,
Terwijl zij in de wieg mij schommelde onvermoeid.

-- deze regel komt mij minder gelukkig voor : hij maakt zelfs een
ietwat komisch effect ; vooral nu het wiegen uit de mode is
Zweefde op haar' adem soms een stroom van vreemde klanken,
En met de moedermelk kwam melodie gevloeid.
't Was even of haar jeugd, bij zomeravondstonden,
In 't suizen van den wind die tonen had gehoord,
Waarmee, bij 't voorgeslacht, zich vreugde en smart verkondden,
En die de stroom des tijds sinds eeuwen heeft gesmoord.
En als reeds de ouderdom haar wang met rimplen groefde,
Lag nog een roerend lied bijwijlen op haar tong;
Zoodat mijn dorst naar zang geen andre bron behoefde,
Dan die voor heel mijn jeugd uit hare borst ontsprong.
En zoude ik, daar die borst thans de adem is ontweken,
Daar voor alle eeuwigheid de gloed is uitgedoofd,
Waaraan ik als een licht de dichttoorts heb ontsteken,
Zoude ik thans roerloos staan, als van gevoel beroofd?
Zulks

(dat zulks is niet mooi : het woord behoort niet thuis in een
dichtstuk)
ware ondankbaarheid, zulks mijde de Albehoeder.
Haar schim eischt iets terug van 't geen zoo mild zij gaf.
Kom, Harp ! en ween niet mij op de asch van mijne Moeder,
Kom, huldig met uw toon mijn offer op haar graf!

Op deze inleiding volgt eene verheerlijking van de moederliefde.
Zeer schoon komt mij dit gedeelte van het dichtstuk voor. Enkele
regels daarvan zijn reeds door W. K. ter bovengenoemde plaatse
aangehaald, maar ik mag niet nalaten ze hier nog eens in herinnering te brengen :
De Schepper wist een heil bij elke ramp te stichten:
De haagdoorn draagt de roos, de bergrots heeft de bron,
De nacht praalt met een kleed van glinsterende lichten,
En ieder blad des wouds biedt schaduw voor de zon.
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De storm, die ceders velt, jaagt misten heen en dampen,
De schrikbars oceaan bergt schatten bovenmaat,
En 't menschdom, samenhang van boosheid en van rampen,
Heeft als een zegening, de Moeder tot sieraad !

Hoe helder komt tegen dien donkeren achtergrond het beeld
der Moeder uit
De Moeder ! 0 dit woord wil uit den mond der engelen
Voorzeker op de tong van d' eersten sterveling,
Toen hij in éénen klank, in éénen galm wou mengelen
Al 't edelst dat uit God in schepslen overging:
De zachte lijdzaamheid, 't verheven zelfverachten,
De balsemende troost in rouw en bange smart,
De liefde in al haar schoon, de liefde in al haar krachten,
En, wat geen tong ooit meldt, het moederlijke hart!
Een hart, dat als een vat vol lieilge wondergaven,
Den omtrek zalig maakt, waarin 't zijn geuren brengt,
Dat nimmer uitgeput, hoeveel er zich aan laven,
Nog altijd voller wordt, hoe meer 't zijn schatten plengt!

Zoo de Moeder in 't algemeen , zoo ook de Moeder van dezen
dichter. Hoe lieflijk weet hij ons haar te schetsen in 't midden
van hare kinderen !
Wanneer zij nederzat bij haar zoo talrijk kroost,

deze regel is wel wat zwak , maar des te schooner is hetgeen
volgt —
Sprak zij tot ieder oog de zachte taal der oogeíl,
En ieder had haar zorg, en ieder had haar' troost.
Aandoenlijk was 't tooneel van haar veelvuldig streven

— weer een minder goed gekozen uitdrukking ! —
Een zuigling aan de borst, een spelend op haar schoot,
Een kwijnend in de wieg niet angst in slaap gedreven,
Terwijl ze aan andre nog haar gulden lessen bood!

Vooral wat nu volgt , is schoon gedacht:
Zij mochten een voor een om hare gunst verlangen,
Of komen al te zwam en hangen aan haar zij
De kring in 't algemeen had gansch beur hart ontvangen
En nog dacht iedereen : »de voorrang is aan mij."
Haar ziel was als de zon, die op de blaadren wiegelt,
Die tevens op heel 't veld en op elk bloempje lacht,
Die zich in d' oceaan en in liet dropje spiegelt,
Met even vollen glans en even volle kracht.

Is het wonder , dat de dichter — neen , de zoon — zich door
droefheid overmand voelt , wanneer hij bedenkt wat hij verloren
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heeft. Diep weemoedig klinkt dan ook zijn toon, als hij losbarst
klacht:
0 Moeder, die zoo lang deze aard' mij hebt verhemeld!
Wanneer de weedom mij met boden handen drukt
--- hoe juist wordt de droefheid hier geteekend ! —
Ontwaar ik soms uw beeld, dat voor mijne oogen wemelt,
Terwijl het hangend hoofd mij op den boezem bukt.
En als ik eenzaam dan door veld en wouden dwale,
En als een zachte wind dan in mijn haren speelt,
Zeg, zweeft gij in de lucht, waarin ik. ademhale,
En is die wind uw ziel, die mij het voorhoofd streelt'?
Of als ik soms des nachts , om weer aan u te denken,
De legerspond verlaat en 't firmament betracht,
— Dit Cxermanisme zullen wij den dichter maar. vergeven ! -Zeg leeft gij in die ster, die mij schijnt toe te wenken,
En is dit licht uw oog, dat mij dan tegenlacht?
0 neen, dit alles niet ! Ver boven 't denkvermogen
Van 't zwakke schepslendom is uwe woon gesticht;
Doch alles wat de ziel door klanken of vertoogen
Kan aandoen, brengt me een' schijn, een zweem van uw gezicht.
De tonen eener harp, de geurige avondluchten,
De kleuren van 't gebloemt', de zilverglans der maan,
Het murmlend brongesuis, en frlorneeles zuchten:
't Doet alles snij een' stond aan uwe zijde gaan.
Maar ach ! een oogwenk slechts, en deze stond is henen,
En 'k stort weer in mij zely' als in een' afgrond meer,
Helaas ! en mij rest niets dan op uw graf te weenen,
Verlaten hier omlaag, o Moeder ! tot wanneer?....
Volmaakt is dit dichtstuk niet. Kleine vlekjes ontsieren het.
Maar is het , in 't algemeen genomen, niet schoon en het werk
van een waarachtig dichter ? Wat een zoon gevoelen moet , als
eene dierbare moeder hem ontvalt, is dat ooit in onze taal treffender
weergegeven ?
's-Graven/lage , Aug. 1899.
Mn. C. BAKE.
in deze

EEN EXAMINATOR AAN HET WOORD.
In dit tijdschrift (XXIIen Jaargang blz. 365) heeft een examinator voor Nederlandsche taal en letterkunde bij 't examen voor
de Hoofdakte een kijkje achter de schermen gegeven op eene
wijze, die mij om meer dan ééne reden onaangenaam aandeed,
zelfs z6, dat ik mij gedrongen gevoelde de pen ter hand te
nemen, om openlijk te protesteeren tegen het optreden van den
heer Lameris.
De schrijver van het artikel, dat tot opschrift draagt : „Het
schriftelijk taalwerk voor de Hoofdakte" begint met na te gaan,
welke de oorzaken zouden kunnen zijn, waardoor zoovele candidaten
worden afgewezen, en uit dan 't vermoeden, dat ééne dier oorzaken „onbekendheid met de eischen" is.
Aan die onbekendheid wenscht hij tegemoet te komen door wat
duidelijker te laten zien, waarin vele afgewezenen zooal te kort
schieten, welke fouten begaan werden ; kortom, „waar bij velen de
schoen wrong."
Na die belofte zouden we, dunkt mij, met recht verwacht mogen hebben, dat de schrijver op ernstigen, bezadigden, welwillenden
toon eene uiteenzetting had gegeven van de eischen, die aan goed
werk moeten worden gesteld en dat hij instar omnium 1 ) ' t werk
van een dier candidaten aan die eischen had getoetst ; voorzeker
zou hij dan aan zijne lezers vertrouwen hebben ingeboezemd, en
zouden velen zelf hebben leeren inzien, wat aan 't door hen geleverde werk ontbrak.
En wat vinden we in plaats van 't verwachte ? Een artikel
vol valsch vernuft, onjuistheden en kleingeestige, flauwe op- en
aanmerkingen, die blijkbaar ten doel hebben de lachers te brengen
op de zijde van den auteur, die geen begrip schijnt te hebben van
de beteekenis van het bekende : „le ridicule tue".
Het zij mij vergund tot staving van dit ongunstig oordeel enkele
punten uit het boven aangeduide artikel te releveeren, en dan
valt direct in 't oog de eigenaardige, bekrompen opvatting van
plicht , die de schrijver als examinator er op nahoudt. Ik kan
niet gelooven, dat een ernstig examinator zich in de eerste plaats
1)

»Zooals ieder ander zou doen."

60
zal afvragen, op welke wijze hij de kans van slagen voor de examinandi zoo groot mogelijk kan maken, maar wel, dat hij trachten
zal aan de hand van het programma zich een duidelijk beeld te
vormen van den loop van ontwikkeling, die hij bij den examinandus moet eischen, en zich ernstig rekenschap geven zal van alle
middelen, die hem ten dienste staan, om de mate van ontwikkeling
van den candidaat met zoo groot mogelijke zekerheid vast te stellen.
Een examinator, die aldus ernstig zijn plicht opvat, zal zich zelf
nooit dwaze vragen stellen, zooals : „Mag ik dan . van jonge
menschen eischen, dat ze om zoo tezeggen „volgroeid" zijn ? Mag
ik rijpe vruchten vragen van de lente ?'' nog minder zal hij zulke
dwaze dingen schrijven, tenzij hij bij wijze van cacographie zoo
iets bij een examen zou willen gebruiken.
Afgaande op 't geen de schrijver verder zegt, zou men haast
medelijden gaan krijgen met den armen examinator, die wel niet
aan handen en voeten gebonden, maar toch gebonden is door het
programma, juist alsof de grenzen van dat programma niet ruim
genoeg zijn ; — ja ik geloof zelfs als men het audiatur et altera
pars ') toepast, dat men overtuigd zou worden, dat de ongebondenheid van sommige examinatoren wel wat heel groot is, vooral als
neen hoort of leest, dat zoo iemand opgaven samenstelt, die meer
van raadseltjes hebben, dan van Nederlandsche zinnen.
De auteur zelf geeft in 't tweede gedeelte van zijn artikel ons
een paar staaltjes van die ongebondenheid, die zeker heel moeilijk
in overeenstemming is te brengen met datgene, wat ons eerst
als de eerste plicht van den examinator werd voorgehouden.
Maakt Beets nieuwe woorden, indien hij die meent noodig te hebben, dan moet hij dat zelf verantwoorden ; maar dat men de kans
van slagen verhoogt, indien men op een examen iemand die
woorden ter verklaring voorlegt, dat meen ik te mogen betwijfelen,
en toch staan in de vier opgaven, die de auteur aanhaalt drie
woorden, die in geen enkel woordenboek voorkomen (bekeerdheid,
uitzaad, zoetvoerig) en één (dingtaal) dat verre van algemeen gebruikelijk is, terwijl bovendien in de tweede opgave de candidaat
op een dwaalspoor wordt gebracht, doordat Mentor met eene
hoofdletter is geschreven ; terwijl het nomen appellativum door
den examinator is bedoeld. Waar de auteur het opgeven van een
opstel op 't examen verdedigt, ga ik met hem mede, behalve dat
1)

»Ook de tegenpartij wonde =ehoord."
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ik, waar 't doel is, den candidaat gelegenheid te geven, bewijzen af
te leggen om zijne vaardigheid in het uitdrukken van zijne gedachten, zou wenschen, dat de examinator een gewenschten loop
dier gedachten gaf , door in hoofdtrekken aan te geven, hoe 't opstel behandeld moet worden. In dat geval zou de examinandus
geen tijd behoeven te verliezen met 't zoeken naar gedachten, die
toch niet willen komen, en zou hij alle zorg kunnen besteden aan
den vorm, die dan natuurlijk een veel zuiverder reflex zou kunnen
zijn van zijne vaardigheid. Dan zou de corrector niet - „duizelig"
behoeven te worden van verkeerde beeldspraak, daar de candidaat
over den noodigen tijd zou kunnen beschikken om behoorlijk zich
rekenschap te geven van wat hij schreef, maar, en dat geef ik
onmiddellijk toe, dan zou men tevens een geestigen (?) examinator
de gelegenheid benemen eene verkeerde analyse te maken van
een geleverd opstel, iets waaraan de auteur zich op pag. 371
schuldig maakt, en waarvan ieder zich onmiddellijk overtuigen
kan, indien hij eerst de analyse leest, den daardoor ontvangen
indruk vasthoudt, en dan 't opstel zelf onder handen neemt. Het
onzinnige : „dus leve de fiets !" moet geheel voor rekening blijven
van den Heer Lameris, die, let wel ! beloofd heeft te laten zien,
waar de schoen wrong, met 't doel de onderwijzers aan zich te
verplichten, en die nu en ook in 't vervolg niet nalaten kan, zich
vioolijk te maken over die stumperds, waartoe ook hij eenmaal
heeft behoord. Mij dunkt, dat van eene ernstige beoordeeling
geen sprake kan zijn, waar de auteur een opstel van een candidaat
voor 't examen voor de hoofdakte durft te vergelijken met werk
van Justus van Maurik, vooral wanneer in dat opstel geen spoor
van humor is te ontdekken.
En wat dan wel te denken van eene beoordeeling, zooals die
ons op pag. 373 wordt voorgelegd.
De schrijver zegt daar, natuurlijk tegen de jongelui, die hij op
de fouten attent wil maken : „Op deze pennevrucht hebt gij
weer tal van aanmerkingen. Ik zie ook vlekken en vlekjes."
Wat moeten die woorden beteekenen ? Mijns inziens is slechts
deze interpretatie mogelijk : „In 't opstel, dat we zullen beschouwen zijn heel wat fouten, die voor een groot deel u zelf reeds
terstond in 't oog vallen. Behalve die zijn er evenwel nog grootere
en kleinere, die aan uwe aandacht ontsnappen, en waarvoor ik u

de oogen zal openen." Alleen dit, dunkt mij, kan mijnheer La.
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mens bedoeld hebben, maar of hij dat wel heel gelukkig in woorden heeft uitgedrukt, is iets, wat ik betwijfel ; en toch is hij
iemand, die geroepen is het werk van anderen te beoordeelen
en zoo iemand moet het zwaar aangerekend worden, indien hij
zich schuldig maakt aan dezelfde fouten, die hij bij anderen af keurt.
Afgaande op 't geen we hier van hein zien zou 't mij niet verwonderen indien de Heer Lameris vroeger bij gelegenheid van
zijne examens onvoldoende had gekregen voor „uitdrukking van
gedachte."
„Ik zie ook vlekken en vlekjes" heeft de auteur gezegd, en
weder verwachten we eene nauwkeurige analyse en eene met
reden omkleede aanwijzing van de fouten, natuurlijk in de eerste
plaats van de fouten in 't uitdrukken der gedachten : want daarom
is 't immers te doen ; maar weer worden we in onze verwachting
teleurgesteld ; want de auteur bekommert zich niet meer om zijne
„vlekken en vlekjes", maar vergenoegt zich er mee ééne passage
aan te halen, die wat zwak is uit een oogpunt van — stijl. —
Wie nu niet in alle opzichten de fouten van het opstel heeft
gezien, wie nu niet juist weet voor welke klippen hij zich heeft
te wachten, — aan hem zijn nadere verklaringen verspild, volgens
den schrijver, ten minste hij verwaardigt zich niet, ze te geven:
maar gebruikt liever al zijne krachten om den volke te verkonden,
dat hij overtuigd blijft, dat de auteur van het opstel minstens
voldoende moet hebben voor „uitdrukking van gedachten," zelfs
al verzet de geheele wereld zich er tegen, ofschoon natuurlijk
niemand het in zijn hoofd zal krijgen te beproeven den Heer
Lameris van 't tegendeel te overtuigen.
De beide boven besproken opstellen bewijzen nu, zegt de schrijver, „dat men het opstel als examenopgave mag blijven aanbevelen",
wat in verband niet 't geen hij op pag. 368 zegt : „'Welnu, ik
wil zoowel den een als den ander gerieven, en 'k maak me sterk,
dat ik dan door het opstel wel degelijk de vaardigheid zal kunnen
schatten" alleen betrekking kan hebben op de waarde van het
opstel als criterium voor de beoordeeling van die vaardigheid.
Daar gelaten nu 't eigenaardige van 't feit, dat iemand, die
zich ten doel gesteld heeft, de oogen van jongeren te openen voor
de gebreken, die hun werk aankleven, aan het slot van zijn betoog
tot de conclusie komt, dat 't opgeven van datzelfde werk gerechtvaardigd was, is 't mij onverklaarbaar, hoe de auteur zonder eenigen
,
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overgang, plotseling van een geheel ander standpunt de zaak kan
gaan bekijken, te meer daar hij ons van te voren heeft verzekerd,
dat men niet betrekking tot den stijl geene eischen stellen mag,
omdat 't onmogelijk is, eiken examinandus de gelegenheid te verschaffen „zich zelf te geven."
Toch maakt de schrijver dien salto mortale, en door den sprong
is zijn bloed in beweging gebracht. Als een vurige jachthond
snuffelt hij in alle hoekjes en gaatjes en vindt inderdaad hier en
daar eene uitdrukking, die niet geheel juist is ; dat prikkelt en
met nog meer ijver zoekende, vindt hij bovendien uitdrukkingen,
die wel juist zijn ; maar die hij in de gauwigheid voor onjuist
aanziet. Zoo ergert hij zich blijkbaar geducht aan de uitdrukking
„de kiem leggen", die toch inderdaad zoo vreemd niet is. Met
het zaadje legt men in den grond de kiem voor de toekomstige
plant, en mij dunkt, dat wanneer men in de ziel het zaad strooit,
men daardoor reeds eene kiem legt.
Ook in zijne opmerking omtrent 't vliegen van een tak toont
de auteur, dat hij niet bezadigd genoeg is, om met 't examineeren
te worden belast : want had hij even nagedacht, dan zou hij tot
de ontdekking zijn gekomen, dat evengoed als bron ook tak eene
geheel andere beteekenis heeft gekregen en wel die van a fdeelinq,
en men behoeft „zijne phantasie geene vleugelen te laten aanschieten", om de eene afdeeling zich te laten verheffen boven de
anderen, zooals een adelaar zich al vliegende verheft boven de
andere vogels.
Dat inderdaad tak die beteekenis heeft, blijkt duidelijk door 't
gebruik van 't verbum uitsterven, indien men spreekt over een
tak van een vorstenhuis. Maar ik zal "t er bij laten, aan ieder
overlatende voor zich zelf de waarde van 't artikel van den Heer
Lameris vast te stellen. Intusschen geef ik den auteur ernstig
in overweging voortaan voorzichtiger te zijn in zijne critiek ; en
geene fouten te weerleggen met fouten ; want dat „den gang der
gedachten een weg banen" beter Nederlandsch zou zijn dan „een
gedachtengang in beslag nemen" wil er bij mij niet in.
V. G-.

MODERN TAALONDERWIJS EN OFFICIEELE
BEOVRDEELING.

Ik las wel eens in verslagen over afgenomen examens in Nederland, dat het door de officieele examinatoren als fout wordt
aangerekend wanneer de leerlingen de buigingsuitgangen niet
schrijven. Onlangs vernam ik hetzelfde in België, nl. omtrent den
officieelen wedstrijd tusschen de inrichtingen van middelbaar onderwijs 2den graad (Middelbare Scholen). In de wedstrijden voor het
middelbaar onderwijs ten graad (Athenaezums Gymnasiums + Hoogere Burgerscholen) is het, bij de bekende hoogte bereikt door ons
middelbaar onderwijs in België, niet te verwachten dat men anders
zal te werk gaan.
Belgische tijdschriften nu, houden zich liever buiten elke poging
om aan de oude officieele routine te roeren. Ten gevolge van dit
conservatisme verschijnt dit artikeltje in een Noord-Nederlandsch
blad : gastvrijheid was immers van ouds een nationale deugd in
Nederland.
Het hoogex vermeld berichtje luidt zoo ongelooflijk, dat menigeen

het maar liever niet zou aannemen. En toch, voor ik besloot het
bekend te maken, heb ik de noodige inlichting ingewonnen en kan
dus instaan voor de echtheid van het feit. Al wie eenigszins op
de hoogte is van den huldigen toestand van het Nederlandsch,
weet natuurlijk dat de weglating der buigingsuitgangen een punt
is in de spraakleer, waarover twee zienswijzen bestaan onder de
Nederlandsch-schrijvenden. Toch kiest de officieele corrector, in
België en wellicht nog in Holland, beslist partij tegen de ongebogen vormen.
Wij willen hier eventjes onderzoeken óf, en in hoeverre, deze
handelwijze te rechtvaardigen is.

Wij mogen onze oude taal laten rusten, om ons hier alleen

bezig te houden met de moderne toestanden. Het is van alge.
meene bekendheid, dat velen bij het onbepaald lidwoord en zijn
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negatief ,geen, alsook bij de possessieven behalve onze, de buigingsuitgangen e en en zeer dikwijls laten wegvallen.
Zeer dikwijls laten wegvallen : zoo althans is de uitspraak van
het gebruik. B.v., die jongen heeft geen ouders meer ; wij hebben
een grooten tuin ; ik heb uw ouders gezien, enz.
Omtrent hetgeen ons zal leiden om ons rekenschap te geven
van het taalgebruik, zal wel bij niemand twijfel bestaan. In grammaticale quaesties erkent elk het gezag der goede schrijvers. Ook
wij willen — vooralsnog — ons met deze bepaling tevreden houden.
Over het weglaten van e en en werd op een Nederlandsch
Congres al eens iets gezegd. Toen werd van Vlaamsche zijde geklaagd over wat men noemde de „afknottingsziekte" der Hollanders.
Van Beers, Van Droogenbroeck en anderen kwamen er tegen op...
Die „onvolledige" vormen, zooals het heette, klonken hun blijkbaar
zeer onaangenaam in het oor.
Een feit is het, dat vooral Noord-Nederlandsche schrijvers zich
zonder deze uitgangen behelpen ; een ander, dat vooral Zuid-Nederlandsche grammatici zich tegenover dit weglaten vijandig hebben
getoond. Op dit punt zijn dan ook de. door Zuid-Nederlanders
geschreven grammatica s . doorgaans stroef behoudend en geven alle,
op een heel enkele uitzondering na, de „niet-afgeknotte" vormen
als de eenig goede op.
Het is dus ook niet te betwijfelen of in België wordt nog vaak
(of meestal ?) geleeraard : ik heb eenera goeden vader, uwen vader
heb ik gisteren gezien, enz.
Toch weet elk onder onze schoolmannen -- althans zij kunnen
er zich gemakkelijk van overtuigen --- hoe dikwijls die uitgangen
niet worden geschreven. Als een concessie voegen sommigen erbij,
dat deweglating geoorloofd is.
Hier dringt zich nu de vraag op : Hoe leert de school, dat men
zich op dit punt heeft te gedragen in 't gesprek ? Voor de waarde
van het Nederlandsch taalonderwijs is het te hopen, dat men
zonder voorbehoud leert : een (of zelfs 'n) grooten tuin, mijn (of
zelfs m'n) 1 goeden vader, dus : dat men de „afgeknotte'' vormen
)

1) Zonderling genoeg verlangen de strijders voor wat zij wel eens
»fonetiese" spelling noemen, dat men m'n zal schrijven ! Dat kunnen zij
toch niet uitspreken ! Wel is mijn, men of min ook voor een vokaal me

mogelijk, maai m'n zeker niet.
Noord en Zuid, 23ste Jaargang,
,

RED.
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vooropzet als de eenig ware, de eenig correkte in 't gesproken
Nederlandsch.
Die hoop is intusschen slechts een vrome wensch, want velen
zijn zich bewust, dat het in de werkelijkheid wel anders gebeurt.
Zuid-Nederlanders spreken nog dik wij ls : ik heb mijnen ouden vader
eenen langen brief geschreven ter gelegenheid van zijnen geboortedag.
Het juiste inzicht omtrent het wezen der taal ontsnapt — of
ontbreekt vaak zelfs aan hen, die gelast zijn onderwijs te geven
in grammatica en stijl. Niet weinigen hebben inderdaad geen het
.minste begrip van hetgeen men moet verstaan door het leven der taal.
Een taal leeft ; zij heeft zich van dialect ontwikkeld tot gemeenschappelijk intellectueel voertuig ; gemeenschappelijk ten minste
op 't papier. Zij neemt vreemde termen in zich op, zij vormt er
nieuwe, zij laat er vallen, die hebben uitgediend. In vergelijking
met de verliezen , welke het Nederlandsch heeft geleden in den
loop der eeuwen, zijn de aanwinsten veel aanzienlijker. Het woord
verdwijnt met de zaak, die buiten het actief gebruik treedt ; met
een nieuwe zaak welke wij leeren kennen, dringt een nieuw woord
binnen, zoodra wij haar een plaats inruimen in ons bestaan. Dit
rijzen en dalen, dat zoo geleidelijk gaat, dat men er zich . veelal
geen rekenschap van geeft, is reeds een levensverschijnsel.
Evenzeer kunnen wij dit leven constateeren op het gebied der
taalregels. Talrijke vormen zijn in onbruik geraakt. Wie zou
b.v. nog durven spreken met genitieven op -s : de liefde des
goeden vaders, het huis mijns rijken ooms ? Men voelt dadelijk
hoe onuitstaanbaar schoolsch dergelijke vormen zijn. Men zou
van zulke uitgestorven vormen een aanzienlijk aantal kunnen opnoemen. Het moge hier volstaan te wijzen op den gebogen genitief
en vooraf op den datief, zoowel enkel- als meervoud. In België
wordt nog soms geleerd : geef dezen armen kinde een stuk brood;
geef den paarde haver. Ik ken zelfs iemand die nu en dan op
de societeit verschijnt „om den vrienden de hand te drukken"!
Ook aan den subjonctief klampt zich hier en daar een spraakleerschrijver nog wanhopig vast : „ik wenschte wel dat het schoon
weder bleve. Ik vrees dat het regene !
En toch, wie zulke barbaarsche dingen zegt, kan heel gemakkelijk

zelf weten, . dat hij een fout begaat. Het woord is er uit ; een
fout. -- Een fout tegen het gebruik.
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De dwaling, waaraan velen zich bezondigen, bestaat hierin dat
zij de taalwetten zoeken, niet in de levende taal, maar in een of
ander boek, dat, naar zijn titel te oordeelen, deze wetten vereenigd
aanbiedt. Van dien codex meent men dan ook niet te mogen
afwijken. Uit het goed toeluisteren naar het gesproken woord is
er intusschen altijd wat te leeren, en veel aan de tot heden opgeteekende grammatica te volledigen.
Het gesproken Nederlandsch kent voor de woorden, welke ons
bezig houden, slechts ongebogen vormen. Men neme de beschaafde
Nederlandsche omgangstaal, of de Vlaamsche dialecten, nergens
zegt men acc. mann. eenen, mij nen, nergens meerv. of vr. eene,
mijne. Gaat men te rade met de goede schrijvers in Noord-Nederland Van Lennep, de oude Heer Smits, Busken Huet, Multatuli --de uitgangen laten zij meestal weg. De beste Vlaamsche auteurs,
Max Rooses, Van Beers, Pol de Mont, nemen vaak dezelfde
vrijheid. Het gesproken en het geschreven taalgebruik verklaren

zich dus duidelijk ten gunste van de ongebogen vormen.
In België krijgt men wel eens te hooren, dat dit laten vallen
der buigingsuitgangen een uitvinding is van de Noord-Nederlanders,
waarvoor zij liefde zouden hebben opgevat in deze eeuw. Men
moet de voorstanders van -e en -en in bedenking geven, dat een
en mijn, zonder uitgang, reeds voorkomen als mannelijke accusatief
en als vrouwelijk in het paradigma, opgesteld in 1713 door Lambert ten Kate ; en zij zullen waarschijnlijk met eenige verwondering
vernemen, dat de Zuid-Nederlandsche Pater Poirters, welke schreef
in de eerste helft der 17e eeuw, zeer dikwijls zelfs de -e van het
meervoud of van het vrouwelijk weglaat.
De verbuiging, zooals blijkt uit dit betoog, is weer iets, dat wij
in 't Nederlandsch al_ vrij volledig kwijt zijn. Ook omtrent den
aard der overblijfselen, welke onze dialecten van de buiging nog
hebben bewaard, loopen heel wat dwalingen om. Dat genitief en
datief uit het gesproken Nederlandsch geheel verdwenen zijn,
daarover althans is men het vrij wel eens. Veelal wordt echter
aangenomen dat de Vlaamsche dialecten de notie hebben behouden
van den accusatief, en dat deze namelijk ook den nominatief heeft
verdrongen. De Vlaming laat inderdaad vaak een n hooren bij
bepaalwoorden, daar waar zij geheel en al overbodig is. Ook wan-

neer hij beschaafd wil spreken, kan hij zich slechts met moeite
van die kwade gewoonte los maken,
5^
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In schijn behoort die n, welke den Vlaming zoozeer hindert,
tot de buiging van den mannelijken accusatief. Bij nader onderzoek blijkt zij echter te worden toegevoegd, niet uit een verwarring
van nominatief met accusatief, maar louter uit welluidenheid. Een

paar voorbeelden. De Oost-Vlaming spreekt, onverschillig voor
nominatief en accusatief : de man ; maar : den arme man ; dem boer,
de rijkern boer ; den toren, de grooten toren ; den donder, den
dief. In Limburg zou men spreken : de boer, de toren, ook voor
accusatief.
Zonder twijfel is dus die n een letter welke wordt ingelascht
exit welluidenheid, een overgang tot de volgende consonant of
vocaal. Die welluidenheidsletter heeft, ja, haar oorsprong in de
verbuiging ; zij is waarschijnlijk de n van den mannelijken accusatief, welke haar karakter van buigingselement geheel verloor,
om slechts behouden te blijven tot bevrediging van het oor.
Daarom dient zij tot vermijding van den hiaat.: den os ; en zelf
een dentalis, als gemakkelijker overgang tot d of t ; ' tot b kwam
zij echter een stap nader en werd m : dem boer. Voor andere
consonanten is die n echter een bezwaar voor de tong ; en daarom
zegt men ook in den accusatief : de korf, de rijke man.

De declinatie moet dus komen op de lijst van de verliezen
welke de Nederlandsche grammatica heeft geleden in den loop der
tijden. Het gebruik, dat eenstemmig is in het gesproken Nederlandsch, kent voor de bepaalwoorden slechts de ongebogen vormen;
de meest gezaghebbende schrijvers in Noord en Zuid passen het
gebruik der levende taal toe, vooral in oogenblikken van onbestudeerdheid. Deze ongebogenheid is een linguistisch feit, dat
uit de ontwikkeling der taal heden niet meer is weg te cijferen,
en onvolledig is derhalve het onderwijs van hem, die er geen
rekening mee houdt.
Men mag het dan ook al te kras vinden, dat men in den officieelen wedstrijd als fout zou aanzien vormen, welke inderdaad
gewettigd zijn, èn door het levend taalgebruik, en door het voorbeeld van de goede schrijvers in Noord en Zuid. Men mag gaarne
erkennen de goede inzichten, waarmee de grammaticus zoo behoudend te werk gaat, doch hij geve zich rekenschap van zijn rol:

de grammaticus heeft aanteekening te houden van de taalwetten
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welke hij behoort af te leiden uit de levende taal. Ondergaat
deze laatste verandering, de grammaticus heeft er in te berusten,
en zijn theorie te wijzigen De gebogen vormen, welke heden de
uitzondering zijn voor de bepaalwoorden, nog laten gelden als de
eenig correcte, is een blijk dat de officieele corrector een verouderd
standpunt inneemt, niet overeen te brengen met het grondbeginsel
der stricte rechtvaardigheid ; en zijn bekrompen beoordeeling
geïnspireerd al dan niet door raad van hooger -- wijst op een
ongezonden toestand, welke dringend verbetering eischt.
AUG. GITTÉE.

LAZARUS.
Verklaring van enkele gezegden , waarin die naam voorkomt.

1)

L a z a r u s, de bedelaar uit de gelijkenis van Jezus (Luk. XVI : 20,
21) , naar wien , hoewel ten onrechte, de melaatschheid Lazarij of
Lazarusziekte genoemd werd. Ze heet zoo naar een hospitaal buiten
de muren van Jerusalem, waar de lijders verpleegd werden en dat
aan St. Lazarus gewijd was.
Z o o a r m a 1 s L a z a r u s, doodarm, naar Luk. XVI : 20, waar
Lazarus, de bedelaar, begeerde verzadigd te worden van de kruimkens , die van de tafel des rijken vielen.
Het is een dolend ridder van St. Lazarus, met
zinspeling op de geestelijke orde van St. Lazarus , en tevens op
de groote armoede van Lazarus uit Jezus' gelijkenis (Luk. XVI),
duidt deze spreekwijs aan : iemand, die vrij wat inbeelding toont
en zwierig: gekleed gaat , maar 't eigenlijk schraal heeft.
Hij ziet er uit als een opgewekte Lazarus,
iemand met een bleek, ontdaan voorkomen, naar Maria's en Martha's
_broeder, Joh. XI: 39, 44.
Zijn mond gaat als een Lazarusklep, zijn mond
staat nooit stil ; naar het. klephout , de plank met beweegbaren
hamer, waarmede de met lazarie (melaatschheid) bezochten , de
voorbijgangers moesten waarschuwen , en die ze daartoe onophoudelijk in beweging brachten om aalmoezen te vragen.
Lazarusridders of -broeders, personen, die zich
met de oppassing en verpleging der melaatschen belastten. Zij
behoorden vaak tot den aanzienlijken - stand.
1) Proeve van bewerking van Woordenschat, verklaring van woorden en
uitdrukkingen. (Haag, Haagsche Boekh. en Uitg. Maatsch.)

SYNONIEMEN. 1 )

(Vervolg van bladz. 448)
35. Aanmerking, bedenking en opmerking.
Voor de overeenkomst en het verschil in beteekenis van aan-inerkking en opmerking raadplege men N. e n Z. 1898. pag. 178
S y n. No. 2.
In beteekenis staat bedenking dichter bij aanmerking dan bij opmerking. Eene bedenking is ook een afkeurend oordeel, maar ze
geldt in geen geval de geheele zaak, waarover gesproken wordt,
doch een of meer onderdeelen. Eene aanmerking wordt altijd
uitgesproken of neergeschreven, eene bedenking kan ook verzwegen
worden. Wie eene bedenking uit, geeft alleen twijfel te kennen,
noemt bezwaren op, die er zijns inziens bestaan, doch zulke, die
uit den weg geruimd kunnen worden. Dikwijls geeft men beleefdheidshalve zijne aanmerkingen als bedenkingen. Aan de voorbeelden
waarin aanmerking en opmerking t S y n. No 2 voorkomen, voegen
we deze met bedenking toe:
V o o r b e e l d e n: „En zij zou in dit geval ontevreden zijn, indien ik ze hem eerst morgen bracht • ' Wel waagde Elisabeth
nog een paar bedenkingen (v. L e n n e p , E l i s. M u s c h 76)
„Liefde is zulk een onwillekeurige hartstocht !" was mijne bedenking

(Po tg. Proza 1, 290.)
36. Zorgeloos en onbezorgd.
Beide woorden geven te kennen, dat men geen zorg koestert.
Hoewel de woorden op het eerste gezicht veel overeenkomst schijnen
te bezitten, is het verschil in beteekenis zeer groot.
Onbezorgd is hij, die zich niet noodeloos bezorgd maakt, en rustig
en kalm afwacht, wat de tijd hem brengen zal. Zorgeloos noemen
we hem, die de noodige zorg voor de toekomst verzuimt en dus
niet doet, wat hij met het oog op de toekomst behoorde te doen.
Zorgeloosheid is eene soort van nalatigheid. Zorgeloosheid is steeds
1) De Synoniemen Nos. 35-40 zijn ontleend aan de Opgaven voor de
Hoo f flacte-Eremens. Zie N. e n Z. '99 pag. 524 en 528.
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eene ongunstige, afkeurenswaardige eigenschap; onbezorgdheid daarentegen eerre gunstige eigenschap. De zorgelooze bereidt zich zelven
of anderen de nadeelige gevolgen van zijn plichtsverzuim, de onbezorgde behoudt zijne opgeruimdheid door zich niet te kwellen met
zorgen, waarvoor geen grond bestaat.
Hij, die in tijden van ruime verdiensten een sommetje wist te
beleggen voor tijden van tegenspoed, kan onbe.,orgd de toekomst
tegemoet gaan. Men spreekt steeds van de zorgelooze jeugd ; zij
toch leeft enkel voor het oogenblik.
V o o r b e e l d e n: Tot aan Rozendaal hadden zij het geleide
der verkenningstroepen gehad : na een half uur in de herberg aldaar vertoefd te hebben, waren zij onbezorgd verder getrokken
(E. v. Lennep E Musch 257).
(Het gevaarlijkste deel van den weg hadden zij nu achter den rug en
zij meenden dat de weg, dien zij nog moesten afleggen, veilig was).
En het was hem, of hij in spiegels zag zich zelven weer, of hij
opving den blik zijner eigen oogen, maar zijne oogen van achttienjarigen jongen, niet zijn blik van eigen nog zorgelooze kindsheid
(L. Couperus, Wereldvrede I, 14). En dan leed ik zoo
om je, mijn kind, omdat je zorgeloo.-e jaren er geen lange zullen
zijn (I d. id. II 376).
37. Beleefd, minzaam en vi iejirlelejl •.
Deze drie woorden wijzen alle op de uiting van het gevoel van
achting voor anderen.
Vriendelijk beteekent volgens de afleiding : op de wijze van een'
vriend. Wie vriendelijk is, geeft uiting aan zijn gevoel van vriendschap ; daarom bezigt men dit woord in betrekking tot personen,
die gemeenzaam met elkander omgaan, die werkelijk elkanders gelijken zijn of die handelen, alsof het zoo was. Daarom kan een
hooger geplaatste ook vriendelijk zijn tegenover iemand, die lager staat.
Minzaam wijst, meer dan vriendelijk, op iets nederdalends. Hij,
die ons minzaam bejegent, staat hooger dan wij en verwaardigt
zich tot ons af te dalen ; wij ondervinden zijne goedgunstigheid,
zijne voorkomendheid.
Bij het gebruik van beleefd is de omgang der betrokken personen
officiëeler. De vormen worden in acht genomen. Beleefd kan
men zijn, zoowel tegen een hooger als tegen een lager geplaatste 1 ).
1)

Zie voor beleefd ook N. e n Z. 1899 pag. 49.
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V o o r b e e l d e n : En (Jan) reikt nu een paar andere gasten de
hand ; gasten , die Jannetje te recht vïiendel ijk ontvangt (P o t g.
P r o z a I, 11). En die (v. Espenblad) zonder schijnbaar eenige
acht te slaan op de ontevreden uitdrukking van zijn gelaat met
den vriend el7j /sten glimlach op de lippen naar hem (Buat) toetrad
(v. Lennep. E. Musch 102).
Ook zou het niet gebaat hebben het zonderlinge der handelwijze
Da Costa onder het oog te brengen, steeds gereed u minzaam of
wrevelig den mond te snoeren met den schitt }renden en zangerigen
versregel : „Ik ben geen zoon der lauwe Westerstranden (H u e t.
L i t t. F a n t. e n K r i t i e k e n I, 163) Montbas (de gastheer) had
zich na de laatste woorden van Buat met eene minzame buiging
van hem verwijderd om een ander aan te spreken (v. L e n n e p
E. Musch 87).
Maar ik heb u slechts den uiterlijken mensch voor te stellen;
in gezelschap is men te beleefd, iets meer te eischen. (P o t g, P r o z a
I, 287). En dat zelfs zij, die de praatjes uitstrooien of die er geloof aan schenen te hechten, niet nalieten, hem het volgende oogenblik even beleefd te groeten, . . . . v. Lennep. E. M u s c h l3).
Daar Mevrouw Buat eerst zeer vlug en beleefd geantwoord had
op al, wat hij zeide, moest er nu een reden zijn voor haar plotseling opgekomen verstrooidheid van gedachten (i d. i d 210).
38. Eenzaam, on be'000ncl en veïc'aten.
Deze woorden noemen hoedanigheden van streken, van woningen,
waar weinig of geen menschen zijn, en die ons door hunne doodschheid en ongezelligheid weinig aantrekken.
Eenzaam wijst op geisoleerdheid door gemis aan gezelschap, een
eenzame weg is een weg, waarop men gewoonlijk niemand ontmoet.
Een eenzaan gelegen boerderij is eene woning, die niet aan den
grooten weg of naast andere woningen van menschen gelegen is.
Onbewoondl beteekent : niet bewoond, niet door menschen tot
woonplaats gebruikt, bij uitbreiding woest, onherbergzaam.
Verlaten noemen we die streken, waar het nu doodsch en stil is,
waar nu geen teeken van eenig n^enschelijk leven vernomen wordt,
terwijl er vroeger leven en beweging heerschte Wat we nu aanschouwen in eene verlaten streek, eene verlaten stad, roept ons
vroegere bedrijvigheid voor den geest.
V o o r b e e l d e n: Hij zocht de e n ctme wegen en, in het geheimenis van het nieuwe voorjaar, voelde hij, zoo vreemd, in plaats
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twintig zich zestien, een jongen nog (L C o u p e r u s, M e t am o r p h o s e I). Droeve tonen (klonken) in hare stem, en eenzaan,
zonder hare gespelen voer zij vaak rond op de wateren (V o s m a e r,
V o g e 1 s I, 178) De stad ! EJn acne en stil is het leven hier. Wat
ziet of geniet men hier ? Hoe vroolij k en heerlijk is de stad (i d.
i d. 171). 't Is goed, dat men, eenmaal hier geweest zijnde, erop
voorbereid is dat men wachten moet en dus geduld oefent : men
zou anders denken, dat de Huizinge onv ^troond ware (v. L e n n e p
E. M u s c h 234). Eene streek, niet alleen woest en ons b3woond,
maar ook ontbloot van al datgene, wat aan een woest landschap
schoonheid geeft (K e 11 e r Z u i d e n I, 119). De stad werd doodsch
en verlaten, als ware zij oi lbewoonnd geweest (C o n s c i e n c e II,
310). De nauwe weg had aan eene zijde een muur, met catus
begroeid. Aan de andere zijde de verlaten villa's in dichte tuinen
(L. Couperus, Wereldvrede II, 279). En de prins, tegen
zijne natuur in, in die verlaten. plotseling geluidenlooze wanorde,
die zij achter zich liet (i d. i d. 297).

39. Braaf, deugdzaam en vroom.
Dit zijn alle eigenschappen die iemand een goed mensch, een
steun voor de maatschappij doen zijn.
Braaf noemen we hem, die zedelijke kracht heeft en die zich
zijne verplichtingen bewust is. Op een braaf man kan men zich veilig
verlaten Braaf komt in beteekenis geheel overeen met rechtschapen.
Devgdzaam is hij, die vele deugden bezit. Het achtervoegsel
naam (van eert' stam, die zelf, zelfde
cie beteekent) beteekent hier:
/Én zijnde met. Een deugdzaam man is dus een man, die de deugd
„in eigen persoon" is. Een vïoom. man is hij, die uitmunt in de
vervulling zijner plichten jegens God, dus iemand die godsdienstig
is en dat laat blijken in zijne daden 1).
V o o r b e e l d e n : Dat een man van volle vier en dertig jaren,
opgevoed door brare ouders en zelf de braafheid in persoon . .
(H u e t, L i t t. F a n t. e n K r I, 70). Eene meer dan oppervlakkige
studie der geschiedenis leert ons duidelijk dat zelfs de grootsten onder
onze voorouders volstrekt niet zulke (l eUg d^ a m e menschen waren als
sommige onzer zich wel voorstellen. Zij hadden vele ondeugden, die we
echter vergoeilijkend de gebreken van hun' tijd zouden kunnen noemen.
Jan, die in zijne kracht . de degelijkste man was, die er op twee
1 ) Men leze wat prof. dr. J. te Winkel over de beteekenis van vroom
schreef in N. e n Z. '.Sb5 pag. 226.
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beenen liep, die vroom en vroed zoo lang bewees, hoe diepen indruk het op hem maakte, dat er geschreven staat : „Bidt en Werkt"
(P o t g. P r o z a I, 11). Zorgvuldig lazen Cromwell en de militaire
hoofden uit alle deelen des lands te zamen „vroine mannen, van
wier trouw , werkzaamheid en ijver voor de zaak van God" men
bewijzen had (Jorissen, Hist. Bladen 90).
50. Heersehen , regeeren en besturen.
Het begrip „macht" hebben deze woorden met elkander gemeen,
ze wijzen alle drie op het uitoefenen van gezag.
Heerscher (van 't woord heer) drukt den hoogsten trap van
macht uit. Het woord wijst op eene onbeperkte macht aan de eene
zijde en aan den anderen kant op machteloosheid n.l. van hen, die de
gevolgen der werking ondervinden. Daarom spreekt men van een
alleenheerscher. De winter heerscht; eene besmettelijke ziekte heerscht.
Regeeren is het uitoefenen van gezag over een staat door een
souverein (koning, keizer enz); het wijst op het bezit van de macht
tot regelen van zaken. Hij, die tot regeeren geroepen wordt, is
niet altijd een heerscher. Een alleenheerscher regeert onbeperkt.
Besturen wordt gebezigd met betrekking tot velerlei zaken ; een
polder, eene vereeniging, eene stad worden bestuurd. De bestuurder moet de zaken leiden Het begrip van macht uitoefenen is bij
dit woord het zwakst.
V o o r b e e l d e n : Dat de mensch ons heeft geminacht Is vooral
de schuld van Javeh , Die , om zelf alleen te heeï-ïschen , Ons maar
„drekgoón" blieft te schelden (V o s m a e r, G e d i c h t e n 92).
Aan wien behoort dat bosch en die stroom dan aan nimfen en
najaden, een geslacht, dat er in heerschte, voordat het uwe bestond,
Albert (P o t g Proza I, 297).
(Dan) zal er welvaart en bloei en leven en snelheid in ons dierbaar vaderland heerschen 1 (B e e t s , C a m. 0 b s c. 97).
Koning Willem II regeerde van 1840 tot 1849 over Nederland.
Voortaan zou hij zonder parlement , zonder vertegenwoordiging des
volks regeeren (Jorissen, Hist. Bladen 78).
Hoe onhandelbaar de staatsmachine met haar samengesteld raderwerk ook schijnen mocht, het bleek, dat de hand, die ze ineen had
gezet , ook in staat was , ze te besturen. (J o r i s s e n , H i s t.
B l a d e n 14). Het dagelijksch bestuur der gemeente Amsterdam
bestaat uit den burgemeester en vier wethouders.
v. D. MATE.
Amsterdam.
-

FREDERIK VAN EEDEN.
De Nederlandsche letterkunde was in de achtste dekade dezer
eeuw een tijdperk van verval ingegaan. Er verschenen wel goede
boeken, maar hun schrijvers behoorden tot de ouderen, wier eerste
bloeitijd al jaren in 't verleden lag. Het treft ons wanneer wij
het omstreeks dien tijd geschreven boek van Dr. Jan ten Brink

Onze hedendaagsche Letterkundigen doorbladeren, dat de meeste
portretten mannen en vrouwen op leeftijd voorstellen. Er scheen
geen jong Holland te zijn, dat de pen kon voeren. Men teerde
nog op den roem van 1830-1860. Scherp als altijd gaf Huet,
na zijne terugkomst uit Indië, zijn indruk weer in deze woorden:
„De poëzie ligt braak. ' Onder de jongeren is niemand die een
leesbaar vers kan schrijven. Hunne romans en hunne novellen
zijn scheef gevoeld, flauw gedacht, en stijlloos. De maandwerken
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hebben een graad van onbeduidendheid bereikt, waarbij de middelmatigheid gunstig afsteekt .... De dag- en de weekbladen storten
over het land een donkeren tijdstroom van niet onder woorden te
brengen verveling uit, en men moet zich met beide handen het

hoofd vasthouden om er aandachtig bij te blijven .... Nederland
opent voor het opkomend geslacht geen zeer uitlokkenden gezigteinder. )
Evenwel, die slechte verwachtingen zijn beschaamd. Er is
inderdaad een jong Holland opgestaan, dat er in geslaagd is aller
aandacht op zich te vestigen. En, gelijk eenmaal de Braga-mannen
zich kantten tegen hunne voorgangers, zoo vielen deze jongere
schrijvers, maar veel heftiger, het vorige geslacht van letterkundigen aan. Met hoonende minachting zagen zij neer op hun proza
en hunne poëzie. Zij beloofden betere tijden. Nederland zou in
het bezit komen van een eigen literatuur. „Wij `villen Holland hoog opstooten midden in de vaart der volken" verkondigde een hunner Wat men tot nu toe voor literatuur had
aangezien was weinig beter dan kinderwerk. Met zijn forsche
stem sprak Van Deyssel : „Het geslacht literatoren, dat aan mijn
generatie voorafgaat, heeft de intellectueele vermogens zijner lezers
vervalscht en verknoeid, niet alleen door hun van oude vaderlandsche literatuur te vertellen en als oude vaderlandsche literatuur
voor te zetten, wat in 't geheel geen literatuur, geen kunst was,
maar zelfs door zelf dingen te maken, die zij alom in het openbaar voor literatuur hebben doen doorgaan. Een zekere h oeveelhéid burgermenschen hebben in de laatste vijftig jaar in Holland
een groote massa volzinnen doen drukken en verspreiden, eenige
niet, andere wèl rijmend, en hebben hiervan beweerd- dat het
proza en poëzie was, ofschoon het noch met proza noch met poëzie
iets anders te maken heeft, dan dat zij er flauwe parodiën van
genoemd kunnen worden .. . Dat is een toestand die ergernis
en walging verwekt. Het heele leven der thans officiëele Nederlandsche letterkunde is een voortdurende beleediging, der literatuur
aangedaan"
Dit is zeker , een nieuw tijdvak was aangebroken. De nieuwe
kunst zocht naar nieuwe vormen. De oude rhetorische en poëtische
taal — afgesleten en tot een van buiten te leeren stel gemeen1

) Van Napels )taar Amsterdam.

77
plaatsen ontaard — voldeed niet langer. Nieuwe woorden, nieuwe
samenstellingen en afleidingen moesten geschapen worden, om de
zielsaandoeningen te „verklanken''. De dichters kozen met geestdrift den sonnetvorm boven alle andere. Tegenover den ietwat
nuchteren tegenzin van ouderen als Beets, die waarschuwde en
vermaande :
„Sonnetten hier, sonnetten daar,
Een wereld vol sonnetten,
Men is er machtig gauw mee klaar
In spijt der stipte wetten.
Loopt soms de zin ook wat gevaar,
Daar valt niet op te letten;
Het fijne van de mis is maar
Ze goed ineen te zetten.
Een klinkdicht — als 't in 't Hollandsch heet —
Heeft niets te doen dan klinken,
En hebt gij daar den slag van beet,
Uw roem zal eeuwig blinken!
Ziezoo : het mijne is ook gereed,
En hoor het eens rinkinken !" --

tegenover dit strafdicht klonk de jubelende stem van verheerlijking:
„Het sonnet -- naar den wille des meesters beurtelings zoet-rokig
minnedicht, of stroomende hymne uit de diepten der ziel, als een
attische zuilenrij open en helder, of met het halflicht en de mysteriën van een gothisch booggewelf, vat het iedere flikkering en
tint, van liet menschelijk gemoed in een vorm, die den geheelen
schat van middelen en krachten, door het rijm geschapen, met al
de subtiele kunst van de lyriek der Ouden verbindt.'' 1 )
Stoute verwachtingen werden opgewekt. Eerst het oude, in
den weg staande afbreken, dan zelf een grootschen tempel van
kunst opbouwen, een monument voor de eeuwen .... .
Er zijn bijna twintig jaar voorbijgegaan sinds het eerste optreden dier jongeren. Afgebroken is er genoeg, met bedachtzamen
ernst, met brutalen spot en hoongelach, met wilde uitgelatenheid —
maar opgebouwd 9 ..
Zie, wij willen niet ondankbaar zijn. Wij hebben inderdaad
eenige goede boeken gekregen, verzen, kritieken, romans, novellen,
schetsen -- maar de verwachte Messias van onze letterkunde, de
1)

Kloos.

78
Kunstenaar, wiens naam een dagteekening zou zijn, is niet gekomen, nog niet gekomen tenminste. De verzen zijn uiterst teer
en fijn, precieus, al wat men wil — maar toch bijna alle sonnetten,
enkele strophen, veertien regels, werk van korten adem ! De
romans, de schetsen getuigen van eigen waarneming en gevoel;
zij zijn niet een aaneenschakeling van hoofdstukken ,vol rhetorische
banaliteiten ; maar evenmin standaardwerken. En een veeg teeken
is het dat in den allerlaatsten tijd de vertalingen zich zoo sterk
vermenigvuldigen -- —
Wachter, wat is er van den nacht ?

Frederik van Eeden behoort geheel tot de jongere generatie.
Zelfstandig neemt hij zijne plaats in haar midden in. Alle hierboven genoemde kenmerken vinden wij bij hem terug. Hij plaatst
zich scherp tegenover de schrijvers van 't voorafgaande tijdperk.
Niet heftig en scheldend, zooals Van Deyssel, kalm-hooghartig,
slechts een enkele maal schertsend — in de Grassprietjes van
'C o r n e 1 i s P a r a d ij s — spreekt hij zijn vonnis uit. Deze
versjes zijn voornamelijk gericht tegen de predikanten-literatuur:
»Menig, menigen poëet
Kost het rijmen drupp'len zweet,
Maar in 't priesterlijke pakje
Gaat dat van een leien dakje."

Straks wordt de aanval persoonlijk en moeten Ter Haar, Beets,
De Genestet, vooral Ten Kate „de eigen lijfpoëet des Heeren"
het ontgelden :
»Maar Goddank ! zingt nu cantaten
Daar komt J. J. L. ten Kate,
Dankt den Heer met snarenspel
Voor Ten Kate J. J. L."

In de Síudies stuiten wij telkens op uitingen als : „Da Costa
kleurde een mooie prent van den slag bij Nieuwpoort" ; „precies
weet ik wat het pleizier is van zich te laten deinen op den hobbelpaard-rhythmus van Ten Kate's verzen" ; „Wij hebben een bedroefd slechten tijd achter den rug. Er zijn bij ons zooveel leelijke
verzen geschreven, die voor puike poëzie doorgingen, dat er langen
tijd noodig zal zijn voordat het gewone beschaafde publiek waarlijk

goed werk terBtond leert onderscheiden,"
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Met deze geringschatting hangt samen een hooggestemd zelfgevoel. Wij houden het den lyrischen dichter gaarne ten goede
wanneer hij zingt:
»Zou ik de hoogheid mijner ziel verlagen
Voor dit laag volk ? -- Naar hun gering bega ?

maar in de proza-opstellen doet het den lei niet altijd aangenaam aan toegesproken te worden al een onmondige, wiep de
schrijver op magistralen toon de waarheid verkondigt. Van niets
is hij zoozeer doordrongen als van de onbeteekenendheid van zijn
publiek. Nederland heeft wel veel goede schilders voortgebracht
maar in 1888 waren er slechts vijftig menschen, wier schoonheidsgevoel een goed schilderij van een leelijk kon onderscheiden. Een
Hollander praat veel ; maar hij denkt niet bij wat hij zegt. 1
Geeft een nog onbekend dichter goede verzen uit dan „behoeft
men ons volkje zoo heel goed niet eens te kennen, om te begrijpen,
dat het al lang knutselt aan het martelaarskroontje van domheid,
miskenning en spot, zoo vaak gedrukt op het hoofd van heel goede
menschen." 2 ) Naar zijne meening is het „goed en weldadig voor
ons arm, benauwd, pietluttig volk, als er wat gloeiend ijzer in hun
koud-waterzielen gestoken wordt." 3 ) Verkeert de schrijver in een
goede luim, dan bestraft hij zijn lezer vaderlijk en zegt : „Omdat
gij dit niet zelf hebt ingezien, geef ik u als strafwerk op, tweehonderd namen te schrijven van menschen, die onzedelijk waren
en die ge nu goed noemt. Ik maak het schappelijk." 4 ) In het
kort, hij gevoelt zich wel een beetje:
)

»Als goddelijke banneling
In eenen wereldlijken kring
Stil zich bewegend, zonder hoon,
Wanend hen laag, — zich Godenzoon."

Heeft Van Eeden het recht om zulk een taal te voeren ? Laat
ons billijk zijn. Wie op betrekkelijk jeugdigen leeftijd boeken als
de zijne schrijft, mag een potje breken. En in Van Eeden is
van den aanvang af veel te bewonderen. Vooreerst zijn meesterschap over den vorm. De taal beheerscht hij. Zijne sonnetten in
,Ellen behooren tot het beste wat wij in dien dichtvorm bezitten.
1) Studies bl. 53.
2) Ald. bl. 82,
3) Ald, bl. 42.
4) Ald, bi. 29.
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Met benijdenswaardige gemakkelijkheid en duidelijkheid schrijft
hij proza, dat vol van klank, waar, warm en beeldrijk is Eerst
in een latere periode wordt hij moeilijker te volgen. Een „hooggeleerd'e' beoordeelaar -- Prof. Dr. Jan te Winkel — zegt : „Ook
Van Eeden, die inderdaad zoo goed en zoo duidelijk kan schrijven,
leerde die nieuwe taal aan en maakte daardoor voor mij en vele
anderen — och, laat ons het eerlijk bekennen, voor allen, ook
voor den Van Eeden van eenige jaren later — zijn ,,Johannes
Viator" (1892) tot een kabbalistisch geschrift. Of het werk de
reusachtige inspanning der ontraadseling bonen zou ?" — Zonder
op deze vraag volmondig „ja" te willen zeggen, merk ik evenwel
op dat zulke inspanning door Van Eeden's werk toch altijd nog
rijker wordt geloond dan door dat van de meeste anderen.

Er was een gouden tijd in het leven van dezen dichter. Zeker
was hij — al zegt dit niet bet meeste — de geliefdste van allen
onder de jongeren. Zijne tooneelstukjes hadden een gunstig onthaal genoten ; De Kleine Johannes, zoo dichterlijk-droomend, zoo
teeder-vroom en rein-naïef, de geschiedenis der menschenziel, die
opstijgt naar het Licht i), hoe ook het duister der aarde op dwaalwegen leidt — ontroerde, verteederde, won de harten. En toen
volgde Ellen het Lied van de. Smart. Wie kende ze niet, de
Nachtliedjes, waarin de weemoed na de smart in zachte, droeve
melodiën haar heimwee uitveent?
Maar de terugslag volgde. Had de lof des dichters misschien
wel eens wat te luide geklonken, de miskenning zou niet uitblijven. Er was langzamerhand oneenigheid onder de Nieuwe-Gidsers
ontstaan ... Men had een bedenkelijk zwijgen over Van Eeden
bewaard -- daar, na het verschijnen van Johannes Viator barstte
de bom los. Nu trokken zijne vroegere vrienden tegen hem te
velde. De Nieuwe Gids bevatte in zijn laatste aflevering — rampzaliger gedachtenis — eenige artikels 2 ), die hun schrijvers niet
tot eer strekken .. . Van dien tijd behoort het in de letterkundige
wereld tot den goeden toon niet al te groote ingenomenheid met
1) Zie vooral het degelijk artikel van Aug. Gittée in Noord en Zivd XXI, I.
2) Jan de Schenner, het Boek der Verdwnwe iis, Gedachten en Aforismen
over Frederik van Eeden, pag. 123 een vers met 't opschrift »Vloek over
Van Eeden.,,
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Van Eeden aan den dag te leggen. Het is vermakelijk te zien
met welk een voorzichtigheid velen, die voor fijnproevers willen
doorgaan, zijn latere werken hebben ontvangen en besproken
Maar roem of blaam hebben, vooral wanneer het levenden geldt,
met wezenlijke verdiensten weinig of niets te maken. En zoo
bedoel ik met den gouden tijd de jaren toen Van Eeden jong
was -- hij aan zich zelven werd geopenbaard -- de rijkdom en
de schoonheid zijner emoties hem overstelpte hij de zaligheid
genoot van te kunnen, altijd, altijd meer en bij eigen dichting die wondere, heilige ontroering en verbazing over hem
kwamen:
God ! was dit hier zoo groot ! dit wist ik niet,
Is dit mijn ziel, dit hooge, schoone Huis.
Waar alles straalt en flonkert, waar goudwaas
Opwolkt langs donkerrotsige gewelven,
Hoog als de nacht, waar diamanten hangen
Stil-flonkrend in den gloed, goud-ader blinkt
In brokkeligen wand van witten steen ? —
Eerst even zijn tooneelstukjes. Wat blijheid en humor, wat
scherts en joligheid ! Zonder aarzeling geef ik de voorkeur aan
Het Poortje of de Duivel in Kruimelburg. 0 die hooghartige,
prikkelende, fijne spot met echt-Nederlandsche toestanden en eigenschappen, zooals hij ze kende en verfoeide ! Met welk een voorname hoogheid heeft hij gesold met burgerlijke deftigheid, kleinzielige protestanterigheid, met Leeuwendaalschen kunstzin vooral.
Het was een wraakneming van den dichter, een strafoefening,
een voldoening ze z66 ten toon te kunnen stellen, dien met zich
zelven geen weg vetenden burgemeester, dien kwezelenden dominee, die druk-pratende en joelende vrouwen ; z66 een spiegel voor
te houden aan zijne kwelgeesten uit een burgerlijk-denkende en
voelende omgeving.
Het stuk begint met een tweespraak tusschen de Kruimelburgsche stedemaagd en Mephisto. De oude blauwkous, aan het schrikken gemaakt door een projectiel van den Satan — een keutel,
die haar tegen den neus wordt geblazen — bidt om genade voor
hare stad. En de Booze is barmhartig:
»Ik gooi het graag op een akkoord,
Ik zweer je plechtig op mijn duivlenwoord,
Dat 'k ieder zieltje nog op 't laatst zal sparen,
Dat eerlijk zich voor schuldig durft verklaren.
Want kleinheid gaat als de eenvoud ras te niet

Wanneer men zelf zijn eigen kleinheid ziet.`
Noord en Zuid, 23e Jaargang,
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Mephisto is zeker van zijne zaak : het kruimelzoodje mist allen
moreelen moed en zal zich niet willen vernederen. Toch komt
hij bedrogen uit.
Er staat in het eerzame Kruimelburg een oud poortje ; bij den
aanval, die daarop wordt gedaan, moet blijken hoe de „kleiree
geestjes" zich houden zullen. Danville, een schilder, in wien gevoel en gezond verstand zijn belichaamd, heeft veel met 't poortje
op : „Waarachtig, dat is een stuk van groote waarde. Niet alleen
dat het gebouwtje zelf als geheel alleraardigst in elkaar is gezet
en stellig van een van de beste oud-Hollandsche of Vlaamsche
bouwmeesters is, maar alle steenen afzonderlijk en vooral die
middensteen met dat Madonnakopje er op, zijn zoo mooi versierd
en zoo keurig afgebeiteld, dat menig museum van oudheden er
schatten voor zou geven". Dat begrijpt Mozes Goudkater ook.
De „goeie mazematten" lachen hem toe en hij wil zich dood laten
„rammetaren" als hij „de heele kraam niet voor een prikkie krijgt."
Sluw doet hij den aanval en handig weet hij de „kleine geestjes"
te prikkelen. Wezenloos zelfgevoel, benepen zuiverheid in de
leer" — men denke aan het Mariabeeldje droogstoppel-esthetica, alles spant samen om het poortje te doen vallen. Bijna bemachtigt Goudkater zijn buit, maar op het allerlaatste oogenblik,
wanneer Burgemeester Van Krenten, dien hij geheel tot zijn
werktuig heeft gemaakt, het met zijn geweten te kwaad krijgt
en eerlijk schuld bekent, moet hij het veld ruimen — en met hem
Mephisto. „Zoo wordt", mag de Stedemaagd zegepralend zeggen:
»Zoo wordt des duivels wel beraamde list in 't end,
Tot uw verderf bedoeld, nog tot uw heil gewend.`

Over de andere stukjes kunnen wij kort zijn.
Het Sonnet
des schrijvers eersteling — onderscheidt zich
door een. vluggen, levendigen dialoog. Het is gericht tegen de
gewetenlooze kritiek, die met aanzien des persoons oordeelt en
zonder den minsten ernst of kennis verguist en af breekt. De
beide journalisten Trombone en Van der Pluim zijn typen van
zulke recensenten. Innerlijke waarde heeft dit blijspel niet veel.
Misschien is het sonnet-zelf het beste van alles:
—

'

De klare dag, die hel els glansrijk ]acht,
Heeft schaamrood 't, wilde wolkenheir verdreven,
De rust aan 't moegeteisterd loof hergeven

En zonnig zwijgen over de aard gebracht.
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De stilte waart verkwikkend door de dreven,
Doch tusschen vochte blaren dropt het zacht,
Diep straalt des hemels blauw in effen pracht,
Waar langs de vlokkig donzen wolkjes zweven
0, Eudia ! gezegend tooverwoord !
Dat vredebrengend, als gewijde zangen,
Of als Homerisch lied, mijn ziel doortrilt,
Gij hebt de stormen in mijn borst gestild!
Een heilig zwijgen houdt mijn ziel omvangen,
En slechts mijn tranen droppen zachtkens voort.

In Frans -Hals heeft Van Eeden de schets van Potgieter Frans
Hals en zijn dochter uitgewerkt tot een kluchtspel. In jolige,
luchtige knittelverzen wordt het leven van den Haarlemschen
Meester geschilderd.. Het ontbreekt niet aan aardige ..zetten _en
van historische anecdoten en literarische herinneringen maakt Van
Eeden een gelukkig gebruik. Innemend vooral is Brouwers:
»Klare, wat houdt er uw hartje beklemd,
Dat het niet mee in mijn vroolij kheid stemt,
Dat gij uw handje niet heuschelijk reikt,
En zoo mismoedig en droevigjes kijkt ?'

De Student Thuis zal hieronder ter sprake komen. Het is een
druk, bewegelijk blijspel, dat, mits goed vertoond, pakken moet.
Het eerste bedrijf met zijn ]evendige voorstelling van een 'opgewonden
studentenfuif, en later de dolle inval om de oude, lui Van Til tot
rede te brengen door hen wijs te maken dat hun zoon als koloniaal naar Atjeh gaat, zal zelfs Nurks tot lachen dwingen. Een
heldenrol vervult de held in.tusschen niet ; het kost ons moeite
eenige sympathie voor hem te bewaren wanneer hij zich voortdurend als een kleine kwajongen door zijn vader, laat behandelen.
Kan Albert, vragen wij ons af, zulk een flauwen lummel als zijn
vriend en zwager wenschen P Maar wij hebben van ganscher
harte gelachen -- en daarmede is de kritiek ontwapend.
Al deze stukjes vormen echter alleen het voorspel. Van Eeden
heeft jong en levenslustig in de wereld rondgezien : hij heeft geschertst en gespot — slechts een enkele maal kondigt zich de
toekomstige dichter aan. Maar opeens -- met een enkele groote
krachtsinspanning rukt hij zich los, luistert naar de stemmen in
hem, vindt en geeft zich, zelven. Nu schrijft hij De Kleine Johannes. Met dit boek treedt hij uit de rij der middelmatigen en
6*
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neemt zijn plaats in onder de grooteren. Zijne leerjaren liggen
achter hem, maar zij zijn niet onvruchtbaar geweest. Nu en dan
heeft hij nog een kleine afrekening te houden . en komt zijn kostelijke humor weder boven. Herinnert gij u dat tooneeltje in 't
bosch í? In het heiligdom der natuur komen dwaze menschen
bijeen voor een „oefening". Zij hebben geen oog voor wat hen
omringt. Zij zien naar den langen, bleeken man, die hard schreeuwt,
rood en blauw in 't gezicht wordt, de vuisten balt en eindelijk
z66 luid galmt dat de bladeren trillen en de grashalmen ontzet
heen en weder wiegelen. Dan zingen allen weder ... doch de
meerle die een kenner is en een fijnen smaak heeft" zegt : „Ik
heb nog liever dat er koeien in het bosch komen."

Maar den dichter, aan wiep de nahiítr hare geheimenissen
openbaart, die gaarne droomend in het oevergras nederligt, waar
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het riet lange, fluisterende gesprekken houdt met den wind, en
naar de heerlijkheid der ondergaande zon staart ; den kunstenaar,
die rein en vlekkeloos weergeeft wat hij in verrukking aanschouwde — hem hebben wij toch meest van al lief. Van Eeden's
kracht ligt in het teedere, gevoelvolle, het ietwat onbestemde.
Fragmenten te citeeren valt moeielijk : het is om een uitdrukking van den schrijver zelven te gebruiken — verkeerd scherven
te toonen van een mooie vaas. Doch voor dit stuk, „meer waard
dan koninkrijken", vraag ik een plaats:
„Nog een hooge heuvelreeks, een lang gestrekte, smalle zandstrook en dan de wijde, ontzachlijke zee.
Blauw was het groote vlak, tot aan de kimme, maar onder de
zon straalde een smalle strook in verblindend roode schittering.
Een lange, donzig witte schuimrand omzoomde het zeevlak,
zooals hermelijn het blauw fluweel omzoomt.
En aan de kimme scheidde lucht en water een fijne, wonderbare
lijn. Een wonder scheen zij : recht en toch gebogen, scherp en
toch onbestemd, zichtbaar en toch onnaspeurlijk. Zij was als de
toon eener harp, die lang en droomend naklinkt, die schijnt weg
te sterven en toch blijft.
Toen zette de kleine Johannes zich op den duinrand en staarde
— staarde in lang, roerloos zwijgen totdat het hem was, alsof
hij ging sterven, alsof de groote, gouden deuren van het heelal
zich statig ontsloten en zijn kleine ziel het eerste licht der oneindigheid tegenzweefde.
En totdat de tranen, die in zijn wijd geopende, oogera welden,
de schoone zon omfloersten en de pracht van hemel en aarde
deden wegdeinzen in een duistere, trillende schemering ...
„Zoo moet gij bidden !" zeide toen Windekind." —
De Kleine Johannes is de geschiedenis der ontwakende menschenziel, die in zoeken en zich ontwikkelen opstreeft. Een sprookje
lijkt het verhaal, „maar het is toch alles werkelijk gebeurd."
Windekind, de elf verschijnt Johannes het eerst ; bij leert hem
de natuur lief hebben, wekt onbestemde droomen, zwevende verlangens in hem op, roept 'de sluimerende behoeften aan schoonheid,
idealen en poëzie wakker. Maar een zucht naar kennis ontneemt
hem de rust en aan die gevoelsidealen de heerlijkheid — hij wil
weten, doorgronden. Nu wordt de kabouter Wistik zijn leidsman,
die zich aftobt met zoeken, maar nooit vindt. Tot de menschen
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terugkeerend geraakt Johannes onder den invloed van Pluizer,
den vleesch geworden geest van kil, voor niets terugdeinzend
onderzoek, voor wien alleen cijfers en feiten bestaan. Een sterke
worsteling is noodig om Johannes van dezen demon te bevrijden.
Het is wanneer bij aan het doodsbed van zijn vader staat. Pluizer
wil het lijk ontleden, maar tegen zulk een heiligschennis komt al
zijn gevoel in opstand. Door de kracht van zijn verzet overwint
hij en blijft eenzaam achter bij den doode. Rampzalig in zijne
verlatenheid wenscht hij te sterven, maar in een laatst visioen
verschijnt hem, rustig schrijvend over de wateren der zee, een
gestalte — de geest der Hoogste Liefde, en dezen verkiest hij te
volgen, en met hem gaat hij „den killen nachtwind te gemoet,
den zwaren weg naar de groote, duistere stad, waar de nzenschheid
. was en haar weedom." —
De Kleine Johannes verscheen in de eerste afleveringen van De
Nieuwe Gids en bleek de beste aanbeveling voor het jonge tijdschrift. Van Eeden's proefstuk in het proza was een meesterstuk.
Hetzelfde kan gezegd worden van zijne poëzie. Eenige gedichten
in De Nieuwe Gids uitgezonderd — onlangs verzameld in den
bundel Enkele Verzen -- had hij voor Ellen geen poëzie uitgegeven. Met dit werk veroverde hij een plaats onder onze beste
dichters. Er is niets onrijps in. Den vorm volkomen meester,
aarzelt hij nergens in de uitdrukking. Met het rijm toovert hij.
De regels, zoo vol in de golving van hun statig rhytme, zingen
elkander melodisch na. Zijn dat diezelfde klanken en rijmen,
vraagt gij u onwillekeurig af, die wij zoo dikwijls als banaliteiten
hebben gevoeld ? — wij wisten niet dat zij zoo welluidend konden zijn.
Van Ellen heeft Te Winkel gezegd „dat het zich voordoet als
een groot visioen of als de uitbeelding van het vurig verlangen
om het absolute te grijpen met een pessimistischen en toch op
het ideale gerichten geest, die aan den geest van het Boeddhisme
verwant is. Heb ik — gaat hij voort — daarmee het karakter
ervan niet juist geteekend, dan strekke mij tot verontschuldiging,
dat de dichter zijn best heeft gedaan het vage en verstandelijkonvatbare zijner . voorstelling weer te geven door daaraan adaeguate zwevende, raadselachtige woorden, gedeeltelijk van eigen
vinding." — Laten wij daarom allermeest oog en oor hebben voor
de schoonheid en de muziek der verzen. In zacht gedempten toon
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van weemoed, stijgend en zwellend in gloed van passie en branding van smart, klagend in moede, matte somberheid, eindelijk
zich heffend tot breede hymne :
Maar U hebben wij gekozen, U week-wellende Bron,
Smartvolle Lenigheid stroomgolvende Warmte,
Moeder der goede dingen, — tintelend Ether-meer —
Zee van breede teederheid, — fijne Licht-melodie —
Zachte, goede, leed-zwellende, droom-reine God!
U noemen wij Heer, U noemen wij Heilig, onzen God!
Zoo zult Gij ons kennen, U lang ontfermen —
Dit zult Gij, — want Gij zijtin ons het Zijnde, niet bedriegelijk.
En zooals Gij ons gedragen hebt, door de Uren, uwe Eng'len
Zoo zullen wij U dragen, onzen Vader, na der Eng'len dood,
Na der Uren verscheiden —,

zoo ruischt het van tranen zwellende lied „in kracht van Liefde
en door Smart gewijd."

Naast den dichter, den man van hartstocht en hevige ontroering,
de kalm-redeneerende schrijver der &udies. Van Eeden heeft ze
van tijd tot tijd, met grooter of kleiner tusschenpoozen geschreven
en langzamerhand in drie bundels verzameld. Slechts zelden hebben zij betrekking op Nederlandsche literatuur. Over schilderijen
zien, over hypnotisme, over humaniteit, aan den Keizer aller Russen , over algemeene therapie , Coöperatieve Rijkshoeven, over
hallucinaties : uit deze titels blijkt hoe veelzijdig zijne werkzaamheid is. Van Eeden toont zich in zijne Studies een geduldig
waarnemer, een kalm-verstandig opmerker, die gaarne redeneert
en zoekt te overtuigen. Geene lyrisch proza of hartstochtelijke
uitstortingen, geen jubelend verheerlijken of scheldend afbreken,
zooals bij Van Deyssel. Met veel zachter stem -- het woord is
van hemzelven — zegt hij zijn meening kort en klaar. Zijn scherts
is leuk, zijn stijl eenvoudig, maar teekenachtig, vloeiend, maar
nooit onbeduidend, zijn beeldspraak wel niet verrassend, maar
nieuw en frisch. Door gemakkelijke overgangen en aardige vergelijkingen houdt hij de aandacht levendig ; en, ofschoon soms
breedvoerig genoeg in zijne uitweidingen, laat hij toch altijd het
helderst licht vallen op de hoofdzaken.
Vergelijken wij zijne letterkundige opstellen met de Fantasiën
van Huet, dan merken wij onmiddellijk groote verschillen op.
Vooreerst is Van Eeden dichter -- wat Huet niet was. Er zijn
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schitterende stukken, soms enkele zinnen in de Studies, waaraan
wij den geboren dichter herkennen. Huet, de man van hoog en
koel verstand, sceptisch en cynisch, in wiens proza nooit en nooit
de polsslag van den hartstocht klopt — Van Eeden met fijner
besnaard gemoed, lichter ontroerd en in die ontroering verhevener.
Huet, met scherpe lijnen een beeld teekenend — soms een van
verre gelijkende fantasie — Van Eeden, subtieler in kleinigheden,
maar niet het beeld in zijn geheel gevend. Na lezing van zijne
studie over Douwes Dekker leeren wij dezen wel iets beter begrijpen, weten wij iets meer van hem maar een heldere voorstelling : zóó is Multatuli geweest in zijne veelzijdigheid, zijne
raadselachtigheid, zoo is hij de schrijver der Ideeën, de dichter
van Vorstenschool geworden hieraan ontbreekt het ons nog.
Als Van Eeden een studie over Gorter's verzen schrijft, wijdt hij
bijna zijn geheele opstel aan een psychologie van ons volk en
tracht aan te wijzen wat bij de meeste Hollanders het mooi vinden dezer poëzie bemoeielijkt. Dan is zijn geheele werk een poging
om „sommigen zijner goede landgenooten wat gelukkiger te maken."
In dat zinnetje, geloof ik, is de hoofdbedoeling van den schrijver
der Studies aangegeven. Vooral dat hooghartig-welwillende „goede
landgenooten" kan niet gemist worden. Van Eeden, neerziende
van zijn standpunt, wordt pijnlijk getroffen door toestanden,
meeringen, overtuigingen, vooroordeelen, die hij dwaas en jammerlijk vindt. Hij wil op het betere, dat hij zelf, soms langs
een moeielijken weg heeft gevonden, wijzen. Bezien wij de Studies
zoo, dan zijn zij de voorloopers van de latere redevoeringen tot
werkgevers en werkers. Zegt hij zelf niet, wanneer hij vreest dat
zijne lezers zich schouderophalend van hem zullen afwenden : „Uit
mijnen aard geneigd tot vrede en recht verstand, vind ik het de
moeite waard, de knorrige wegloopers op den arm te tikken, en
te - zeggen, „luister nog wat."
Oók waar is het echter dat het bijna allen tot winst was wanneer zij nog wat naar hem luisterden.
„Wellicht vertel ik u eenmaal meer van den kleinen Johannes,
doch op een sprookje zal het dan niet meer gelijken."
Zoo schreef Van Eeden aan 't einde van zijn allegorisch verhaal.
Die belofte vervulde hij met Johannes Viator, het boek van de
Liefde. „Ik ben Johannes" is zijn aanvang.
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Van Windekind's wenkende gestalte heeft Johannes zich afgewend : niet diens pantheïsme wil hij aannemen. De Liefde leert
hij kennen in verschillende phasen ; door stijging en renunciatie,
die telkens zich herhalen, vindt hij haar in hoogste openbaring.
En deze is de zang van zijne droomenfee Marjon. Zijn leven was
een strijd tusschen het hooge en het lage de lijfsdaad zag hij
als kwaad en onreinheid. Doch zijne goede geleidster zingt
„De schijn dezer dingen is Lust, maar dit is groot bedrog.
-Iet ware wezen is o ff erinq en renunciatie. 1\Teem dus de sehrikkelij ke schuld van deze uwe heerlijkste daad op u, maar weef wij ding
om haar, die u gegeven heeft deze liefde Gods en spreid heiliging
en zegen aan al wat haar aangaat. Want zij is de betere en
gelukkigere in deze.
„En noem deze dingen niet den naam „Mysterie". -- En houd
ze mysterieus, want hoe kan dit heilige onontwijd door het onheilig leven gedragen worden ?"
Maar de Liefde, die hij nu in hoogste spanning heeft leeren
kennen, gebiedt hem den menschen te geven wat hij vond : de
laatste renunciatie. „Alleen Liefde in hoogste spanning, sterker
dan alles iu de ziel, maakt lijfsverlangen goed. Liefde, geheel
eenig, gansch volkomen. van mensch tot mensch, maar ook in
diepere doorgronding Liefde tot het kind, tot het Ongeborene.
Deze, deze gansch, de1 e alleen, maakt de lijfszonde goed. En
waar ze niet is, gansch, volkomen, eenig, welbewust — daar is
ook alle lijfszonde vuil, verachtelijk, — ontucht, overspel" .... 1 )
„Zie,
dit geef ik, Johannes, den menschen, mijn gelijken,
met Bene Liefde, die geen Wederliefde vergt."
.

Wij moeten ons beperken.
Niet alle latere werken van Van Eeden kunnen wij vermelden
of bespreken. Wie de opgave hierachter raadpleegt, zal zien dat
1) Men zie vooral het uitnemende artikel van J. F. M o r a a z in Van
Ni en Straks No. II, dat door Van Eeden in zijn antwoord (No. IV) ge-

noemd werd »de eerste waardige en respectabele uiting der antipathie die
mijn werk, vooral onder (le jongeren, schijnt teweeggebracht te hebben."
Tegenover Van Eeden's : de lijfsdaad een offer, stelt hij Zola's beschouwing
(La Faute de l' Abbé Mouret) : >> Ils éprouvaient une peifection absolue
de leur être. La joie de la création les baignait, les égalait aux puissances
inères du monde, faisait d'eux les forces nnêmes de la terre. Et il y avait
encore, dans leur bonheur, la certitude d'une loi accomplie, la sérénité du
but l(;giquement trouvé, pas à pas,"
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hun aantal niet gering is. In alle is veel schoons en wél hoog
en ongemeen moet de geest zijn, die ze het leven schonk. De
wijsgeer blijft naast den dichter aan het woord. Het meest kenmerkend en het stoutst in De Broeders, de Tragedie van liet Ree/it.

Daarom een korte karakteristiek van dit boek.
Achter de bonte wisseling der tooneelen -- beurtelings op aarde
en in den hemel — verbergt zich de strekking : dat de God van
het Dogma krachtens dat Dogma ophoudt de Goede, Wijze en
Almachtige te zijn, daar het Hem dwingt altijd een en dezelfde
gedragslijn te volgen. Den afgedwaalden mensch, ook al beging
hij zijn zonde in den strijd om het goede, moet Hij veroordeelen, omdat het Dogma het voorschrijft. Voor Liefde en Genade
is dus bij dezen God geen plaats.
Eudoxia, de vervolgde, pleegt zelfmoord;uit liefde voor haren
man en diens broeder Iwan. Zij begaat doodzonde, maar in de
overtuiging van twee kwaden het minste te kiezen, en is dus van
goeden wille. Toch is er geen vergiffenis voor haar vergrijp : het
Recht eischt de straf der verwerping. God spreekt:
Der goede werken heilskracht ligt
alleen in staat der ziel van wie ze pleegt.'
Elk wereldsch werk is ijdel en een schijn
Mij lief slechts, als 't is uiting en symbool
Van God-geneigden toestand des bedrijvers.
Deze nu was Mij niet geneigd, maar brak
haar aardsche huis, — door Mij haar toevertrouwd,
voor Mij slechts te verlaten — om een mensch.
Waar wil is, wordt ook daad gegenereerd,
en waar vare Mij afkeer'ge daad ontstond
was ook geen wil, geen blik naar Mij gericht.

Christus, die mensch is geweest, voelt met den mensch en wil het
lot der verworpenen deden:
Dus ga ik scheiden, Heer, Uwe genade
verschroeide mij, bescheen zij mij alleen,
wen haar nog al mijn schaapkens moeten derven.

En Satan, in wien de geest is verpersoonlijkt van den mensch,
die zich losmaakt van dogmatischen dwang spreekt:
En zooals eens de lang getergde naties
verbaasd bemerkten dat een ijle schim,
't mergloos hybried van vrees en fantasie,
G e z a g, hun bloed en hoogste leven zoog,
En hun spook-boeien met gelach verbraken,
Zóó slaat des menschen edelst intellect
den deemoedsbeker lachend uit uw hand.
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Toch sluit een heerlijke zang van Geloof, jubelend in het bezit
van zalige -zekerheid, de Tragedie:
Hier ben ik door mijn lijden heen, -- daar staat
de groote zon en dreigt mij haast te blinden —
0 zee, o zee, dat ik u toch mocht vinden ! —
0 dageraad!
dat ik uw glorie nog intijds aanschouw ! —
Waar is de pijn nu van mijn ommedolen ?
Welk statig licht ! Wat pracht van gloriolen,
rood-goud en blauw!

In 1896 volgde de veel schooner Tragedie „Van Trouw". Heldin
is Lioba, die nog geen nonneke van Eij ke is, maar het in een
kleinen tijd zal worden. Koning Harald, de grijze Norenvorst
van Neerlant, weet echter haar te bewegen hein te volgen. Hij
huwt de jonge onervarene ; en wanneer zij later zich zelve leert
kennen en ontdekt dat zij Ridder Tancolf liefheeft, dan blijft zij
Harald trouw mett het lijf, dat zich laat gezeggen, niet met de
ziel. Harald sterft aan een voetwond, Lioba, beschuldigd haar
Heer en Koning met giftigen wijn te hebben omgebracht, wordt
bij diens uitvaart gedood. Ziedaar in enkele trekken de inhoud
van het drama.
Het is bijna geheel in verzen geschreven. De meeste zijn van
een wonderteedere schoonheid, zoo zuiver en fijn, datgeen plekje
ledig, geen klank of woord onjuist is. Dubbel valt het daarom
te betreuren dat soms in het midden van koninklijke verzen andere
staan van lager geslacht. Dubbel te betreuren : want tegen helderen hemel steken wolkvlekken het donkerst af.
Het eerste tooneel speelt bij het klooster Eijke aan de Maas.
Heerlijke lenteverjonging heeft hof en weide gezegend. In haar bloemen staat Lioba, zalige ontroering heeft haar aangegrepen, zij is blij
dat zij op dezen dag nog niet de grijze nonnenrok draagt. Maar
zie, een reiger door valken vervolgd, trekt haar aandacht. Het
gewonde dier valt amechtig in den kloostertuin. Zij verjaagt de
valken, wil den reiger verbinden, maar Koning Harald komt om
zijn jachtbuit. Zoo is de eerste ontmoeting. Lioba vraagt het
leven van haar beschermeling ; de Vorst, getroffen, wil weten wie
en wat zij is. Dat zij Gode is toegezegd deert hem:
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0 gij deemoedig, teeder maagdelijn,
dat wilt zoo zacht een wilden vogel koestren,
zoudt gij niet al zoo lief een moeder zijn
en een zacht kindje voestren?

Hij heeft den diep verborgen wensch van haar hart geraden,
maar zij wil dien nog onderdrukken:
Erbarmen nu, mijn Heer, erbarmen nu ! —
Ziet ge niet, wat ge doet ? — Hoe moet ik dempen
dit oproer door u roekloos aangestookt?
straks keert gij naar uw hof, — laat het aan mij
te blusschen den door u gestichten brand,
Hoe kan ik volgen ? — Moet elk dan niet treden
deemoedig 't hem door God gewezen pad?

Eindelijk haalt hij haar over het klooster te verlaten:
Dag oude huis ! dag bloemen ! dag groen hof!
dag goede zusters, wilt mij maar niet schelden,
dat ik dorst heengaan zonder uw verlof
vaartroel, men richt het eigen lot zoo zelden.
Een schepsel eert toch vast zijn Schepper niet
door kwijnen waar 't zijn aard niet is te groeien .. .
Zij volgt hem — „maar reigerken is dood".

Een jaar later. Lioba is gehuwd met Harald. De Koning trok
ten strijde en liet zijne vrouw achter in hoede van Tancolf. Diens
Moeder Fastrade doorgrondt het hart van haren zoon en kent zijn
verborgen hartstocht. Zij is zijn booze geest. Enkele harer
woorden teekenen den geheelen toestand:
De droomerige kloosterbloem verbaast
weer d' oude vloed met ongehoorde klacht,
met vraag om raad, die goede vader Schald
doet blozen in zijn bed. Vraagt zij u ook
gestaag waar toch de kindertjes vandaan
te komen plegen, en waarom zij niet
moeder mag zijn, zoo goed als elke ree?
Ach, hoe wordt toch een wijs, oud man zoo mal
door liefde'en meent zichzelf zoo zeer verjongd,
dat hij het blind hart van een kind vertrouwt,
naijver niet gedoogend. Voelt ge 'u niet,
Tancolf, die hoeden zou uw koningin,
als 't vuur, dat hoeden zou een bundel hooi ?

Maar Tancolf is zijn Koning trouw gebleven, hij wil haar doen
zwijgen:
wat bindt gij duivels in mij los?
Wat deed ik, moeder, dat gij mij zoo kwelt ?
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Lioba, hen niet ziende, wandelt langs den oever en zingt in
liederen van droeven weemoed haar gemis. — „ Hebt gij verstaan ?"
vraagt veelbeteekenend Fastrade haren zoon.
Het drietal ziet de vloot van Harald naderen De Koning
wordt in een boot gedragen en Fastrade merkt boosaardig op:
„Wel oud moet hij geworden zijn." Een speerworp heeft hem de
voetpees gekliefd. Lioba is bedroefd en verslagen. Harald wil
haar troosten met de hoop op spoedig herstel, met mooie dingen
uit het Oosten meegebracht. Doch vergeefs. Zij treurt om „dat
ééne, dat haar is toegezeid en maar niet komt", en klaagt
Gij hebt me^aan God ontroofd, en gansch voor u
de krachten, die 'k Hem wijden wou, gewild.
De kudde van mijn driften hebt gij losgelaten en grasrijker wei beloofd.
Nu dolen zë en blate' om voer en dronk,
moogt gij ze nu versmachten laten, Heer?
moogt gij ze nu verhongren laten, Heer?
Wil snij verst_lan. — Wien heb ik buiten u'

Harald, gekwetst, gebiedt haar te zwijgen. Als hij is weggedragen, komt de sluwe Fastrade tot haar en geeft den raad des
nachts een bedevaart naar den Witten Blinkert te doen:
Dit deed Alagia
Liodold's vrouw, zij was wel veertig jaar.
Hebt gij haar blonden jongen niet gezien?

Het vervolg laat zich gissen. Op het blankbeschenen duin ontmoet haar Tancolf. En nu komt Lioba tot het bewustzijn harer
liefde :
'k Lag aan den voet
Van 't kruis daarginder, smeekend om een kind.
Dit was mijn diepst verlangen, dacht ik. Blind,
blind als ik was, ik arme, voor den groei
der liefde-bloem die in een reuzenbloei
Mij onbemerkt omschulpte, tot ik zat
als in een rose kamer, vragend wat
mij toch ontbrak.

Maar tevens het besef van den tragischen strijd tusschen trouw
en liefde :
Neen, kwaad is in mijn liefde niet, noch kon 't
ooit daarin sluipen, ware ik rein,
maar ik ben 't niet meer, kan het nooit meer zijn
in mijn aardsch leven. Wordt dan ooit 't verbond
van lijf en ziel voor 't sterven opgeheven?
Schoon zich mijn lijf eens gansch onschuldig gaf,

waar zich de blinde ziel nog niet kon geven --
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zoo draag nu la' en ziel dier blindheid straf -het recht is wreed, en hard 't rechtvaardzj leven.
En wie als wij doorschouwden één seconde.
de licht-doorstraalde poort des Doods, bij 't vonken
der zielen die voor eeuwig zich herbonden,
dragen getroost, waar andren moedloos zonken, —
ons is 't gewisheid, dat er nimmer traden
tot dat gewin, dan langs Recht's harde paden.

Hemming, Harald's jongste broeder, weet van deze ontmoeting;
en wanneer de Koning gevoelt dat zijn dood nabij is, hij op zijn
slot alle edelen heeft samengeroepen om, indien hem geen kroost
wordt geschonken, zijn broeder Horic als opvolger aan te wijzen,
dan treedt Hemming op met de aanklacht :
Versta dan dit, dat Lioba, de teedre,
is vaisch, als alle teedren, en dat Tancolf
de dweper, zwak is, zooals dwepers zijn.

Lioba wordt geroepen. „Waart gij mij trouw ?" vraagt Harald.
--- »Mijn lijf was 't, mijn ziel niet.
Mijn lijf gaat waar ik wil. Het doet wat 'k wil,
'k Wou trouw zijn, en mijn lijf liet zich gezeggen.
Maar mijn ziel niet. Dit 's vreemd, want wil is ziel.
Ben ik nu schuldig, Heer ?"

Allen zeggen ja, Harald alleen spreekt haar vrij :
Niet schuld'ger dan ikzelf.
Door mij wel 't laatst te richten, die haar blindde
met glans van rozen en juweelen-licht
eer zU mij tot zich liet : haar een'ge schuld.

En nu de ontknooping. Harald's toestand verergert. Lioba
kan hem niet helpen -- zij is verlamd door liefdesmart:
't Schort mij aan kracht
daar 'k zelf zoo namelooze^ontbering lijd.
Hoe kan 'k den dood bestrijden, waar ik zelf
sta met mijzelf in desperaten kamp,
waar hart en lijf, verdrukt en uitgevast
voeren den hongerkrijg met mijn verstand.

Zij vraagt of Tancolf keeren mag : „ik kan, hulpeloos, niet
leven, noch u leven geven zóóver van hem" ; -- en als Harald
bewusteloos wordt, klaagt zij hetzelfde aan Fastrade : „Ik wou zijn
leven redden, -- maar de kracht begaf mij door het gemis van

hem, dien ik niet kán missen" ... Doch Fastrade heeft troost:
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Gij hebt uw best gedaan. Uw edele^ijver
vertraagde Harald's onafwendbaar einde
recht wonderbaar, een wonder voor ons oog.
Nu ebt dit onnatuurlijk willen weg,
uw hart schreit luid om 't lang weerhouden recht ... .
Een dag, één uur misschien, en met dit leven
valt elke^omheining voor uw heilstaat neer,
breken uw boeien zachtkens, zonder schuld ... .
. . . . . . . . . 'Liet gij 't dan niet ?
Was niet het matte vonkjen lang verglommen
zonder aanblazing van uw wil ? — Wil niet.
Zoo is 't geen daad. En zonder daad geen schuld.

Bij die woorden daagt het haar. De gruwbaar donkere kloof
in eigen ziel wordt ontsluierd. In haar vertwijfeling roept zij tot
God : Heb ik den dood van mijnen Heer gewild ? 0 breek mijn
wil dan met Uw machtiger wil !'' Maar Harald sterft — Lioba
werpt zich in wanhoop op het lijk : Mijn man ! mijn man !" —
en bezwijmt.
Het volgend tooneel is in de slotkapel. Lioba bidt, schuldbewust, bij het lijk. Kinderen komen, brengen witte bloemen en
zingen. Tancolf, door zijne Moeder ontboden, keert terug en wil
Lioba overhalen met hem te vluchten. Maar zij, van anderen
geest vervuld, --Wees stil en kniel.
Wees nu als Hij, om wien wij hier zijn, stom.
Dat wijding, door geen woordgerucht verbroken,
verbinde ons drie, in hoog en nieuw verstaan, —
—

zij weerstaat, en als Tancolf eindelijk haar aanvat, omdat elk
toeven gevaarlijk is, komt zij tot 't uiterste :
Hier ! neem dan ridder ! wat geen ridder draagt!
Zoo leere u dit, beter dan woord misschien
des Koning Harald's weduw te ontzien, —

en slaat hem in 't gelaat.
Ten slotte Harald's uitvaart. Op heidensche wijze laat Horic,
zijn opvolger, die vieren. Een laag schip, versierd met zwart
floers, hulst en sparregroen ligt in de branding. Op het dek, op
een grooten stapel groen naaldhout het lijk. Het is zonsondergang.
Bisschop Hadebald verlangt dat, naar kerkelijk voorschrift, het
stof aan de aarde worde gegeven ; hij vertrekt bij 's Konings wei.
gering met al zijn monniken.
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Lioba, straf gebonden en beide voeten overdwars gebroken,
wordt op een draagbaar voor Horic gebracht. Zij belijdt haar
schuld. Dat zij met giftigen wijn den zwaarkranken Koning gedood en dien moord uit overspelige min zou gepleegd hebben is
laster :
Door liefdesmart verlamd, kon 'k hem niet redden. —

Plotseling verschijnt Tancolf om met 't zwaard Lioba's recht te
verdedigen. Lioba neemt hem aan als haar ridder. En luide
verkondigt Tancolf :
Zij is 't, niet ik -- hoort allen ! — door wier deugd
mijn zaak gerecht blijft, 't zij ik sta of val.
Zij wees mij weg voor immer, toen 'k haar smeekte
met mij te gaan, — bleef haren Heer getrouw.
En toen de dood haar echtband brak, en ik
in vuur'ge drift haar weg te voeren kwam,
heeft mij die hand —• God zegen d' arme hand ! —
geslagen in 't gelaat. —

Maar Tancolf valt ; de laatste gunst, die hij verwerft, is een
kus van Lioba ...

Het Godsoordeel heeft gesproken. Fastrade wordt verwezen
naar 't Sint-Ursula-Klooster te Utrecht en Lioba .. .
»maar Trouw ten uiterst redde 'ontrouwe ziel:
Lioba sture op laatste vaart die kiel."

En zoo geschiedt. De stapel wordt aangestoken ; het schip,
losgemaakt, drijft brandend langzaam weg.
Met een zang van Lioba en van een onzichtbaar koor besluit
de Tragedie.
In den laatsten tijd heeft Van Eeden veel van zich doen spreken. Zijn levenswijze en zijn stichting te Bussum ; zijn tweetal
redevoeringen te Rotterdam en te Amsterdam gehouden, hebben
tot heel wat gepraat en geschrijf aanleiding gegeven. En lang
niet altijd beoordeelde men hem gunstig. Het Rotterdamsche
Nutspubliek was verontwaardigd dat het, in plaats van den
d i c h t e r te hooren, werd opgewekt na te denken over de vraag
„Waarvan leven wij ?" En dan de conclusiën waartoe Van Eeden
kwam ! Rente diefstal ; een klein gedeelte der menschen weelderig
levend ten koste van de groote meerderheid, die bijna verhongert!
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De toehoorders — Droogstoppel en Kappelman in de eerste
plaats schudden bedenkelijk het hoofd. Men noemde hem
socialist, iemand die socialistische stellingen tot de zijne maakte,
tolstoïaan, utopist, — in het kort Van Eeden klaagde „over de
verregaande dwaasheid en tooverachtige verscheidenheid der dwaze
praatjes" over hem. En na zijn tweede toespraak te Amsterdam
werd dit niet beter.
Natuurlijk dringt zich de vraag op : hoe is Van Eeden geworden die hij nu is ? Want dat hij niet altijd zoo dacht is duidelijk.
Zelf erkent hij het : „Een droomer heb ik mij hooren noemen.
Maar ik verzeker u dat als een van ons beiden droomt dat er
meer waarschijnlijkheid is dat gij die droomer zijt dan ik. Want
ik weet hoe gij denkt, ik heb gedroomd als gij en ik ben wakker
geworden, en ik zie hoe gij suffend verder droomt, dat gij een
braaf, rechtschapen leventje leidt en dat alles blijven moet zooals
het is. Maar wakker worden is een gelukkig en wonderbaar ding,
waarin men zich niet vergissen kan. En ik wensch u toe, dat
gij eens moogt wakker worden als ik, dan zult gij bemerken welk
een leelij ken, benauwden droom gij droomt." -- Ten overvloede
wijs ik op De Student Thuis. In dat stukje teekent Van Eeden
een zijde van het studentenleven. Eenige jongelui zijn op de
kamer van Frans van Til bijeen, en wanneer zij een stevig glas
hebben gedronken, richten zij een vereeniging op. Sociaal-democratisch moet de grondslag zijn : „alles rood — rood als de dageraad ! — de wijn rood, de kreeften rood, de bessenjenever rood.
De maatschappij heeft verbetering noodig, er moeten barricaden
worden opgericht," enz. enz. — in het kort, zij nemen onder
Bacchus' invloed, niet onaardig een loopje met socialistische denkbeelden van den dag. Toch vindt Van Eeden zijne studenten
volstrekt niet belachelijk of slecht — hij leeft met hen mede,
hunne scherts is de zijne. Maar indien hij nu eens zulk een
avondje moest meemaken en zijn oordeel uitspreken ! Zijn Nutsrede zegt genoeg : „Als gij weer eens drie gulden weggooit aan
een diner, of een flesch wijn, in een uur tijds verorberd, denk
dan dat gij, in de nuttigste arbeidsmaat gemeten, de opbrengst
versmijt van twee lange, eentonige doorgezwoegde dagen. Beproef
ze eens te verdienen met spitten, en gij zult zuiniger worden met
uw guldens."

Gaandeweg kunnen wij die verandering waarnemen. De oplet=
Noord en Zuid, 23ste Ja rgang;
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tende lezer vindt hier en daar, in zijne werken verspreid, de
sporen van den geleidelijken overgang. Van Eeden begint met
geringschatting te spreken over ,,studentengrappen, die alleen op
gymnasiasten, groenen en bakvischjes indruk maken", en van
studentenjolen, ,,waarop menschen een gek figuur kunnen slaan,
wier beteekenis grooter is dan die van drie studenten-generaties
bij elkaar." En denk eens aan de waardeerende woorden over
den boerenstand, die hij in Lioba den stervenden Harald op de
lippen legt!
Ik geloof dat Van Eeden's groote, overal zich uitende liefde
voor de natuur en zijne gemeenschap met haar hem vervreemd
heeft van de menschenmaatschappij , hare instellingen, haar oordeel.
Hij huivert van ,,die moderne, leelijke en afzichtelijke menschen
hooperi, die kankergezwellen op de schoone aarde, verpest door
rook en stank en ontaarde menschen, die men steden noemt."
Zeker is het kwaad dat hij in onze samenleving aanwijst niet
denkbeeldig en legt hij telkens den vinger op de wonde plek. Of
echter zijn geneesmiddel het ware is ? Wij achten ons niet bevoegd een oordeel te vellen. Toch wenschen wij ons allerminst
te scharen bij de groote menigte, die zich schouderophalend afwendt ; want, indien het al waar mocht wezen dat Van Eeden
dwaalt - wat alleen de tijd zal leeren - zijne woorden maken
den indruk de eenvoudige zegging te zijn van een heilig-overtuigde. Daarbij komt dat beide redevoeringen z66 pakkend zijn
van vorm, dat zij boeien zelfs waar de inhoud tot bedenkingen
aanleiding geeft.
Gelukkig hoeven wij niet te vreezen dat Van Eeden voor de
poëzie verloren zal gaan. Verklaarde hij niet: ,,Mijn ijdelheid
geef ik in zooverre toe, dat ik mij zelven gun trotsch te zijn op
het feit dat ik tien uren daags op 't veld kan werken. En mijn
eerzucht zal ik bevredigd voelen als ik het zoo geminachte landwerk tot wat meer aanzien heb gebracht, en als ik getoond heb
dat ruwe en zware handen-arbeid en fijn geesteswerk elkander niet
hinderen, maar zelfs ten qoede komen"?

Veel is nog van Van Eeden te verwachten. Zijn dagen zijn in
't groene blad; en indien zijns levens zomer geeft wat de lente
beloofde, zal hij zich blijven ontwikkelen tot wat ons Land zoo
zelden bezat en zoozeer behoeft: een waar en groot dichter,
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Frederik Van Eeden werd in 1860 te Haarlem geboren. Hij
studeerde in de medicijnen ; na zijne promotie (in 1886) begaf hij
zich naar Nancy om de hypnotische geneesmethode te bestudeeren.
Eenigen tijd stond hij met Dr. A. W. van Renterghem aan het

hoofd van een kliniek voor psychotherapie te Amsterdam ; daarna
vestigde hij zich te Bussum.
29 October 1899.
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In Jaffa liggen.
Hoewel wij ter bevestiging van onze verklaring der uitdrukking
in Jaffa liggen" (zie bl. 48) nog kunnen wijzen op Winschooten's
Seeman bl. 91, is 't lang niet onmogelijk, dat wij in ,,Jaffa" den
naam van 't eiland Java te zien hebben, daar de zegswijze „voor
Java zijn'', wegens de langdurige en moeilijke reis, in 't begin der
17e eeuw zooveel beteekende als : „verloren, resp. dood, overleden
zijn"; zie Gids van Juli 1898, bl. 95.
Als vindplaats der uitdrukking, die voor jaren ook in D e J ag e r's Archief 4, 129 30 en Vrije Tries 6, 184 besproken is —
teekenen wij nog aan : D e R e g t Menqeldichten 8.
Daar valt een rijtuig om, in 't draayen van een hoek;
De man in Jaffa en de plaaten uit zijn broek.
W.

G. A. NAUTA.

TIJDSCHRIFTEN.
De Gids, September.
,,Dood, morsdood is een dichter eerst" - aldus begint Prof.
K a 1 f f zijn aangenaam gesteld artikel over Cats - ,,indien hij
voor goed neergelegd is in het graf van het zwijgen, indien zijn
werk niet meer wordt gezien tenzij in bibliotheken, zijn naam niet
meer genoemd dan door de historieschrjvers der literatuur, indien
hij geen vrienden meer heeft, noch vijanden.
,,Is dat waar, dan is Cats nog springlevend. Want alleen in
deze eeuw zagen een negental uitgaven zijner volledige werken
het licht en evenveel bloemlezingen uit zijn werk; tal van studiën
zijn hem gewijd en nog onlangs heeft een Franschman een dik
boek over hem geschreven ; veel smaadheid wordt hein aangedaan,
doch hij heeft ook trouwe vrienden, die opkomen voor zijn eer, die
hem niet alleen aanprijzen maar ook lezen."
Na deze inleiding wijst schr. er op hoe veel grooter Cats' populariteit was in de 17e eeuw: 50.000 exemplaren te drukken van én
zijner werken was geen buitensporigheid! Die populariteit kwam
op als een springvloed; in Zeeland - gevleid door de gedachte
dat het nu ook ging deelnemen aan de literatuur - zag men het
eerste wassen van het getij Daarna las Holland, las het buitenland met bewondering de poëzie van den Pensionaris. Evenwel geen springvloed is lang van duur. Overwaardeering door tijdgenooten oordeelt zich zelve: dat hebben o.a. Van der Noot, Feith
en Tollens ondervonden. Prof. K a 1 f f meent , dat de roem van
Cats reeds in het laatst der 17e eeuw kenterde. In ieder
geval kon in 1732 door Justus van Effen verklaard worden ,,dat
die Groote Man in zijn hoedanigheid van Poët binnen zo weinig
jaren van het toppunt van roem tot in den afgrond van de uiterste
veragting is nedergestort." In 1770 verzekerde Bilderdijk , dat
Cats ,,zijne wettig verkregene achting bijna ten eenenmale verboren heeft en nauwelijks meer dan van het plompe gemeen geleezen wordt." Bilderdijk zelf ondertusschen las Cats wel. Hij
las hem reeds, als wij hem mogen gelooven, toen hij anderhalf
jaar was en is hem blijven lezen zijn leven lang. ,,Als Bilderdijk
over Cats spreekt, wordt zijne stem week, neemt zijn grimmig
gelaat een zachte uitdrukking aan'. Zijn ,,halsvriend" noemde
hij hem ! Feith en Helmers bewonderden Cats eveneens; en in
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1829 werd zelfs een standbeeld voor hem te Brouwershaven opgericht. Maar *een jonger geslacht had gansch andere idealen over
leven en literatuur. „In 1844 had Potgieter in zijn Riks-Museum
die meesterlijke kenschetsing van Cats' persoonlijkheid en werken
gegeven, die waarschijnlijk meer dan eenige andere critiek den
stoot heeft gegeven tot een omkeer in de beschouwing van Cats
als mensch en dichter. Scherp maar kalm, de kalmte die eene
volkomen beheersching van het onderwerp geeft ; streng maar
waardig, al flikkert soms de spot door het betoog, al trilt hier en
daar ingehouden verontwaardiging, onbeschroomd lakend doch ook
onpartijdig het goede erkennend, geeft Potgieter ons een beeld
van Cats' leven en werk." In 1863 verscheen in De Gids het
artikel van Huet, dat sedert herdrukt is in het eerste deel der
Liet. Zant. Schr oordeelt dat „Potgieters vijftal bladzijden in rijkdom van inhoud, ruimte van blik, billijkheid van waardeering en
onpartijdigheid het schitterend en amusant maar vluchtig artikel
van Busken Huet overtreft." Diens critiek maakt den indruk van
een nationale wraakneming. De „Zeeuwsche poldergast" de „godvreezende moneymaker met zijne door en door laaghartige moraal"
en zijne „wellustige verhalen" was nu ontmaskerd. En vijf jaar
later kwam Jonckbloet in zijne Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde het vonnis, gewezen door kunst en kunstcritiek, in naam der
wetenschap bekrachtigen. „Terwijl wij - de goede bedoeling van den
bestevaer blijven waardearen ... meesmuilen wij als men hem ons
nog voor een groot Dichter wil opdringen." Tegen het oordeel
van I[uet en Jonckbloet kwam J. A. F. L. Baron van Heerkeren
op. In 1876 voltooide hij een met even grondige kennis als warme
sympathie geschreven artikel, dat eerst een paar jaar geleden werd
uitgegeven. Dit pleidooi voor Cats is sterker in den aanval dan in
de verdediging. Nog een ander strijder stond op : Dr. A. Kuyper,
die in zijne doorwrochte rede, in 1888 gehouden bij de overdracht
van het Rectoraat der Vrije Universiteit, een meesterlijk pleidooi
voor Cats als dichter ten beste gaf. „Zou het iemand gelukken den
dichternaam van Cats te handhaven dan zeker dezen criticus, in
den geloove vereenigd met den dichter voor wien hij pleitte, dezen
geoefenden strijder met het woord en de pen, dezen voortreffelijken
stylist." En eindelijk kwam een vreemdeling Dr. Gustave Derudder
ons een boek over Cats schenken, waarin hij over het algemeen
ingenomenheid ja bewondering aan den dag legt.
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Na het geven van dit overzicht neemt Prof. Kalf zelf het woord.
Toen het eerste werk van Cats verscheen, was de dichter de
veertig reeds voorbij. Langs welken weg was hij geworden, wat hij
toen was 9 Wat wij omtrent de geschiedenis van zijn innerlijk
leven weten, hebben wij te danken vooral aan hetgeen de dichter
zelf ons daarvan heeft medegedeeld in zijn Twee-en-tachtigjariq
Leven. Cats maakt in die berijmde autobiographie overal den indruk
van een volkomen eerlijk levensbeschrijver ; nergens tracht hij de
zaken te verbloemen, integendeel, hij is eer geneigd zijn vroeger
leven met donkere kleuren af te schilderen. Al spoedig was hijverliefd
Ey siet, een jonge spruyt, n1 was het rnaer een kint,
Daer was mijn ijdel hart ten hoogsten op gesint.
Ick stont naer hare gunst. en wist haer yet te scheneken,
Op dat se, wier iek was, noch mijner sou gedencken.
't Was al maer kinderwerck, maer des al niet te min ...

Maar desalniettemin wist zijne moei hem zóó te bepraten dat hij
de „jonge spruyt" liet varen. Later leerde bij bij Rector Kemp
een „vroolijke, spraakzame meid, waar een steekje aan los was"
kennen. Wel kwam het niet verder dan „losse praat", maar die praatjes
.... »smaeckten naer het hof en oock naer geyle min".

Twee bondgenooten had hij in den strijd met zijne zinnelijkheid:
zijne voorzichtigheid — een „bange bloed" noemt Prof. K a 1 f f hem —
en zijn geloof.
Voorzichtigheid had hij geleerd als Leidsch student toen een
aardig dienstmeisje, een „maegt van frisse leden" die gewoon was
„ons bedden op te maecken", door hare opvolgster „een backus
van Meduyse" leelijk werd belasterd en Cats, de onschuldige Cats
begon te vreezen dat hem een „onwettig kind stont thuis te zijn
gebracht". Gelukkig bleek zijne vriendin nog ongerept en had het
„backus van Meduyse" het gansche verhaal „uyt haeren poot gesogen", — maar Cats had voor goed den schrik beet.
Zijn geloof — hij had in Cambridge de lessen gevolgd van Prof.
William Perkins, den „eigenlijken vader van het piëtisme". Op dien
voetspoor heeft Cats het zich tot taak gesteld in de eerste plaats
zijn eigen innerlijk leven meer en meer te ontwikkelen, de theologie
op te vatten als „the science of living blessedly for ever", onder
leiding van den geest Gods mannelijk en volhardend te strijden
tegen de zonde in hem, maar ook tegen die, welke hij in zijne omgeving in zijn volk opmerkte.
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Eerste dichtproeven „in 't amoureuze" zijn niet tot ons gekomen
Op later leeftijd „schrok Cats van zijn eigen beeld uit die jaren."
„De ydele .Minne-beelden onser jonekheyt" zal hij omwerken tot
Sinnebeelden van sticlltelycker bedenckínghen" ; zoo hoopt hij zich
zelven en anderen aan te wijzen „hoe uien uyt een domme jeught
tot een gesette manheyt, en van daer tot een stichtelijcke ouderdom behoort te klimmen."
„Het genre der Emblemata'', oordeelt Prof. K a 1 f f, --- der
stomme ende nochtans sprekende beelden", gelijk Cats het heeft
gekenschetst, is zeker niet hoog. Doch in dat genre heeft hij verdienstelijk werk geleverd. Hier is hij doorgaans niet vervelend
breedsprakig noch sopperig, maar opgewekt, levendig, vaak kernachtig. De aardige en vernuftige stukjes zijn hier niet schaarsch,
evenmin als fraaie verzen of geestig gevonden woorden. Het bekende gedichtje over de „twee gepaerde schelpen." is ongetwijfeld
een aardig stukje, doch het is zoo vaak aangehaald, dat men het
bijna voor eenig in zijn soort zou houden. Dat nu zou bezijden
de waarheid zijn. Naast dat stukje mag men menig ander stellen."
Maar ook kunnen wij Cats hier waarnemen in zijn „gemis aan
decorum, in zijne ruwheid en platheid." Smakelijk is dit begin
van een bijschrift:
:

Wanneer het huys vervat, dan rugmen al de muysen,
Wanneer het Iichaeln sterft, dan vluchten al de luysen.

Het volgend hoofdstuk is voornamelijk gewijd aan Cats' piëtisme
en, hoe belangrijk ook op zichzelf, wij meenen het niet te mogen
opnemen in ons toch reeds uitvoerig geworden verslag.
De Letterlc°und' e R oniek bespreekt .Een boek met herzen. Vijftig
lessen in het Nederlandsch voor Gymnasia, Hoogere Burger-,
Kweek- en Normaalscholen, door J. B. M e e r k e r k.
De bedoeling van den Heer M e e r k e r k is : „te zorgen dat
onze burgerij die eenig onderwijs genoot, ophoudt onbekend te zijn
met onze beste literatoren en nalaat onverschillig te zijn voor
waarachtige poëzie." Het oordeel van den criticus is : „Er is in
dit verzenboek het een en ander dat mij doet vreezen dat de Heer
Meerkerk zich illusiën maakt en met zijn methode meent bereikt
te hebben datgene waarvan hij in werkelijkheid mijlen ver verwijderd
bleef en noodzakelijk verwijderd blijven moet''.
Vooreerst ziet deze paedagoog er niet tegen op kinderen en aankomende knapen (op sommige H. B. scholen met meisjes in ééne
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klasse samenzittend) amoureuse poëzie van verschillenden aard onder
de oogen te brengen. „Leest dit heel aandachtig" vermaant de Heer
Meerkerk en de gehoorzame Gymnasiast of Burgerscholier leest met
klimmende aandacht Gorter's verzen :
.... »Het is waarom een meisje een plan belooft
Te stoven in haai- armen en verlangt.
Naar 't mooie huwlijksuur . . .

Door de vragen worden de gedichten „uiteengerafeld en bepoeteld '.
Eindelijk het vonnis : „Dat ook maar een flauwe poging gedaan
wordt om op het mooie van mooie verzen de aandacht te vestigen
en daarvan iets te doen gevoelen, blijkt nergens. Het moet dan
ook moeielijk vallen na zulk een behandeling van het vers er weer
de kleur, den glans en den klank aan te geven, die het doen leven
en tot „een vreugd voor immer maken."
„Bij het bladeren in dit boek werd ik telkens herinnerd aan
Batavus Droogstoppel's beschouwingen over „Auf Fliigeln des Gesanges", aan de dichtoefeningen van meester Pennewip, en aan het
bekende nootje uit het leekedichtje :
't Blank nootje kwam kijk(n, maar 't hield zich niet blank.

Want 't bleef in de handen van Oom — v e e 1 t e 1 a n k!
Toen lustte de ondeugende jongen 't niet sneer ...."

De Nieuwe Gids.
Wat wij indertijd, toen H. J. B o e k e n zijne vertaling van De Hel
uitgaf, wenschten : dat deze nieuwe bewerker den g e h e e 1 e n
Dante zou vertolken, schijnt te gebeuren. Deze aflevering bevat
den aanvang van De Louteringsberq. Bij B o h 1: liet Vaqevi&ur).
De Literaire Kroniek van Kloos bespreekt het hierboven vermelde
verzenboek van J. B. M e e r k e r k. Belangrijk is dit artikel,
omdat het een stuk autobiographie bevat. Het zij ons daarom
vergund den schrijver-zelven te laten spreken : „Ik geloof het er
thans voor te mogen houden, dat ik als een soort van dichter
word beschouwd. Maar ik weet nog wel, toen ik veertien jaar
was, en de lessen op de hoogere-burgerschool volgde, dat toen literatuur een ding was, waar ik liever niets mee had van doen. Ik stelde
in dien tijd veel meer belang in een degelijk natuurkundig vraagstuk dan in een sierlijk-gerijmde ode ... Maar, toen ik ongeveer
zeventien jaar was, nam ik eens, op een zonnigen achtermiddag,
half uit verveling, na gedane dagtaak, mijn Schiller in handen en
begon te lezen, zoo goed als ik kon. Ik trachtte accuraat het
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rythme te volgen en langzaam-aan klaar te begrijpen, wat er stond.
En daar plotseling -- daar kreeg ik het — daar ging het mij
treffen ik bemerkte een vreemde, nooit-gekende, inwendige aandoening : de tranen druppelden stil uit mijn oogen en zachtjes
voelde ik bonzen mijn hart. En, diep-klaar verheugd stond ik
op ... nu had ik toch eindelijk ontdekt wat poëzie was, nu wist
ik het, nu snapte" ik het — en vol, van een onuitsprekelijke
zaligheid, ging ik met nieuwen levensmoed naar huis .. .
„Geloof me, men moet heel rijp-ontwikkeld zijn, heel erg uitgestudeerd-op-de-hoogte wezen van zijn eigene, persoonlijke aandoeningen, als men die tenminste heeft, en nog bovendien heel gevoeligexact kunnen lezen, voordat men ook maar het minste kan begrijpen van een werkelijk-levend vers... Prille jeugd en literatuur
zijn dingen, die evenmin iets met elkaêr hebben te maken als zingende kanaries met bankpapier. De jeugd, met haar oppervlakkig
egoïsme, leeft alleen in haar eigen dingen, en, zoo ooit aan iemand,
dan blijft het den wat-rijperen leeftijd voorbehouden, om te doorproeven gevoel en verbeelding en hooger-begrip van andere menschen,
of de letterkunde eigenlijk gezegd.
„Ik sprak hier dus alleen maar over de herinnering uit mijn
eigen jeugd, om aan te wijzen, dat een-boek-met-verzen-uit te-geven
voor onze tegenwoordige schoolgaande knapen een ontzettendteedere een bijna gewaagde onderneming is ...,
„De. methode van den Heer Meerkerk, met haar positieve vragen, voordat de leerlingen nog iets gevoeld hebben, zal wel niet
veel anders tot uitwerking hebben ; dan dat zij den schranderen
hoogere-burger-scholier ... de onwillekeurige opmerking doet maken
„Men negert mij hier n èt zoo als bij natuurkennis ... Die letterkunde : o, wat een onzin toch ! ... En die jongen zou wel eenigszins gelijk hebben ooi : want ik verzeker u, lezer, — als ik zelf
de vragen moest beantwoorden, door den Heer Meerkerk gedaan
bij mijn eigene verzen, dan zou i1 in soiitl ds achter de luisterende
oorgin moeten krabben en antwoorden : „Ja, meneer Meerkerk, ik zal
u wel antwoorden, maar s.v.p. een beetje geduld ! Want ik moet
nu uit liet spontane kasboek mijner verzen de dingen op eenmaal
gaan overbrengen in het grootboek der reflectie, en daar hoort
natuurlijk een heel klein beetje rekenkunst bij."
Schr. geeft een enkel concreet voorbeeld ter verduidelijking
;

De zee, de zee klotst voort in eindelooze deining.
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„Zoo — zegt hij — begint een vrij bekend vers van den schrijver dezer kritiek.
„Hij tracht daar, op een gevoelde wijze, weer te geven den gezichts-indruk, dien de beweging der zee op ons maakt, met haar
tot in de verste verte opstaande en heen-en-wedergaande golving.
„Kan men nu van een jongen van de Hoogere-Burgerschool, kan
men van een leeraar zelfs aan die inrichting, die geen van beiden,
hoogstwaarschijnlijk, voelend-ziende hebben begrepen wat daar
staat, eischen, dat zij met andere woorden uitdrukken de gevoelde
weergave van de beweging der zee, zooals die doet P Het eenige,
wat die leerling zou kunnen antwoorden, is waarschijnlijk : „Mijnheer, de dichter wil hiermede zeggen, dat de zee overal in beweging is !"
„Maar is zoo'n ongevoelde, koopmans-rekenende manier van
onderwijs iets wat voor de hersenen der ' leerlingen helder maakt,
wat voor soort ding de kunst eigenlijk is ? En kunnen zij daaruit
de waarheid leeren, dat kunst iets is, wat eerst moet worden gezien en gevoeld, en daarna eerst mag worden bepraat ?'
Nederland.
Wij vermelden de bespreking van Hartstocht, den roman van
Jonkvr. Jeanne Reyneke van Stuwe. Gelijk men weet
heeft dit boek nog al de aandacht getrokken en tevens veler ergernis
opgewekt. De hartstocht is bijna uitsluitend zinnelijke hartstocht.
V a n N o u h u y s heeft terecht opgemerkt dat het schrijven van
zulk een boek door een jonge, ongehuwde vrouw een teeken des
tijds is ; en wij nemen de vrijheid er bij te voegen : geen bemoedigend teeken !
Beoordeelaar in Nederland zegt o. a. „Het boek maakt zeer zeker
de zonde niet liefelijk. Maar het maakt den betrekkelijk onverschilligen lezer wel perplex. Het moet hem een raadsel, een pijnlijk
raadsel zijn, hoe een jong meisje met zoo intense kracht en weerzinwekkende waarheid niet alleen de gesprekken, maar ook de
gevoelens, de ontinoetings-oogenblikken van zulk een held heeft
kunnen teekenen. Het oogenblik als de geroutineerde mevouw Von
Mayerhofen, nadat de anderen vooruitgegaan zijn, rondkijkt en zegt:
„Nou maar hier blijven P" ; het dierlijke oogenblik als Felix op den
avond van zijne engagementsreceptie in het priëel met zijn meisje
worstelt ; de Brusselsche variatie van weekheid en vooze teederheid
-
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in Toutou's boudoir ; de droomen, die hem in de tusschenpoozen
van zijn diverse avonturen plagen, dit alles te fantaseeren is een
werk, dat wij geen Hollandsche jonge dame uit welk „artistiek"
milieu ook, en hoe vrij ook van vooroordeelen, zouden toegeschreven
hebben". 1 )
De Tijdspiegel.
Terwijl de nieuwe bijbelvertaling bezig is te verschijnen, heeft
de Heer K. Vos voor de eerste anaal de Psalmen van Salomo (uit
de zgn. Pseudepigraphen) in het Nederlandsch overgebracht. De
bewerker zegt van zijn arbeid : „De vertaling is zooveel mogelijk
letterlijk, waardoor hier en daar de woordkeus minder fraai is ;
ook is, als 't kon, de volgorde der woorden behouden om in de
vertaling, zooverre dat mogelijk was, den zinbouw van het origineel
te bewaren". Teneinde diengenen onzer lezers, welke belangstellen
in 0. T. literatuur, eenig denkbeeld te geven van deze 1.8 Psalmen,
schrijven wij een kort fragment van den derde af:
OVER DE RECHTVAARDIGEN.

i. 1. Waarom slaapt gij, mijn ziel, en looft gij niet den Heer?
2. Een nieuw lied zingt den te prijzen God.
Zing en ontwaak tot zijn wake,
Omdat Gode goed is een psalm van ganscher harte.
B. 3. Rechtvaardigen gedenken altijd den Heer
Met dankzegging en rechtvaardiging der oordeelen des Heeren.
4. Niet zal het gering achten een rechtvaardige, die getuchtigd
wordt door den Heer;
Zijn welgevallen is steeds voor den Heer.
5. De rechtvaardige neemt aanstoot, toch rechtvaardigt hij den Heer;
Hij valt en ziet on1, wat God hem zal doen.
6. Hij ziet uit, waarvandaan zal komen zijn redding.

De Gids, October.
Prof. K a 1 f f brengt zijn belangrijk artikel over Cats ten einde.
Spiegel van den grootschen tijd, dien Cats beleefde, kon zijne
poëzie niet zijn. Stichten, verbeteren wilde hij. En ook voor Kunst
en Schoonheid was geen plaats. „Uit de regeerende klasse, belijder
van den heerschenden godsdienst, van gelijke beweging met het
grootste deel van zijn volk, maar ver boven hen uitstekend door
veelzijdige ontwikkeling en veelomvattende geleerdheid, begaafd met
dichterlijken aanleg en bezield met een sterk verlangen zijn talent
1) Hartstocht is geen passende titel. Het boek had kunnen heeten
Verlooperc of vond de auteur, die anders niet tegen een beetje opziet,
dien titel wat plat, dan was er geen andere mogelijk dan Nymphomanie.
;

RED,
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in dienst van het algemeen te stellen, vereenigde hij in zich vele
hoedanigheden om onder dat jonge volk als prediker en leermeester
der volwassenen op te treden en te werken. Zoo is de poëzie van
Cats bij uitnemendheid sociale poëzie geworden".
Op het huwelijk, grondslag der maatschappij, heeft Cats voornamelijk zijne aandacht gericht. Maar een hoog denkbeeld van
zijne vrijers heeft hij blijkbaar niet en weinig verheven is zijne
opvatting der liefde. Hoofsche liefde ? IJdelheid en dwaasheid!
Liever onthaalt hij ons en zich zelven op een verhaal als het volgende (uit den Trou-Ringh). Een minnaar heeft een vloo waargenomen die van de linkerzijde zijner vriendin overspringt op zijn
arm en „Tont en vol' haar afscheid neemt. De vlooienvriend vindt
„een diep geheym, ja troost, in dit gesicht" en spreekt de springende „postillon d'amour" aldus toe:
Kleyn vlootje ! geestig dier ! Wat hebt gij gaen bedrijven?
Gy hebt in u den geest van twee verscheyde lijven,
Gy soogt myns herten bloet en oock van mijn vriendin,
De myn'en hare siel naenit gy te samen in.

Verder leest onze dichter de vrouwen behoorlijk de les. Zij zijn
do mindere, de zwakkere wederhelften der mannen. Hare plaats
is in huis. Zij mogen geen schulden, zelfs geen kleine maken.
Bovenal -- handen thuishouden als er een kibbelpartijtje ontstaat.
Een enkele maal kan een kleine huiselijke twist geen kwaad.
„Zelfs in bed laat hij de vrouwen niet met rust. Wat zijn er niet
veel vrouwen, die haar man het dek aftrekken ! En verroert de
man zich maar even, dadelijk zijn ze boos. Voor die beide zaken
moet eene vrouw zich wachten. Zij mag ook volstrekt geen middelschut in het bed maken, geen „eygen tussenmuer"; al vroeg en
nog vrij ster zijnde, moet zij zich gewennen niet in kromme bochten
te liggen, haar man zou daar later maar last van hebben !"
Cats had van jongsaf neiging tot de poëzie. Neiging -- niet
meer. Geen hartstocht, geen liefde tot de kunst om haar zelfs
wille. Een enkele maal verheft hij zich boven het alledaagsche,
doorgloeit hem een „ongewone brant", doch na kortstondige vlucht
zinkt hij weer in de laagte. Hij beurt het gelij kvloersche niet op.
Ja, hij grijpt in 't volle menschenleven, maar met een „God zegen
den greep " Duldeloos is zijn platheid. Hij verdedigt de nu en
dan heerschende oneenigheid tusschen man en vrouw met een
beroep op het braken dat van tijd tot tijd dienstig kan zijn voor de
maag ; hij ziet een oude vrouw gedurig prikken in bradende worsten
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om de „losse gezwellen'-' tot slinken te brengen, en roept 3 „o Heer !

zoo is het ook met mij menigmaal geweest ; wanneer mijn dartel
vleesch het al te bont maakte, dan staakt gij in de „bobbels" en
deedt zoo „mijn gezwel slinken !" Zoo dicht staat, voor Cats, God
bij den pot!
„En toch" — resumeert de schrijver — en toch blijkt ook deze
dichter in sommige opzichten een kind dier karaktervolle, krachtige
kunstrijke zeventiende eeuw. Het werk van Cats , of men het bewondert of niet , heeft een eigen karakter ; de dichter is zich zelf,
hij drinkt uit zijn eigen beker ,-- al is het maar een tinnen bierkroes;
zijne taal, de taal van het dagelijksch leven is zuiver als het duinwater op Zorgvliet , is echt onvervalscht Nederlandsch. Kracht is
er niet slechts in zijne dialectiek , maar ook in zoo menig kernachtig vers of verzenpaar , waarin een brokje levenservaring of
levenswijsheid is geboetseerd in eenvoudige maar zuivere vormen.
Verzen waarin men de zeventiende eeuw herkent, zooals dit op een
rijke oude vrijster:
Al rimpelt haer het vel , haer beurs en rimpelt niet."

Vooral in zijne verhalen toont Cats zich dichter. Aardig en vlot
weet Cats te vertellen, waar hij zich eens durft en wil laten gaan.
Aan aardige tooneeltjes en sprekende portretten geen gebrek. Ook
in den dialoog munt hij uit. „Hier en daar zien wij hem eene
slagvaardigheid ontwikkelen, eene snelheid van afwisseling in vraag
en antwoord , in woord en wederwoord , waarin hij alleen door
Vondel en Breeroo geëvenaard wordt".
Wij kunnen den schrijver niet aldoor op den voet volgen. Alleen
zijn kernachtig besluit moge hier nog een plaats vinden : Gewoon
mensch, aangeboren zinnelijkheid in toom houdend door eene ietwat
schroomvallige voorzichtigheid en een leerstellig piëtistisch getint
geloof , kalm en schrander , werkzaam en voorspoedig , af keerig
van strijd en twist zoolang zijne beurs er niet mede gemoeid was,
dankbaar genietend van het goede dezer aarde, ordentelijk en braaf
levend in de hoop op een nog beter leven hiernamaals 1 ), vertoont
1)

Ten deele als belooning voor zijne liefdadigheid:
»Sie naer den rechten eysch uw sinnen in te prenten
Dat geit, dus uytgeleyt , u geeft de beste renten;
Gij hebt des vaste borgh , gij hebt jae seker pant,
Gij hebt een wisselbrief van Godes eyuen hant.

Slae hier geen twijfel aen , gij mooght u des betrouwen,
Want in den Hemel selfs wort hiervan boeck gehouwen".
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zijne persoonlijkheid ons geen der voorname karaktertrekken , die
wij in echte dichters plegen op te merken : de onvoldaanheid met
deze wereld, met dit leven, „vermoeid van 't kruipen over d'aard ",
het licht ontroerd gemoed en de ongelijkmatigheid van het „him-

melhoch jauchzend , zum Tode betrubt ," het sterke zelfgevoel en
de scherpgeteekende individualiteit , de voorname hoogheid van
levensopvatting en de hartstochtelijke begeerte naar schoonheid.
„wat hij met ware dichters gemeen heeft , is zijn lust om het
leven uit te beelden , zijn vlug vernuft en de bewegelijkheid zijner
verbeelding, zijn plastisch talent, het meesterschap over zijne moedertaal en de uiterlijke gaven van rijm- en versvaardigheid.
„Met Breeroo, Huygens en anderen heeft hij gewaakt voor de
rechten van realisme in eene kunst die anders misschien onder den
sterken invloed van Hooft en Vondel zich te zeer van het leven zou
hebben afgewend. Door menig kleur-en vormloos werk heeft hij
den smaak van ons volk zoo al niet bedorven, dan toch in zijne
ontwikkeling belemmerd of op verkeerde paden gebracht ; maar ook,
vooral onder de minder ontwikkelde lezers, den smaak voor poëzie
levendig gehouden en het oog der overigen geopend voor den rijkdom
en de bonte verscheidenheid van het leven". —
De Studeerende Onderwijzer, VI afl. 11 en 12, VII afl. 1 en 2.
A. G. v. Dijk bespreekt den invloed van de Duitsche letteren
op de onze en omgekeerd. Over dit onderwerp heeft de heer
Kakebeen indertijd in N. en Z. zoo uitvoerig gehandeld, dat het
hier niet weer behoeft te worden aangeroerd.
Dezelfde schr. geeft aanteekeningen bij „De Stem des Heeren.
Vier en twintig Februarij 1848" van Da Costa en verklaart eenige
leekedichtjes van De Genestet als ook „1648 en 1848" van Da Costa.
J. Wolthuis handelt over de wijze, waarop men te werk moet
gaan bij het verklaren van woorden en spreekwazen. De eenige
methode daartoe is de historische. De meeste der voor ons duistere
woorden en zegswijzen zijn ontleend aan oude gebruiken of begrippen,
sommige aan schrijvers of dichters, die de eene of andere gedachte
op zoo eigenaardige wijze uitdrukten , dat zij de taal met een
nieuwe uitdrukking verrijkten. Zoo is het gezegde „ 't komt zoo
in 't. rijm te pas" ontleend aan Langendijk's Don Quichot en is het
tegenwoordig zoo algemeene „dames en heeren" het eerst gebruikt
door Busken Huet, terwijl het woord „halfheid" door Multatuli is
-

uitgedacht. Het bekende rijmpje „Op den eersten April verloor

113
Alva zijn bril" dagteekent niet uit 1572, maar is de verbastering
van een snedig gezegde van omstreeks 1579: „De Hertog krijgt
een bril (breidel, klem) op die neuze." Aan het oude volksgeloof
herinnert in de boonen zijn" (men meende n.l., dat iemand door
den geur van bloeiende boonen tot het begaan van dwaasheden kon
worden gebracht) ; „een kwaad oog op iemand hebben" berust op
het bijgeloof, dat nijd en afgunst aan sommige menschen het vermogen gaven, om door hun blik anderen te benadeelen (deze uitdr.
gaf zeker weer aanleiding tot het ontstaan van de tegenovergestelde:
„een goed oog op iem. hebben").
Bij „den dans ontspringen" dacht men vroeger aan de galg,
maar Dr. Stoett heeft aangetoond, dat het zijn oorsprong vindt
in de doodendansen, waaraan men in de 15e eeuw en later geloofde.
Oude rechtsgebruiken leven nog voort in den staf over iem.
breken" en hij kan geen veer van den mond blazen." Wanneer
n.l. iemand door een ander doodelijk gewond was, legde men hem
een veer op den mond om te zien, of hij nog leefde, hetgeen van
invloed was op de straf, over den misdadiger uit te spreken.
H. v. Leeuwen haalt nog eens de herinnering aan den „Heilooschen
kring" op. Gelijk bekend is , was Hasebroek van 1836 tot '43
predikant te Heiloo en was de pastorie , die hij met zijn zuster
Johanna Elizabeth bewoonde , het vereenigingspunt der meeste
letterkundigen uit dien tijd. Mej. Toussaint , wier talent het eerst
door haar stadgenoot Hofdijk was opgemerkt , was er een welkome
gast. Zoo ook Kneppelhout , schrijver van Studentypen en Studentenleven ; Dr. Beijnen , historicus en rector van het Haagsche
gymnasium ; Beets , Potgieter , Van Lennep , Gewin (schrijver van
Joachim van Polsbroekerwoud) ; Willem de Clercq, de improvisator;
Bakh. v. d. Brink , Beeloo , Hofdijk en Dr. Brill. Geen wonder,
dat een zoo opgewekt en gezellig tijdperk uit zijn leven , al had
het maar kort geduurd , in de herinnering van Hasebroek voortleefde , toen hij later achtereenvolgens te Breda , te Middelburg en
te Amsterdam stond. Te Breda trad hij in het huwelijk met Jonkvr.
Van Tets , met wie hij 43 jaar vereenigd bleef. Mevr. Bosboom
Toussaint getuigde nog na 40 jaar van het Heiloosche tijdperk:
„Dit ééne kunnen wij zeggen, zooals niet velen het zeggen kunnen:
wij hebben geleefd in vollen zin , wat men leven noemt, in datgene
wat het leven tot leven maakt."
8
Noord en Zuid, 23ste Jaargang,
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H. v. Strien geeft een aantal vragen , met vingerwijzingen naar
het antwoord , over spraakkunst.
A. G. v. Dijk bespreekt uitvoerig de kwestie , - hoe men dient
te lezen , om er het rechte nut van te hebben. Men moet het lezen
niet beschouwen als een zaak van minder belang , waaraan slechts
snipperuren mogen worden gewijd. Als men het goed doet, is het
een vruchtdragende studie , even inspannend als elke andere. Men
doet het dan met het potlood of de pen in de hand en een schrijfboek naast zich , waarin men alles opteekent , wat de aandacht
trekt en verdient te worden onthouden. Stuit men op woorden,
die men te voren niet heeft ontmoet, dan moet de beteekenis daarvan worden opgezocht. Daartoe is het noodig , dat men in het
bezit is van een flink woordenboek (Van Dale) , een encyclopedie
(Sijthoff , Brouwer , Kepper) , een woordentolk (Kramers of de
Woordenschat van De Beer en Laurillard) en een boek over mythologie (Kroon , Mehler of Hecker). Maar al bezit men al deze
bronnen en weet men die te raadplegen , dan zullen er nog altijd
vragen overblijven , die men niet kan beantwoorden. In dit geval
kunnen de tijdschriften, wier redacties gaarne tot hulp bereid zijn,
uitstekende diensten bewijzen. Intusschen zijn er ook veel dingen ,
die men bij wat oplettendheid zelf kan vinden. Schr. haalt o.a.
aan uit „Jan, Jannetje en hun jongste kind" : „al schreeft gij hem
drie h's op zijn rug". Hieruit zou men misschien willen lezen
help hem haastig ; maar als men nu in E. Wolff's „Waleheren" bij
de aankomst van een schip uit Oost-Indië) leest:
,

Zie die familieplaag, die schand voor zijn geslagt!
Men zond hem met drie h's, wie hal hem thuis gewagt ?

dan begrijpt men in beide gevallen te doen te hebben met een
toespeling op het jonge mensch, dat zich in Indië bij een familie
kwam presenteeren met een „aanbevelingsbrief", waarin niets
anders stond dan de drie woorden : Houd hem hier !"
Voorts geeft dezelfde schr. aanteekeningen bij Da Costa's „Rouw
en Trouw" en De chaos en het licht" alsmede antwoord op eenige
ingekomen vragen. Deze betreffen meest alle vaste uitdrukkingen
en spreekwijzen, bijv. alle gekheid op een stokje. Deze verklaart
schr., evenals het Wdb., uit den gekstok of marot der narren. Men
noodigde hen uit , hun gekheid op hun stokje, d.i. voor zich te
houden. Het riekt naar de lamp moet het eerst gezegd zijn van

de werken van Demosthenes, die volgens de overlevering altijd in
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een hoI onder den grond werkte om niet gestoord te worden en
zich daarbjj dUB van kunstlicht moest bedienen. Hij lee/t daar
als God in Frankr&·k: deze zegswjjs is volgens het algemeen gevoelen ontstaan in de jaren 1792-94, toen het godsgeloof in Frankrijk offieieel was afgeschaft. Men wilde er mee zeggen: God heeft
in Frankrijk nu niets meer te doen en kan er dus aIleen voor
zijn genoegen leven. Sehr. herinnert echter, dat de heer Roodhuizen in De TDdspiegel (1898) heeft opgemerkt, dat de spreekwijs
oorspr. luidde: als een Schot in Frankrijk, en doelde op de weelde,
waarin de lijfwacht van Lodewijk XI leefde, die geheel uit Schotten bestond. Sehr. deelt niet mee, of de heer R. ook heuoijzen
voor deze bewering heeft aangevoerd. Hierop komt alles aan. Aan
gissingen, al zijn die ook nog zoo vernuftig, heeft men voor de
verklaring van woorden en spreekwijzen niets.

Taal en Letteren, ge jg., afl, 8.

J. E kEllen, Een lied van. de Smart (Frederik van Eeden). In
het Tioeemaandelijksch. T0'dschrift vindt
erwey dit werk een
"systeem van Christelijk-mystische retoriek" en de "iedee convensioneel." Van Deyssel daarentegen prijst het bovenmate. - "Het
gedicht Ellen bestaat uit een Introdmctie, drie .Zanqen en een
Naspel Tussen de Eerste en Tweede Zang staat een Intermezzo,
tussen de Tweede en Derde Zang de vier Nachtliediee, tussen de
Derde en het Haspel een Intermezzo en heel achteraan de Coda.
AI die invoegingen zyn als Vondels Reien in zijn treurspelen een
weezklank op het voorafgaande. Ook kondigen zij vaak aan, wat
gebeuren moet. Zij bespiegelen, verklaren, vatten saam, geven een
konkluzie."
Elk gedeelte wordt in 't kort weergegeven. Dit lied
van de Smart is een diedakties-Iyries werk, gedacht als muziek,
waarin de lijdende hoofddersoon rust vindt in de besehouwende
askesis.
B. H. Over TTondels Leeuuiendalers. Von del had met de Leeuwendalers niet de bedoeling het Noorden te kleineeren tegenover het
Zuiden. Maar de uitkomst was niet naar zijn wensch: beide Nederlanden waren gescheiden. "Als profeet voorspelde hy de hereniging. En hebben wij niet in meer dan een opzicht deze hereniging
zien worden? Dit is de diepe zin van dit lantspel. Toen in zyn
tijd, was deze profesie een iedeaal; die toestand idyllies. En Vondel
symboliezeerde in een herdersdrama wat hem voorsweefde ; zyn
8*

"r
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vredesiedeaal ten opzichte van noord- en zuid-Nederland, verheerr
likte hij in de Leeuwendalers.
M. M. K 1 e e r k o o p e r, Een onbekend lied van Jan Jansz. Starter.
Het komt voor in den eersten bundel Nieuw-Jaar-Lieden, uitgeg.
in 1618 door de Nederduytsche Academie, en is onderteekend
J. J. Leer volmaeckt Natuur, de spreuk van den dichter, later vervangen door zijn andere spreuk Gonst baerd Nijd. In den Frieschen
Lusthof is het vers niet herdrukt, maar komt er voor als geheel
omgewerkt en technisch verbeterd.
M. M. K. Meester Gerrit wordt door den heer Van Moerkerken
terecht verklaard als de beul. Die man was Gerrit Pietersz., van
1621 tot na 1641 beul te Haarlem. „Daar Haarlem in deze streek
alleen het recht had er een beul op na te houden, moest deze
ambtenaar bij eventueele gelegenheden aan andere omliggende
plaatsen geleend worden."
Boekaankondiging. Gallicismen in het Zuidnederlandsch, proeven
van Taalzuivering door W. de Vreese. Veel is afgekeurd, doordat
de Schr. het Noordnederlandsch niet goed Kent. Ook veel, wat
individueele uiting is van de schrijvers. Hiervan geeft de beoordeelaar (B. H.) voorbeelden. Op school moet men de algemeene
taal leeren, maar die deze kent is vrij te spreken en te schrijven
zooals hij wil.
Kleine 7needeelingen over boekwerken door S. K. lo. Het opstel in
de Lagere School, door C. Groustra. Hierin is veel goeds, maar er
blijven moeilijkheden over. 2o. .Een boek met Verzen door J. B.
Meerkerk. Een pedant, onmogelijk en onpaedagogisch boek „Mensen, voor wie zo weinig helder is, moeten begrijpen, dat ze beter
deden te zwijgen." 3o. Robinson en ons Land, door J. C. Colijn en
C. Groustra. „Van de manieren, waarop voorbereidende voorstellingen (voor Vaderlandsche Geschiedenis) kunnen worden aangebracht, komt ons deze wel aantrekkelijk voor. De Schr. zullen op
belangstelling in hun werk kunnen rekenen." 4o. Voor de Jongelui
door F. J. van Uildriks. „Dat de schrijfster over de natuur goed
kan schrijven, wil ik niet betwijfelen." Maar hier doet zij het
niet „De toon wordt overal te hoog ingezet, en de on-natuur en
on-eenvoudigheid vermoeit." 5o Een dertigtal door F. J. van Uildriks. • „Dit boekje is gelukkiger, wat de toon betreft." 6o Ons
Opstellenboek door L. de Vries. De titel is niet goed, want de
»

meeste oefeningen hebben niets met het stellen te maken,
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Âfl. 9.
J. K o 0 p m a n s, Maerlant-Studieen. IV. Utenbroelce's J(onstan fijn.
IJtenbroeke bewerkte de tweede partie van de Spiegel Historiael:
hij gaf ons Konstantijn de Grote, daarbij Viricentius slaafs navolgende. Het hoofdfeit van des keizers daden is zijn bekering en
de spil waar 't al om draait, paus Silvester. Of Maerlant van Konstantijn een andere fieguur zou hebben gemaakt, schijnt vruchteloos
vragen. Misschien had hij hem heroïes willen teekenen, maar door
zijn vasthouden aan de bronnen zou zijn beeld geworden zijn als
dat van TJtenbroeke.
J a n L i g t h a r t, Opmerkingen bij de lezing van Potgieter'
Florence, le jaarg. Schr. maakt attent op de schoonheden in den
eersten zang en verklaart sommige verzen, laat echter geschiedkundige aanteekeningen achterwege.
J. K 1 e e f 5 t r a, Over opvoeding (Vervolg). VI. Gelijk men het
kind lichamelijk sterk en krachtig kan maken, zoo kan ook de
geest regelmatig ontwikkeld worden; zoo kan men het kind ook
moreel veredelen door het organisme zijner ziel te sterken, het te
gewennen aan orde, soberheid, tevredenheid, enz. Zoolang echter
de opvoeding niet anders is dan een africhting voor de samenleving en zoolang psychologische dokters geen praktijk hebben, zoo
lang zullen velen de maatschappij blijven intreden zonder 't ooit
verder te brengen dan tot den rang van moreel proletariaat.
VII. In dit hoofdstuk wordt betoogd, dat de huiselijke opvoeding
in Holland een karikatuur is op de eischen eener gezonde pedagogie, en dat de Engelsche zooveel beter is. Twee voorbeelden
moeten dit illustreeren. 1) \[jJJ Samenvatting van 't voorafgaande
in drie conclusien : lo De ouders hebben over t algemeen weinig
begrip van methode, erkennen de noodzakelijkheid van methodische
opvoeding niet en doen geen moeite zich in deze richting te bekwamen. 2o. Psychologische adviezen worden nooit gevraagd.
30. De ouders, vooral de moeders, verlagen zich tot slaven van
hun ouderliefde en leggen 'ter op aan, dat een kind niet buiten
hen kan. Dit zit hem in onzen volksaard: deze deugt niet, de
Engelsche wel. De school eischt regel, orde, tucht, opmerkzaam1) Deze voorbeelden bewijzen niets: men kan er gemakkelijk andere
tegenover stellen. En dat de Engelsche moraliteit zoo hoog staat, en zooveel hooger dan de onze, willen wij niet toestemmen.
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heid aandacht, werkzaamheid, enz.: deze eigenschappen moeten in
het huisgezin worden gekweekt.
D r. J. B. S c h e per s. Spanje door Joze{ Israi/ls. Een opstel
moet eigen leven bevatten, in eigen taal weergegeven, In dien
trant is het bovengenoemde boek een model. De hele, levendige,
artistieke persoonlijkheid van de schrjjver is hier duidelijk in neergelegd. De indruk, die het boek maakt, is deze: de S. is geen
woord-artiest, maar 'en geestig, fijn opmerkend, gemoedelik, opruimd, nerveus en hartstoehtelik man van 'en vroegere generatie,
in wie de weemoed over het verloren huweliksgeluk de werkkracht
niet gedood heeft.
J. .A. F i s c her. Haast je maar niet zou een kelneraardigheid
zU n in plaats van a~jeolieft meneer. H. v. H. Eierbrand heet in
't N. O. van N. Braband het weinigje hout, genoeg om water aan
de kook te houen, tot de eieren gaar zijn.
Afl. 10.
J. K 0 0 p man s, Vondel-Studie·n. IV. De strijd tegen de antikrist.
A. De Heiliqenlecens. De M. E. tellen twaalf groote vervolgingen
in de keizerstijd. Nero staat het zwartst onder de Cesars getekend,
aangewezen als hy was door de A.postel als de drager van 't teken
van de Antikrist, Wonnen de martelaren door hun dood het onsterfelijk leven, de vervolgers werden door Lucifer in de Afgrond
gesleurd. Vondels Peter en Pauwels is van 'n geheel M. E. kleur :
de bouwstoffen zijn dezelfde als bij Vincentius en Maerlant. P. en
P. zijn de zuilen der kerk, tevens zondige mensehen, boetvaardige
monniken. Ze hebben aanhangers: daaronder Linus, de opvolger
van Petrus, een aan Christus gewijde jonkvrouw PIautille, Petronella,
de dochter van Petrus, e a. Daar tegenover staan de keizer en
andere werktuigen van den Satan: waaronder Simon de Tovenaar,
de mededinger van Petrus en Elymas, de vervolger van Paulus. De Renaissance kon zich niet dan langzaam losmaken van 't onware
en legendariese in de universele kennis, die de M.E haar hadden
overgeleverd. Eeuwenlang na den ondergang der stammen doet
hun naam nog de volken beven. Zij dooden in De Map'qhden de
heilige Ursula en hare elfduizend gezellinnen en tal van prelaten
in de heilige Duitsche stad, Vondels geboorteplaats, maar werden
later daarvoor gestraft, gelijk Nero in Peter en Pauwels. - In
Maria Stuar] plaatst de katholieke dichter Elisabeth, de onwettige
troonbekleedster, tegenover Maria als de wettige; de boosaardige
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tegenover de lijdende , de aanbidster van de valse leer tegenover

de ware geloovige. De bastaard-telg , die met geweld haar troon
en haar bastaard-godsdienst handhaaft, verdrukt de wettige koningin
in 't wettig geloof. En deze valt als een martelares.
Nero en Attila , Elisabeth en de verdere dienaren des duivels,
ze zullen het voelen , dat God 'n rechtvaardig God is , de kerk
het fondament der Waarheid , en dat wie z'n Dienst verlaat , onherroepelijk is overgeleverd aan de kwellingen van de Afgrond.
N. A. Cramer , Leeuwendalers 348/350. Weliswaar heeft reeken
de beteekenis van loopera, maar waarschijnlijk is dat recken en trecken
van plaats moeten wisselen.
K. P o 11, Moerbag beteekent bij Vondel en Hooft tepel.
B. H., Kleinigheden uit de spraakleer. VI. .Eenlettergrepig ! „ Men
dient om de welluidendheid de opeenhooping van eenlettergrepige
woorden te vermijden", zeggen de boeken en boekjes over stijlleer.
Schr. toont door voorbeelden aan , dat klankgroepen —• en daarin
spreekt men zoowel uit een- als uit meerlettergrepige woorden
kunnen bestaan en dat de genoemde stijlregel dwaas is.
Een citaat uit Prof. Kalff's Gidsartikel over Cats.
M. M. K 1 e e r k o o p e r, .Noordsche balk. Dit instrument was
hier in de 17e en 18e eeuw wel bekend ; het is de voorganger
geweest van de hedendaagsche „Schlagzither'', had den vorm van
een balk en was waarschijnlijk van Noordsche afkomst. Het heeft
in verschillende landen bestaan en is nog in verschillende musea
aanwezig.
Een citaat over Litteratuur-onderwijs van Hondius v. d. Broecke
uit de Kroniek van 1 Oct.
Boekaankondiginq.
W. P. G o m b a u 1 t , Oudnederlands. De Wachtendonekse psalmen.
De S. geeft een overzicht over de theorieën en onderstellingen, die'
daaromtrent bestaan , om ten slotte de dissertaatsie van Borgeld te
bespreken , die zich bij de mening van zijn promotor Prof. van
Helten aansluit. Den S. komt deze opvatting onwaarschijnlik voor.
Laut- und .Formenlehre dr altgermanischen dialekte , herausgeg.
van Ferd. Dieter. „Met dit boek is aan de Germanisten en in
't algemeen aan de beoefenaars der vergelijkende taalstudie een
wezenlijke dienst bewezen." (Kern).
.Een Pic-Nic in proza. Romans in Proza.
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Tijdschrift voor Ned. taal- en letterkunde, 18e deel, 2e afl.
P. L e e n d e r t s J r. Naar aanleiding van Maorlants strophische
gedichten. I. B u k e 1 a r e s vertaling is waarschijnlijk uit de 15e
eeuw. Hij begreep Maerlant slecht en schreef erbarmelijk Latijn.
II. Van de handschriften der Martijns zijn A en C niet nauw
verwant. Onder de handschriften van Ons 11. W. is BG betrouwbaar boven CTJ en B boven G. III. Maerlant schreef geen onzuivere rijmen ; alleen one ; oene komt voor. Van het rime riche,
lettergreeprijm , maakte hij dikwijls gebruik. IV. Hij is alleen de
schrijver der stroph. gedichten. V. Het enjambement heeft hij herhaaldelijk gezocht. Enjambement zal zijn ontstaan te danken hebben
aan den zang en dus vooral in strophische gedichten worden gevonden. VII. De inhoud van den tweeden Martijn is o. a. door
Te Winkel (Gesch. 326) in hoofdzaak goed weergegeven. Disput.
bestaat uit drie gedeelten, waarvan het tweede er later is bijgevoegd.
H. K e r n. Ontwikkelinq van a r uit e r in 't Hederlandsch.
Naast hart , smart , tarwe staan staart , waarde , aarde , haard,
met ar en aar uit er. Een dergelijk verschil tusschen deze woorden
vindt men in verwante talen en tongvallen. Wellicht was er reeds
oorspronkelijk verschil tusschen de er in -de eerste en de er in de
laatste woorden. Wat de woorden met ar betreft : de stamklinker
is daar oorspronkelijk r evenals van dorst en dergl. woorden. Maar
ar gaat terug tot een geaccentueerde r, or tot een niet-geaccentueerde.
Nederlandsen a a r uit ouder a r en e r.
Wat de woorden met aar aangaat , in 't Nederlandsch is aar
ontstaan uit ar voor d, t, s, z. Toch zeggen wij hard, hart, zwart:
het eerste misschien door de volgende j van sommige buigingsvórmen , die de d verdubbelde en de rekking tegenhield ; zwart is
een samentrekking van zwartet (= sordidus). De ar , die neiging
vertoonde tot aar over te gaan, beantwoordt aan een geaccentueerde
Skr. ér. Maar als geen d, s, t volgden, ontwikkelde er zich tot ar.
In voorde, woord, enz. is de klank ontstaan uit ongeaccentueerd f r.
Kaars is uit het Hoogduitsch en Ohd. Kerza is Lat. (candela) cerata.
A. H e n d r i k s. Sp kers op laag water zoeken.
Op laaq water zijn beteekent in een moeilijke positie verkeeren.
Harrebommée geeft op : Als het huis verbrand is, wil men de schade
inhalen met de spijkers op te rapen''. Beide uitdrukkingen zijn
saamgevallen : „het huis is verbrand" is gelijk gesteld met „hij is
op laag water". Zoo ontstaat : „Op laag water (bijv. bep.) zoekt
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men spijkers" en daaruit „men zoekt spijkers op laag water" (bij w. bep.).
W. L. v a n H e f t e n , Enkele aanteekeningen op de Bijdragen
tot de kennis der .Noordnederlandsche tongvallen". Daaronder komen
verschillende weerleggingen van Te Winkels verklaringen ; b.v.
omtrent de umlaut der u in leeg, geef (laag, gaaf), de aau in 't Friesch,
de afleiding van nauw enz.
Blindhokken, „door 't opzetten van een kap tijdelijk blind maken,"
enz. bevat geen afleiding van hok , maar van 't Oudoostfriesche
h.okka , dat muts , kap beteekende.
J. W. M u 11 e r , Brit. Di vooral naar aanleiding van Moortje,
681. Brit beteekent brok , brok turf ; ook drol (vgl. schok, koop,
stuk). In plaats daarvan zei men verder ook „Engelschman ". Brit
is dus een woordspeling met Brittenburg en Volk der Britten in
den trant van Poortugaal bij Vondel e.a.
P. L e e n d e r t z J r. R o s e 8832 : hoere en clute zullen beide
als scheldwoorden moeten worden opgevat.
M. M. K 1 e e r k o o p e r, Kokerellen beteekent in 17e-eeuwsche
stukken o.a. vastenavond vieren.
P. H. v. M o e r k e r k e n, Ondermnet, ondermetten (17e eeuw).
Onder beteekent hora tertia , dus 's morgens 9 uur, eigenlijk den
tijd tusschen 9 en 12, ook middag- en avondeten. In de vertaling
der Colloquia familiaria, 1654, schijnt het zooveel als 2e ontbijt.
N e t t e b o e f. Door Joh. Bolte te Berlijn worden vroeger gemaakte opmerkingen omtrent dit woord bevestigd.
A. B e e t s, Klezoor is stellig hetzelfde als Fr. closor, waarvan
ook Eng. closer.
Leo G o e m a n s, Opinerkinq, waarin ° hij een vergissing in Te
Winkels Bijdrage tot de kennis der tongoallen verbetert : u klinkt te
Leuven niet als lange i*, maar als lange u. De ó is niet door
umlaut of verkorting ontstaan, maar door mouilleering. Voor . het
Zuid-Brabantsch zijn te weinig vertrouwbare inlichtingen verkregen om over de dialecten daar zelfs maar gissingen uit te spreken.
De Hollandsche Revue IV 3-10.
Onze voorouders kenden geen spoorwegen, telegrafen, telefonen,
waterleidingen, gasgloeilicht, stalen pennen, lucifers en vele andere
zaken. Ze hebben geleefd en genoten zooveel als wij, meer dan
wij misschien. Maar wij — we zouden nu toch inderdaad niet
weten, wat we zouden moeten beginnen, als we éen van deze
zaken moesten missen.
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Zoo is het ook met de Hollandsche Revue. In het jaar 1895
onzer jaartelling miste niemand de Revue d.i, zoolang ze er niet
was ! Het eerste no. hebben wij zelfs niet aardig ontvangen ; het
beviel ons in het geheel niet en het denkbeeld was o.i. in het geheel niet verwezenlijkt. Maar thans, na vier jaar, thans kunnen
we de Revue niet meer missen.
We leven zoo snel ; wat heden nog pas ontstond, is morgen oud!
Zoo bijv. heeft geen enkele aardigheid op de Dreyfus-zaak in
Tobias Bolderman het nieuwe blijspel van d e K o o bij de eerste
opvoering op 30 Nov, eenig succes gehad, zoozeer was men Dreyfus vergeten nu Transvaal allen bezighoudt.
Dat is eene der vele ziekten van onzen tijd en aan die zwakheid van herinneringsvermogen komt de Revne tegemoet, gelijk een
bril aan een bijziende
Het is onmogelijk den inhoud van de Revue weer te geven.
Immers : ze geeft alles en nog wat en dat noq wat beteekent de
analyse van 50 à 60 tijdschriften in vier talen!
De Revue geeft alle.; !
Er is altijd zoo een of ander onderwerp aan de orde van den
dag : de dokwerkers, de jong-Turken, de vredesconferentie, de
Finnen, Transvaal, Dreyfus, kortom zoo iets waarover iedereen iets
zegt en waarover allerlei bladen en tijdschr. wat vertellen. Maar
de Revue behandelt dat iets geheel en al en aan 't einde van de
maand leest men in enkele bladzijden het best en volledigst, wat
men, overal hoorende en lezende, zou zijn te weten gekomen.
Er is altijd zoo iets heel belangrijks in onzen tijd van beschavingsziekte en wetenschaps-koorts zoo iets waarvan „geen
man van beschaving mag nalaten kennis té nemen", zoo iets
„waaraan de ernstigste mannen der wetenschap hun beste krachten
wijden" zooiets als gasgloeilicht, telegrafeeren zonder draad, dumdum kogels, stik-bommen, rookloos kruid, internationale spionage,
enz. enz , wat men alleen bij benadering kan leeren kennen uit
een zeker aantal griezelig geleerde studiën, boeken, brochures en
elkaar bestrijdende redevoeringen en ingezonden stukken, zoo dat
de martelaar die zich de lezing van al die modewaar tot taak oplegt, eindelijk met Faust kan zeggen:
Da steh ich nun, ich armer Thor,
Und bin so klug noch wie zuvor !

Maar de Revue heeft voor ons gewerkt. Uit den geheelen voor-

123
raad heeft die een artikel gedistilleerd, waarin een verdedigbare
meening met eenige argumenten vervat is, zoodat we ook het
wetenschappelijke deel van ons geweten gerust kunnen stellen.
En ..... wat moeten we lezen ?
In 1874 bedroeg het aantal oorspronkelijke romans te zamen in
Januari, Februari, Maart, April, Juli en November (d.i. in zes
maanden) 0 oftewel nihil. In de zes andere maanden te zamen 13
vervat in 16 deelen. Voeg daarbij 71 vertaalde romans (in Maart
geen een) samen 116 deelen.
Men vergelijke dien oogst eens met dien uit onzen tijd van veelschrijverij. Zooveel komt er thans ongeveer in eene maand!
Men hoort hier en daar over oorspronkelijke werken in allerlei
talen en over vertalingen spreken : de Revue doet eene keuze voor
ons ! Wat maandelijks het meest ter sprake komt wordt geanalyseerd, behandeld, door fragmenten gekenschetst enz. enz. Wat in
een half honderd en meer tijdschriften verteld wordt, kan niemand,
al had hij niets te doen, onmogelijk alles lezen : maar de Revue kiest
voor ons. Uit ieder tijdschrift eene analyse met het belangrijkste,
eene aanduiding met enkele lezenswaardige artikelen — Ziedaar
alles te samen genomen een middel om in onze snellevenden en
veelschrijvenden tijd een beetje te weten te komen, wat er al zoo
rondom ons op de heele wereld voorvalt. En opdat ook 't vroolijke
niet ontbreke begint de Revue met een partijtje van de aardigste
en meest bekende karikaturen. Dat enkele feiten enkele merkwaardige of geruchtmakende mannen te rechter tijd ook besproken
en dadelijk in prachtige platen voorgesteld worden spreekt van zelf.
Tijdschrift voor onderwijs en Opvoeding II. 1-6.
We kunnen er niet genoeg op wijzen, dat dit tijdschrift allen
steun verdient omdat het inderdaad wat anders is dan de echo
van officieele betoogen. Elders vindt men alleen rapporten, verslagen, debatten — geen letter meer dan de officieele waarheid
(d.i. meestal onwaarheid) hier vindt men meeningen en wenschen,
beoordeelingen van toestanden en derg duidelijk uitgesproken, soms
met niet veel lievigheid maar daarentegen zeer duidelijk. De inhoud
van vele tijdschr. wordt hier aangegeven -- aangaande onderwijss
of studie van de moedertaal vinden we hier echter niet veel, vandaar,
dat we niet over elk no. van dit tijdschr. verslag geven. In hoofdzaak bevat dit tijdschr. artikelen, waarvan de schr. te goeder trouw
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meenen, dat nota genomen zal worden door hen, die verandering
kunnen aanbrengen Dat is zeer naief. Elke zeer gewensehte verandering in ons L.O., M.O., H.O., kan gemakkelijk door de autoriteiten
op de lange baan geschoven worden met de bewering : dat moet bij
wijziging der wet geschieden" maar de minister, die gaarne al zijne
excellentie wil behouden en dus geen wet door hem voorgesteld
afgekeurd wil zien, bedankt er wél voor, eene wijziging der wet
voortestellen, die hem zijn portefeuille zou kosten. Niet, hoe goed
het onderwijs wordt, maar hoe lang Zijne .Excellentie minister blijft
is de vrzag. Dat de „deskundigen" elkaar telkens tegenspreken
geeft Z.Exe. natuurlijk een degelijk motief te meer, om de zaak
te laten rusten.
Dit laatste blijkt ten duidelijkste uit de tegenstrijdige meeningen
inzake taalonderwijs en opleiding van leeraren in talen, die hier
verkondigd worden. Zou het tijdschrift doel treffen, dan moest het
eene streng geformuleerde meening blijven volhouden over de
zaken, die het veranderd wenschte te zien. Dan was er misschien
nog kans, dat er nota van genomen werd.
Germania I 10, 11, 12 ; II 1, 2. Dit tijdschrift , dat zich ten
taak stelt • België en Duitschland nader tot elkander te brengen
door bijdragen in het Nederlandsch en in het Duitsch te plaatsen,
heeft in Noord-Nederland veel te weinig abonné's en veel te weinig
medewerkers , in actieven dienst althans. Geheel zijn we 't met
de inrichting niet eens. Een artikel als Gerrit Roosen" in de taal
der 16e eeuw verstaan de Vlamingen maar half en de Duitschers
in 't geheel niet. Ook kan een drama als „Rollo van Moorland"
weinig tot wederkeerige waardeering bijdragen. De auteur ziet zich
gedrukt, dat is 't eenige nut. Artikelen over de Vlaamsche beweging,
een deskundige hulde aan Hofman von Fallersleben en derg. zijn
uitstekend geschikt om in Duitschland en Nederland licht te doen
opgaan over daar geheel of gedeeltelijk onbekende zaken. Maar
het maakt een zonderlingen indruk een zeer onartistiek portret
te zien met het onderschrift ,,j Em. Hiel, Ein treuer Freund der
Deutschen" en daarbij anderhalve bladzijde, waarin letterlijk niets
geze d wordt. Wij hebben Hiel niet voor zeer groot en vooral
niet voor edel gehouden , maar hij was toch iets en dat zou men
uit dat bombast-artikel niet afleiden. Een degelijke studie , een
overzicht van arbeid , dàt moest hier gestaan hebben en niet zoo'n
gewone kranten-toast.
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Met den tweeden jaargang vertoont het tijdschr. een beetje meer
ernst, maar ook meer aanstellerij. No. 1 verschijnt in : Wijnmaand
October, Gilbhart ; No. 2 in Slachtmaand, November, .Nebelung. Wat
is dat voor dwaze grappenmakerij. Is het geen voordeel , dat de
namen der maanden bijna dezelfde zijn voor heel Europa ? Waartoe
dan die malle aardigheid van Gilbhart en Hebelung ? Het tijdschr.
zoekt verbroedering en kwakzalvert met quasi-geleerde namen, die
niemand verstaat ! !
Doeltreffend zijn artikelen over de politiek van Duitschland, Oostenrijk , Engeland ; over Duitschland en de tentoonstelling te Parijs
(zeer kinderachtig de echo van den twist nà 't congres te Gent ,
hier zeer laf als „Minister en Pedagoog", zoogenaamd humoristisch
voorgesteld). De kroon verdient het degelijke artikel van Dr.
M a u r i t s S a b b e over Jan Luyken , dat ernstige kennismaking
verdient. De artikelen over dr. W. J. Leyds , over Rusland en
Transvaal , zijn hier natuurlijk op hun plaats
Boon's Geïllustreerd Magazijn No. 4 en 5. We gelooven aan
dit tijdschrift een goede toekomst te mogen voorspellen ; het is
goedkooper , maar volstrekt niet minder dan andere geïll. tijdschr'
We vinden hier portretten van de Belgische Konings familie met
onderhoudend bijschrift , wetenswaardigheden , aardigheden, romans
en novellen — nieuwtjes (alles geïllustreerd) o.a. platen met bijschrift
over Sandgate bij Dover, dat gedeeltelijk in zee glijdt. Ook actualiteiten zijn niet vergeten, zoo bijv. de brandweer naar aanleiding der
feesten te Amsterdam met 26 platen en portretten. Ook de liefhebber der natuur vindt hier zijn gading. De geschiedenis van
Zuid-Afrika van Van Riebeek tot heden, alles met mooie illustraties
de griezelige prentjes van Klinkhamer niet daaronder begrepen. —
Belangrijk is ook het art. de Duivelen van de Noire Danse de Paris
met photos van al die beelden. Veelal vindt men in elk nummer
ook een humoristische voordracht.

IETS OVER ROEMER VISSCHER'S SINNEPOPPEN.
„Zeering en stichting" dat achtte Roemer Visscher het doel der
poetische kunst en zulks kan niemand verwonderen, die den strengen
aard onzer Calvinistische voorvaderen in het eerste vierendeel der
17e eeuw kent. Hij was 't middelpunt van een kring van mannen,
die in „'t Muze-torenhof" op Meerhuij zen bijeenkwamen en in denken en dichten deftig en deugdaankweekend waren, anders dan in
het gewoon gesprek en in den huiselijken kring, waar zij, gelijk
A 1 b. T hij m in de Portretten getuigt „praatjes voerden en kwinkslagen verkochten, van zulk en stempel, dat zij in een café chantant onzer dagen nauwelijks geduld zouden worden."
Daaruit volgt reeds, dat men blijkbaar zich anders wilde voordoen, dan men was, de aandacht wilde trekken door onnatuur ;
men oordeele slechts over de titels van Roemer Visscher's werken.
Het geheel noemt hij Brabbelingh, had hij gemeend, wat hij zei,
dat 't maar wat „Gebrabbel" was, dan had hij 't niet uitgegeven.
En de titels der deelen : Quicken (d.i. vlugge, levendige invallen:
puntdichten), Rommelsoo, Raedtselen, Tu^j ters klinkdichten, sonnetten ; vgl. de ooren tuiten), Jammertjens (klaagdichten) en Tepelwercken !
Dat alles was veelal geestig, verstandig bedacht en gezegd,
vroolijk, jolig, maar vaak onkiesch of plat. Poëzie in den waren
zin des woords vindt men hierin niet.
In 1614 gaf hij een anderen bundel uit : Sinne- en Minirepoppen,
dien J o n c k b 1 o e t (III. 34) aldus karaktèriseert : (een bundel)
„waarvan hijzelf, ter verklaring van den titel, zegt, dat het werck
principael bestaet half in een Poppe ofte Beeldt, en de ander helft
by een sententie, spreeckwoort of zeggetje," terwijl hij meende in
't woord Sinnepop de beteeckenisse van 't voorstel immer soo wel
getroffen te wesen, als in 't Italiaensch, die 't Impresa, ofte in
Griecx en Latijn, die 't Emblema intituleren."
„Het zijn dus afbeeldingen, poppen, met een zinrijk bijschrift om
ze te verklaren. Zal dergelijk werk doel treffen, dan moet het
prentwerk fraai en de toelichting — in proza of verzen — vernuftig en niet al te gezocht zijn. Aan beide eischen voldoen de Sinne-

en Minnepoppen."
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De firma R. W. P. de Vries heeft een kostbaren rijk geïllustreerden catalogus van 360 nummers het licht doen zien, waarin
uitsluitend voorkomen geïllustreerde werken over Doodendansen
(waarover wij reeds herhaaldelijk artikelen gaven) en over emblemata ; van de eerste 82 nrs. en de rest van de laatste. De laatste
afdeeling dus bijna 300 nrs groot is vooral belangrijk door den
daaraan tot grondslag liggenden arbeid van dr. A. G. C. d e
V r i e s, die tot doctor in de Nederlandsche Letteren promoveerde
op eene kostbaar geïllustreerde dissertatie : „De Nederlandsche
emblemata Geschiedenis en bibliographie tot de 18e eeuw,` waarover we later zullen spreken. Ditmaal wenschen wij de aandacht
onzer lezers te bepalen bij een onderdeel dezer tweede afdeeling
nl. Nrs. 341 345 zijnde de Sinnepoppen.
Er kan niet genoeg op gewezen worden, dat voor de geschiedenis der letterkunde de bibliographie een veel betrouwbaarder hulpwetenschap is dan de biographie. Dat een man een schitterende
loopbaan aflegde of een hoogst belangrijken levensloop had, bewijst
nog niet, dat hij korter of langer tijd de man was, wiens werken
met belangstelling werden ter hand genomen. P a a p e en V a n
W o e n s e 1 hadden een veel bewogen leven en niemand leest hun
werken meer. Mevr. Bosboom Toussaint en Melati
van Java hadden een zeer gewoon levensverloop, hare werken
worden nog steeds gelezen en opnieuw uitgegeven en in verschillende talen vertaald, daarom is het voor de beoordeeling der Sinnepoppen van veel beteekenis, te weten, of ze eenvoudig of kostbaar
werden uitgegeven, of er vele drukken van verschenen, of die
drukken elkaar snel opvolgden, of er bepaalde perioden waren,
waarin de belangstelling in dit werk toenam ! Op al deze vragen
kan de complete bibliographie antwoord geven , voorkomende in
de bovenbedoelde dissertatie ; verder achten wij belangrijk, de aandacht te kunnen vestigen op de volgende uitgaven.
Roemer Visscher. Sinnepoppen. Amsterdam , Willem Jansz.
1614. Met 183 mooie emblemata gegraveerd door Claes Jansz.
Visscher.
(P. Cz. Hooft). Emblemata Amatoria. Af beeldinghen van Minne.
Emblemes d'Amour. Amsterdam, W. Jansz. 1618. Met een prachtigen titel gegraveerd door S. Frisius en 30 platen door M. le

Blon of P. Serwouter.
0. Vaenius. Amorvm Emblemata figvris aeneis incisa. Antver-
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piae. Venalia apud Auctorem Prostant apud H. Verdusssen. 1608.
Met 124 emblemata gegraveerd door C. Boel.
Deze bundel , dezelfde als de vorige , waarin die drie meesterstukken vereenigd zijn , is in langwerpig 40• en keurig in perkamenten band gebonden. Het is een zeldzaam kostbaar werk, dat
250 gulden moet opbrengen , en dat volkomen waard is.
Roemer Visscher. Sinnepoppen. Amsterdam By Willem Jansz.
op 't water inde Sonnewyser. 1614. in oblongformaat. Dit werk is
f 100 waard.
Dit is een der schoonste exemplaren. Het werk bevat 183
prachtige figuren van Claas Jansz. Visscher in eersten druk en
deze illustraties zijn zeer belangrijk als bijdragen tot kennis van
de zeden uit dien tijd. Wij geven hierbij eene proeve van de
illustratie.

Niet hoe veel,maerhoe eet,

Roemer Visscher. Sinnepoppen. Amsterdam By Willem Jansz.
op 't water in de Sonnewyser. gebonden in kalfsleeren rug in 12mo.
waarde f 35.

Dit is de tweede zeer zeldzame druk met mooie drukken der
183 platen door Claas Jansz. Visscher.
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Roevier Visscher. Zinne-poppen ; Alle verciert met Rijmen, en

sommighe met Proze : Door zijn Dochter Anna Roemers. Amsterdam Willem lansz. in-12mo., waarde f27,50.
Dit is is de derde druk en wel de eerste die tien platen meer
bevat, dus 193, ook staan er enkele gedichten van Anna Roemers
in, die in den len en den 2en druk niet voorkomen.
Roepier Visscher. Zinne-Poppen. Alle verciert met Rijmen en
sommighe met Proze door zijn dochter Anna Roemers. Amsterdam
Sander Wijbrantz en A. Vink. 1678. in-12mo.
Dit werk is f 15 waard. Het is de vijfde druk en bevat dezelfde
193 platen. Zooals gewoonlijk vindt men hier tevens : Roemer
Visschers Brabbelingh. Bij hem selven oversien en meer als de
helft vermeerdert. Amst. J. van Ravesteyn, 1669.
Gelijk dr. A. G. C. de Vries ons op bl. 18 zijner bovenvermelde
dissertatie aantoont, gold een in 1559 te Lyon verschenen Italiaansch
werk van Giovio of Iovius, vooral door de in 1561 te Lyon verschenen Fransche vertaling hier te lande bekend geworden, als
wetboek voor de eischen, waaraan „wapenspreuken" moesten voldoen. Ook Roemer Visscher beroept zich op dit boek, waar hij in
de inleiding zijner Sinnepoppen zegt : „hebben voorts ghevolght de
regelen, die Paulus Iovius daer af geeft, te weten, datter gheen
menschelijke forme en behoort ghebruyckt te worden." Dit is in
strijd met Roemer Visschers werk, daar hij de „Sinnepoppen met
menschelijke forme" bij . elkaar plaatst, achteraan.
Slechts aan enkelen is het gegeven, een rijke verzameling emblemata te bezitten, maar men vindt er in alle openbare bibliotheken
en het is van zeer veel belang, die bedaard, ernstig en met overleg
te bezien en te bestudeeren. Bijzondere aandacht verdient, wat wij
op bl. 27 der dissertatie lezen over het groote nut der emblemata voor
de cultuurgeschiedenis : Hier vindt men een prentje met kannen en
schotels, of potten en keukengerei, daar rookt een man een pijpje
en teekent Roemer er bij aan onder het motto : „Veeltijds wat
nieuws, selden wat goets" : „De nieusgierigheydt des werelts is soo
groot, datmen de menschen voortaen lichtelij ck sonde diets macken,
dat houten Papegaeyen broodt eten ; nu sy soo volkomen houden,
dat de roock van Toeback een lecker dingh is" of ziet men
muziekinstrumenten, kleedingstukken, wat niet al. Men sla de
Emblemata van Cats. of de Bruin op en zie er den 17den-eeuwschen
Hollander afgebeeld, van alle rang en stand, in zijn werken en
Noord en Zuid, 23ste Jaargang.
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zwoegen, in zijn vermaken en brasserijen. Op de eene prent kan
men speuren de inrichting van een keuken, een andere geeft een
kijkje in een smederij, men ziet een tuin en een landhuis, een
binnenkamer en een salon, een kraamkamer en een kantoor. Men
treft hem aan ter jacht of op de vischvangst, bij zijn huisgezin of
in de kroeg, Deftig pronkt de jonge edelman met bepluimden
hoed, wambuis en mantel, terwijl hij met den juwelier onderhandelt
over juweelen bestemd voor zijn „boeltjen' en elders ziet men een
bontwerker gereed om een kat te vangen in den zak. En dit zijn
enkele grepen uit een enkel boek. Ontelbaar zijn de kleine bijzonderheden van de „vie privée" dier dagen, die men uit de emblemata-bundels grijpen kan. Het is als een diorama waarin men
de geheèle 16e en 17e en 18e eeuw voorbij ziet trekken in al haar
glans."
Dit laatste vooral moge eene aanwijzing zijn, voor hen, die zich
met de studie der Nederlandsche taal bezig houden. Op de examens
wordt — terecht — verlangd dat de candidaat bewijst, dat hij heeft
leeren lezen, d. i. dat hij anders is dan de „hoorman, de Kamerling, een machtig heer van Candace, de Koningin der Mooren" die
getuigen moest, dat hij niet verstond, wat hij las. Maar daartoe
is kennis der taal , d. i. van de woorden, de vormveranderingen
en den zinsbouw niet voldoende. Uit kennis van zeden, gewoonten,
gebruiken, wetten en honderd andere zaken moet men het leven
leeren kennen uit den tijd, waarin het boek, dat men leest, ontstond. En tot die kennis komt men niet het best door het lezen
van dikke vervelende boeken, maar vooral door het zien van platen
uit dien tijd en het lezen van blijspelen, versjes en derg. die ons
de levenswijs duidelijk doen kennen. Al lezende leert men lezen!
D. B.
Amsterdam.

BOEKBEOORDEELING.

Romans in Proza, door DR. JAN TEN BRINK, Hoogleeraar aan de
Rijksuniversiteit te Leiden. Uitgave boekhandel en drukkerij voorheen
E. J. BuILL, Leiden.
Iii een werk van plm. 40 vel royaal-8o tot den prijs van f 7.50 zullen
achtereenvolgens behandeld worden : 1. Grieksche Romans. 2. Latijnsche
Romans. 3. Middeleeuwsche Romans in proza. 4. Amadis-romans. 5.
Herder-romans in Italië, Spanje, Engeland, Frankrijk en Nederland. 6.
Schelmen-romans in Spanje, Frankrijk en Nederland. 7. Heroïsche-romans
in Frankrijk. Duitschland, Engeland en Nederland. 8. Robinson -- en
zijn gevolg. — 9. Bomans in brieven in Engeland, Frankrijk, Nederland
en Duitschland. 10. Sentimenteele-romans in Duitschland en Nederland.
11. Historische-romans. '12. Humoristische-romans. 13. Psychologischeromans. 14. Realistische en Naturalistische-romans.
De schrijver stelt zich voor, de geschiedenis der v o o r n a a m s t e Europeesche romans te verhalen, in hoofdzaak van de romans in proza der
Romaansche en Germaansche volken verder de wording en de ontwikkeling van deze kunstwerken aan te toonen : hoe de romans van lateren
tijd zich aansluiten bij die uit vroegere dagen, hoe in ieder tijdvak bekende
motieven op eigenaardige eu oorspronkelijke wijze zijn bearbeid.
De Schr. geeft daarna karakteristiek en kritiek van de werken, die tot
dusverre over dit onderwerp verschenen, die van P D. Huet (1670), Langlet du Fresnay (1734), de Bibliothèque des Romans (1775), de Mélanges
Van d'Argenson (1788), Graesse (1837-1859) Karpeles (1891), Dunlop (1814),
Wolff (2841), Dunlop-Liebrecht (1851), Dunlop-Wilson (1888).
De wijze, waarop hier kritiek geoefend wordt, bewijst voldoende, indien
nog een bewijs noodig was, dat de schr. dit onderwerp met groote voorliefde heeft bestudeerd en veel zal kunnen zeggen, wat tot dusverre nog
door niemand gezegd werd. Het doet ons daarom genoegen aan het slot
van het prospectus te lezen:
»Met eerbiediging van de groote meesters, die mij den weg wezen, zal
ik pogen mijn eigen meening te zeggen in deze mededeelingen over Romans
in proza. Naar historische volledigheid is mijn streven niet : de hoofdtrekken der geschiedenis van den roman in proza aan te geven, is het stoute
doel, waarnaar ik streef."
Dat is inderdaad het boek, dat we reeds lang van ten Brink wachtten.
Gedurende een reeks van jaren heeft ten Brink stapels romans gelezen en
besproken en dank zij zijn ongeevenaard geheugen kan hij titel en inhoud
zonder fout te pas brengen wanneer hij ze noodig heeft. Ik wijs op bl.
55, 56, 57 alleen om een staaltje te geven van de uitnemende wijze, waarop
de schr. zijn lectuur te pas brengt.
We verheugen ons over de verschijning van dit boek, omdat het wellicht — den lezer boeiende -- het aantrekkelijke van vergelijkende litera-

tuur, het belangwekkende der historische ontwikkeling van werken der.
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literaire kunst, zou kunnen opwekken tot beoefening van de geschiedenis
der letterkunde ; gezwegen van de studie, die dood schijnt te zijn, behalve
aan de universiteit te Utrecht. Wie in de laatste maanden al den misdruk
de banaliteiten en de zonder eenige studie geschreven • artikelen over
Goethe — ook in onze eerste periodieken geschreven — met kennis van
zaken heeft nagegaan, moet toch wel tot het besluit komen, dat het volk
van Nederland in dit vak al zeer laag moet staan, als de Redactiën met
zulk een gebabbel durven aankomen. En waar in deze het woord bijna
uitsluitend aan onbevoegden gegeven wordt, is het dubbel noodig, dat
ernstige studien uitgegeven en algemeen verspreid worden. Men vrage
bijv. eens naar den oorsprong der herder-romans; de eene vindt den
oorsprong in Frankrijk, de ander in Italië, nog een ander aarzelt tusschen
Engeland en Duitschland, maar dat de. prototype van den herder-roman
in Griekenland te vinden is, in Longos, Daphnis en Chloë reeds in de 4e
eeuw na Chr. gelijk in het 5e hoofdstuk van dit werk denkelijk wel gezegd
zal worden, daarvan gewaagt niemand. Wanneer hier het ontstaan der soorten
(the oriyin of species) bij de romans wordt aangetoond, hoe de omstandigheid
dat Hendrik VIII van Engeland met de kerk van Rome brak. den Zee-roman
deed ontstaan ; hoe dwingelandij en wreedheid het aanzijn gaven aan
enkele romans en brieven en aan humoristische romans ; kortom als hier
oorzaken en gevolgen tegenover elkander zullen worden geplaatst, dan
zal dit boek wellicht hier en daar opwekken tot eene even aantrekkelijke
als nuttige studie. Gelukkig streeft de Schr. niet naar volledigheid, en
dankbaar billijken wij zijne keus voor zoover liet prosp. ons daarover
toelaat te oordeelen ; we ontveinzen ons echter niet, dat de vrees voor
groote onevenredigheid ons bekruipt ; de nrs. 4, 6, 8, 9 en 10 zullen stellig,
— als we ons herinneren, wat de Schr. daarover reeds deed verschijnen —
met buitengewone voorliefde en uitvoerigheid behandeld worden, ten nadeele van de rest, tenzij de uitg. edelmoedig genoeg aan de 10 afl.
— zonder bezwaar voor de koopers, — nog eenige toevoegen.
We hebben een ernstige aanmerking.
Wie eene ernstige studie van deze zaak onderneemt, wie streng wetenschappelijk dit onderwerp gaat behandelen, heeft aan dit werk niet genoeg.
Hem staan al allerlei werken ten dienste, die de Schr. misschien later ook
wel noemen zal ; dit boek is voor het algemeen bestemd en dus populair
in de beste beteekenis des woords. We hebben het recht te hopen, te
wenschen en te vermoeden, dat het eene plaats zal vinden in de bibliotheek
van alle Kweekscholen, Normaalscholen, Hoogere Bui gerscholen en deig.
daar behoort het stellig thuis. Daartoe is geen bezwaar, dat op professorale
wijze aan den voet der bladzijde 't zij noodig of niet, een groot aantal
boektitels — bronnen of populaire werken — worden genoemd, maar
waartoe de veelal noodelooze citaten in verschillende talen tusschen den
tekst ? Moeten ze tot bewijsplaats dienen, dan kunnen ze in 't Nederlandsch
gegeven worden en in eene noot, in het oorspronkelijke ; anders werkt
het storend op de lectuur en ' schrikt de menschen af, die niet zooveel
Grieksch en Italiaansch enz. kennen als de hooggeleerde Schr. Een zekere
Verkuijl, leeraar aan de cadettenschool, vertelt, dat de Nederlanders een
afzonderlijk geprepareerden Vondel noodig hebben, anders durven ze de
-

lectuur niet te beginnen ; wat moeten die Nederlanders dan wel van deze
geleerde citaten zeggen?
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Maar we eindigen. Dit is een goed en zeer nuttig boek, waarvan we
veel goeds verwachten, maar waarover we ons oordeel moeten opschorten
tot (le eigenlijke ontwikkelingsgeschiedenis begint. In deze afl. voeren de
voorvallen en verschijnselen in den Grieksehen roman nog tot verschillende toelichtingen en afdwalingen, die later wel niet zullen noodig zijn.
We wenschen het boek een groot succes toe.
TAco H. DE BEER.
Veelderhande Geneuchl Dke Dichten, Tafelspelen
felspelen ende Refereijnen,

opnieuw uitgegeven vanwege de Maatschappij der Nederlandsche
Letterkunde te Leiden. Boekhandel en Drukkerij voorheen E. J. In1LL.
Deftig uitgegeven op Hollandsch papier met onafgesneden breede marges, in
fraaie oude letter, kl. 8o forum. ontvangt de lezer hier op 216 bladz 26 stukken
en stukjes, die alle het eerst in 1600 te Antwerpen verschenen. Naar den
hedenda- gsche smaak zijn de teksten niet alleen naar den oudsten tekst
afgedrukt, maar ook zijn aan den voet der bladzijden de varianten in de
andere (drie) uitgaven opgegeven, wat alleen nut kàn hebben (zoo ooit!)
als men zich de verveling getroost, eerst de regels te tellen, immers
men heeft verzuimd cijfers voor de regels te plaatsen. Men kan dit
echter gerust achterwege laten, want de afwijkingen zijn meestal zoo
gering, dat het jammer is, dat zeer geoefende tekstlezers hun schoonen
tijd hebben besteed aan de vergelijking van vier teksten, waarbij zij konden aanteekenen dat in eene editie stond in Hemelrijck en in eene andere
int Hemelrock; dat de eene had luyden , en de andere luyden zoo ook
alommne en al -omme of alleman en alle man enz.
Waartoe werd dit boek herdrukt ?
Denkelijk niet ter wille van den inhoud ; immers, hoewel er stukken
bij zijn die aan Bredero doen denken, het meerendeel is heel onbeduidend:
,,Moorkens vel" de blende klucht van den jongen man, die zijn door
schoonmoeder opgestookte vrouw temt door haar naakt in een gezouten
paardenhuid te binden, is met Jan •Cplinters Testament het verhaal van
den man, die gekoesterd wordt doordat hij legpenningen tellende voor rijk
door gaat en de beschrijving van Luilekkerland ongeveer het beste van een
bundel, waaruit overigens naar den geest dier dagen een sterke veroordeeling
der geestelijken spreekt en een geringschattjng van de deugd der vrouwen.
Aangaan 'e den geest des tijds vernemen we hier wel het een en ander,
aangaande zeden en gewoonten niets of bijna niets. De commissie, die
zich met de uitgave belastte heeft dat ook ingezien : „Het zal niet noodig
zijn, ter inleiding of rechtvaardiging der in de volgende bladzijden aangeboden nieuwe uitgave van dezen zeldzamen en merkwaardigen bundel,
het belang daarvan voor de kennis onzer volksletterkunde in de'16e eeuw
in 't licht te stellen."
Daar letterkunde bij de meerderheid hier te lande wordt opgevat in de
beteekenis van „Kennis der letters". veeleer dan „Kennis van inhoud en
beteekenis van het geschrevene", zijn we met de commissie van meening,
dat het niet noodig is. Wat inhoud aangaat zijn er uit de 16e eeuw
belangrijker werken te herdrukken. Voor de vergelijkende literatuur zou
een herdruk van ridderromans, novellen, kluchten en sprcokjes van veel
meer belang zijn, de lectuur was stellig wat amusanter en voor de studie
der taal was de uitgaaf stellig even nuttig.
,
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Deze uitgaaf heeft dan nauwelijks eenig ander nut dan dat ze eene
nieuwe bijdrage geeft tot de kennis van de taal aan het einde der 16e
eeuw; maar dan had de Commissie haren wPl(!adigen arbeid wel mogen
uitstrekken tot eenige woord-, en tekst verklaringen, zonder welke een
zeer groot aantal regels onverstaanbaar blijft. Is de uitgaaf alleen bestemd
voor hen, die geen verklaringen roodig hebben, dan had deze achterwege
kunnen blijven ; want onder het boekenkoopend publiek is dat getal al
zeer klein. Voor den geleerde heeft het boek alleen de waarde der zeldzaamheid ; wilde men er op eenige wijze nuttig mede zijn, dan moesten
welwillende en ijverige leerders hier de middelen vinden, de taal- en letterkundige waarde intezien.
Het is financieel niet mogelijk vele van deze moeilijk te verkoopen boeken het licht te doen zien, men z-'u goed doen, ze aftewisselen, met
uitgaven, waarvan een eenigszins minder eng beperkt publiek nut kon
DE BEER.
hebben.
Iets over doel en middelen der methode van Fröbel door J WIERTS
Directrice der Fröbel-Afdeeling van de Wilhelmina-Catharina-School te Amsterdam. Amst., SCHALEKAMP, V. D.
VAN COEHOORN—STOUT.
GR.AMPEL & BAKKER.

We moeten dit boekje — dat maar 25 cents kost -- dringend aanbevelen aan hen, die geroepen zijn aan jonge kinderen taal-onderwijs te
geven. De schr. is blijkbaar goed ingelicht aangaande Fröbel's systeem
van geestelijke ontwikkeling en toont aan, hoe kinderen ontwikkeld wor-

den. Wie dit boekje met aandacht leest, zal inzien, dat, als zijn taalonderwijs geen schoone vruchten draagt, dit in de eerste plaats aan hemzelven
ligt, omdat hij geen rekening heeft gehouden met den aard en de neigingen,
niet de geestelijke eigenschappen zijnes leerlingen. Taalonderwijs geven is
niet een les overhooren uit een boek, waarvan een verstandig mensch driekwart ongenietelijk of noodeloos en .nutteloos vindt. Zoo ergens, dan is
bij taalonderwijs de fraze doodelijk. Dat het kind geen fraze kin verdragen, dat er vele geleidelijke wegen tot het kinderlijk gemoed en den kinderlijken geest zijn, d tt leert ons dit kleine, verdienstelijke boekje, dat wij
in veter handen wenschen.
Boon's Geïllustreerd Magazijn (zonder naam van redacteur), met
medewerking van F. A. buis, 11. Pii. CIIAPPUis, J. A. HOLTRoP, THÉRLSE WOVEN, TRUIDA I(on, FIIANS NETSCITER, LOUISE STRATENOS, A,
WERUMÉUS BUN1NG. (Prijs 35 cents per no. van plrn. 'i00 bladzijden ►.
De medewerkers zullen het voor dit tijdschrift niet druk hebben, want
hoofdzaak is advertentiën en vertalingen.
Maar niettemin is het idee heel aardig : men ontvangt hier actualiteiten,
wetenschap, kunst, aardigheden, wetenswaardigheden, anecdoten, heel wat
illustraties en inderdaad heel wat lectuur. liet systeem van den uitgever
is : mooi papier, prettige druk, aantrekkelijke platen met bijschrift en
verder de allergoedkoopst te verkrijgen lectuur en veel advertentiën, daardoor aan zeer velen verkoopgin tot lagen prijs. Het is een geduchte mededinger voor Elsevier. (Zie cie rubriek T(Jdsc•liri f ten 102).

BOEKENLIJST.
TAAL- EN LETTERKUNDE.
Conviz,a (GERARD KELLER) , Het servetje. Herinnering aan »Oefening kweekt
kennis". 2e druk. Amsterdam, Uitgevers-maatschappij »Elsevier". Gr. 16o.
(79 blz., in. portr.). f 1.60 ; geb. f 1.90.
Coopn' an (Th.) en Scharpé (L.), Geschiedenis der Vlaamsche letterkunde van
180 tot heden. Afl. 1. Antwerpen, De Nederlandsche Boekhandel. 4o.
m. afb. en portr. Per afl. f 0.625. (Kplt. in 10 of 12 aflev.)
Cornelissen, (J.) en Vervliet (J. B. , Idioticon van het Antwerpsch dialect,
(stad Antwerpen en Antwerpsche kempen). Af1.1. Gent, A. Siffer. 80. f l.75.
(Uitgave d. Kon. Vlaamsche Akademie voor taal- en letterkunde. Vlo
rks. no. 21.)
Deyssel (L. van), (K. J. L. ALBERDJNGK THIJ^z), Verzamelde opstellen. Ie
bdl. 2e druk. Amsterdam, Scheltema & Holkema's Boekhandel. Gr. 16o.
(V, 286 blz.). f 2.40 ; geb. f 2.90.
Dijkstra (Walin), Friesch woordenboek, (lexicon frisicum.), benevens lijst
van friesclie eigennamen, bewerkt door Johan Winkler. Afl. 11. Leeuwarden, Meijer & Schaafsma. Gr. 80. (Blz. 305-38-4). Per afl. f 1.20.
Herdruklcen (Zwolsche), onder redactie van F. Buitenrust Hettema, N. A.
Cramer, J. II. van den Bosch. Zwolle, W. E. J. Tjeenk Willink. Kl. 80.
le reeks. No. 5. P . LANGENDI JK, Het wederzijds huwelyks bedrog. Opnieuw, met eene inleiding, aanteekeningen en verklarende woordenlijst,
uitgegeven door dr. Jan teWinkel. 2e herziene druk. (XXV, 108 blz.). f 0.35.
IIe reeks. No. 5. VON DEL'S Leeuwendalers. Uitgegeven door dr. F. Buitenrust Hettema. (XVIII, 91 blz.). f 0.35 ; geb. f 0.60.
Kok (Dr. A. ,''. ), Van dichters en schrijvers. Studiën en schetsen van Nederlandsche letterkunde. Culemborg, Blom & Olivierse. Gr, 80. 2 dln.
(VIII, 192 ; VIII, 226 blz.). f 4.—.
Kollewijn (Dr. R. A.), Opstellen over spelling en verbuiging. Amsterdam,

H. J. W. Recht. 80. (VIII, 199 blz.). f 1.25.
Liederen (Middelnederlandsche geestelijke), naah een Parijsch handschrift,
met inleiding en aanteekeningen uitgegeven door'dr. C. LECOUTERE. Leuven, J. van In & Cie. 80. f 1.50.
Panthéon, (Klassiek letterkundig). Zutphen, W. J. Thieme & Cie. Gr. 12o.
Per nr. f 0.30.
No. 1211122. G. A. BREDERO's Spaanschen Brabander Jerolimo. (127 blz.).
Pro ?n, (Het) van Geel en de Poëzie van Simons. Een onbloedig professoraal
tweegevecht in de eerste helft dezer eeuw. Culemborg, Blom & Olivierse.

80. (III, 48 blz.., m. 2 portr.). f 0.60.
Vermeylen (Aug.), Leven en werken van jonker JAN VAN DER Noor . Antwer-

pen, De Nederlandsche Boekhandel. Gr. 80. f 1.75.
ROMANS EN NOVELLEN.
Beijer (C.), Recht en plicht. Historisch verhaal uit de 14e. eeuw door H.
W. S. Haarlem, De Erven Loosjes. 80. (VII, 357 blz. ). f 3.— ; geb. t 3.50.
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Bos (Fok1co), Macht der liefde. Amsterdam, C. L. G. Veldt. Gr. 16o. (V,
219 blz.). f 2.90; geb. f 3.50.
Bosboom-Toussaint (A, L. G.), Verzamelde werken. Met 100 platen. Afl.
32 - 43. Rotterdam, D. Bolle. Per afl. f 0.25. Per dl. f 1. -- ; geb. f '1.I0.
Brabant (Else van ), Bloesem. Met 12 platen in lichtdruk dooi C. Spoor Jr.

Amsterdam, C. L. G. Veldt. Gr. 16o. (III 95 blz.). f 2.50 ; geb. f 2.90.
Bruse (M. J.), Van af- tot aanmonsteren, het leven van den zeeman aan
den wal, meegeleefd en naverteld als reporter van de Nieuwe Rotterdamsche Courant. 3e druk. Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar. Gr. 12o.
(44 blz.). f 0.25.
Claerhout (J. ), Schetsen en verhalen. Nieuwe reeks. Pitthem. Wed. VeysDavid. K 1. 80. 6 deeltjes a f 0.125.
Claeys (H.), Vertellingen en verhalen. 2e uitg. Pitthem, Wed. Veys-David.
K1. 80. f 0.625.
Coenen Jr°. (Frans). Bleeke levens. 's-Gravenhage, Loman & Funke. Gr.

16o. (III, 320 blz.). 1 2.50 ; geb. f 2.90.
Bleeke levens. - Vervreemd. - Twijfelmoedig. - Zomermiddag. Kinderleven. - In België.
Couperus (Louis), Fidessa. Amsterdam, L. J. Veen. Gr. 16o. (IV, 121 blz.).
f 175 ; geb. f 2.50.
Dam (H. B. Kennedy van), Avondrood en ochtendschemering. Amsterdam,
Cohen Zonen. 80. (I1I, 268 blz.). f 1.90 ; geb. f 2.40.
Dey sf1 (L. van), (K. J. L.'ALBERDINGK THIJM). Een liefde. 2e druk. Amsterdam, Scheltema & Holkenla's Boekhandel. Gr. 80. (VI, 375 blz.). f290;
geb. f 3.50.
Dompers (G.), Sakinure. Indische roman. Amsterdam, F. van Rossen. Gr.
80. (Ill, 300 blz.). f 2.90.
Emants (Martellus', Vijftig. 's-Gravenhage, Haagsche Boekhandel- en Uitgevers-maatschappij. 80. (V, 265 blz.). f '2.90; geb. f 3.50.
Vijftig. - Ontwaakt. - En toch !
Einnants (Marcellus), Op zee. 's-Gravenliage, Haagsche Boekhandel- en Uitgevers-maatschappij. 80. (V, 264 blz.). f 2.90 ; geb. f 3.50.
Op zee. -- Fielozoofje. - De laatste. - Tante Trees.
Hagedoorn (Mej. T.), Meesters Lize. 'n Verhoal ien 't Grönningsch. Winsum, J. C. Mekel. 80. (39 blz.. f 0.30.
Overdruk uit »Goltjebloumen, verhoalen ien 't Grönningsch''.
Hagedoorrn (Mej. T.), Mooi Geertje. 'n Verhoal ien 't Grönningsch. Winsunl,
J. C. Mekel. 80. (24 blz.), f 0.20.
Overdruk uit »Goltjebloumen, verhoalen ien 't Grönningsch".
Henry, Jenny. Arnhem, J. H. Groeneveld. 80. (280 blz.). t' 2.- ; geb. f 2.50.
Hoven (Therese) Onder dc palmen en waringins. 2e druk. Amste-ïdam,
L. J. Veen. 80. (III, 179 blz.). f 1.50 ; geb. f 1.90.
Thérèse Hoven-serie. Dl. 1.
Huet (Cd. Husken), Historische en romantische werken en reisherinneringen.
Dl. 1II'IV. Haarlem, H. D. '1 jeenk Willink & Zoon. 80. Per dl., bij inteek. f 125 ; geb. f 1.60.
III;1V. Het land van Rembrand. 2e dl. 1e en 2e stuk. (TII, 161 blz.).
Huet (Cd. Bus/een), Historische en romantische werken en reisherinneringen.
Deel V. IIaarlem, IT. D. Tjeenk Willink & Zoon, 80. Per dl., bij inteek.
f 1.25 ; geb. f 1.60.
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V. Het land van Rembrand. 2e dl., 3e stuk. (III, 210 blz.).
Klikspaan (J. KNEPPELHOUT), Studentenleven. Met photogravures naar tee-

keningen van Johan Braakensiek. Afi. 1. Leiden, A. W. Sijthoff. Gr. 80.
(XX, blz. 1-56, to. pit 1 en 2). Per afl. f 1.510.
I(plt. (6 afl., m. 12 pltn.), geb. verg. op snee. f 10.-.
Koetsvelel (C. E. van), De pastorie te Mastland, 12e druk, uitgegeven onder
toezicht en met inleidend `voord van dr. E. LAUBILLARD. Met 10 groote
oorspronkelijke etsen van prof. Carel L. Dake. Afl. 1. Arnhem-Nijmegen,
Gebrs. E. & M. Cohen. Fol. (Blz. 1-32). Per afl. f 2.50.
Koorpleet in 10 afleveringen f 25.-; geb. f 27.50.
Kops (W. P.), Uit grootvaders tijd, Voorzien van een alphabetisch naamregister. Haarlens, De Erven Loosjes. 80. (VI, 298 blz ). f225 ; geb. f 2.75.
Liede (Conrad vin de), Op St. Barbara's bodem. Militaire schetsen. Het
illustraties van W. Starino. Amsterdam, Van Holkema & Warendor;l.
80. (269 blz. f 2.50 ; geb. f 2.90.
Lohrnan (Anna de Savornin), Geloof. Amsterdam, P. N. van Kampen &
Zoon. 80. 239 blz.). f 2.50 ; geb. f 3.-.
Maurik (Jitstus van), Indrukken van een »tótuk''. Indische typen en schetsen. Met ongev. 200 illustraties naar oorspronkelijke photoaraphische
opnamen en naar teekeningen van Joh. Braakensiek. en W. 0. J. Nieuuwenl<amp. 3e druk, Afl. 1. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf.
).

Roy. 80. (hlz. 1-801, per afl. f 0.50.
Kompleet in 6 afleveringen f 3.-, geb. f 3.50.
Meester (J. de), Zeven vertellingen. Amsterdam, S. L. van Looy. Kl. 80.
(VII, 207 blz.), f 1.40 ; geb. f 1.90.
Nievelt (C. rare), Sancta musica. Leiden, S. C. van Loesburgh. 80. (III,
158 blz.). f 1.90: geb. f 2.40.

.Nji -Sri, Slamat. Oorspronkelijke roman. Amsterdam, B. J. W. Becht. Gr. 8o
2 dia. (1II, 242 ; III, 246 blz.) f 6.50.
Penning (L.) , Transvaalsehe historische verhalen. Met platen. Afl. 1
Gorinchem, F. Duym. Gr. 80. Per afl. f 0.25.

Kompleet in 15 afleveringen, 3 deelen. f 3.75, geb. f 4.80. Dc deelen
afzonderlijk f 1.50, geb. f 1.00.
I. De helden van Zuid-Afrika. 2e, vermeerderde druk. Met 3 gekleurde
platen. Ie aft. (IV, blz. 1-48).
Sinaaige (C), Betje Birink. 'n Verhoal ien 'n G- onningsch. Winsum, J. C.
Mekel. 80. (19 blz). f 0.20.
Overdj'uk. uit »Coltjebloumen, 'verhoalen ien "t Gi'0iinigsch'.
Sinus, Wereldkampioen. Roman. Amsterdam, E. L. E. van Dantzig. 80. 2 dip.
(215 ; 206 blz.). f 5.25 ; geb. f 5.00.
Tern- oy Apèl (Mari J.), Doodzonde. Amsterdam, D. Buys Dz. 80. (I11,
214 blz.). f 2.25.
IVierda (Ubel), 'n Torenbrand. 'n Verhoal ien 't Grönningsch. Winsum,
J. C. Mekel. 80. (9 blz.). t' 0.10.
Overdruk uit »Goltjeblournen. verhoalen ien 't Gröningscli".
Wierda (U el), Geert Elunsengoo ien stadse kemedie. 'n Verhoal ien 't
Gri nningsch. Winsum. J. C. Mekel. 80. (39 blz.). t 0.30.
Overdruk uit »Goltjebloumen, verhoalen ien 't Grónningsch«.
JJ'ievda ( Ubel). Winter. 'n Verhoal ien 't Grönnin°sch. Winsum, J. C,
Mekel, 80. 27 blz.) f 0 20.
Overdruk uit »Goltjebloumen, verhoalen ien 't GrQnningschs,
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Zwaardemaker- Visscher (Mevr.), Complete romantische werken. Schoonhoven, S. & W. N. van Nooten. 80. Kplt (8 din.) f 8 -- ; geb. f 10.80.
Afz. dln. f 1.25 ; geb. f 1.60.
VI, VI. Sterk in leed. 2 dln. (III. 280 ; III, 295 blz.).
GEDICHTEN.
Oldeboom (J.), Natuur en leven. Uit de nagelatene gedichten. Met een

inleidend woord van A. VAN DER SLUIS. Leiden, D. Donner. Gr. 80. (VIII.
175 blz., m. 1 portr.). f 1.10 ; geb. f 1.50.
Perk (Jacques), Gedichten. Met voorrede van mr. C. VOSMAER en inleiding
van WILLEM KLOos. 3e druk. (Goedk. uitg.). Amsterdam, S. L. van Looy.
Kl. 80. (196 blz.). 't 1.90 ; geb. f 2.40.

PotgietFr (E. J.), Poëzy, 1332-1868. 6e druk. Haarlem, .H. D. Tjeenk

Willink & Zoon. 80. 2 dln. (VI, 440 blz., ni. 1 portr. ; t 5.—.
Sandijk (ddr. van), Triade. Gedichten en gedachten. Rotterdam, J. Bredée.
80. (III, 271 blz.) f 1.20, geb. f 1.50.
TOONEEL & MUZIEK.

Garnis Jr. (J. H.), Drie liederen voor mannenkoor. (Op oud-nederlandsche
teksten van 1551 en 1572). Op. 1. Amsterdam, »De Nieuwe Muziekhandel«.
Gr. 80. (7 blz.) Partituur f 1 ; Stel stemmen f 0.80.
Groot W:. (J . H. de), Practijk en theorie. Zangoefeningen naar de methode
>>Rousseau-Galin-Paris-Cllevér, ten dienste van kweek- en normaalscholen
Hol (Richardl, Kerstcantate, gedicht van prof. C. P. TIELE, voor vrouwenof kinderstemmen, met begeleiding van orgel of piano gecomponeerd.
Op. 72. 2e, verbeterde druk. Groningen, P. Noordhoff. Fol. Partituur
(24 blz.) f 1.80 ; Stemmen f 60.
Hol (Richard), J. J. L. TEN KATE'S »Schepping« . Vijfde Scheppingslied.
(De vogelen), voor sopraan en altstemmen met klavierbegeleiding. Op. 79.
Nieuwe, herziene uitgave. Groningen, P. Noordhoff. Fol. Partituur
(28 blz.). f 2. Stemmen f 0.90.
Kok (Z'ruicla), »'t Kan verkeeren«. Blijspel in één bedrijf, (4 d.) Culemborg, Blom & Olivierse. 8e. (39 blz.). f 0.75
Tooneelstukjes voor dames, te serie, no. 3.
Maan (J. G. H), Andante voor violoncel, met orkest of piano. Op 94,
2e druk. Leiden, Joh. M Eggers. Gr. 4o. (4 en 3 blz.). f 0.60.
Manra (Gottfried), Jonge liefde. Gedicht van MARIE BODDAERT. 3e druk
Leiden. Job. M. Eggers, Gr, 40. (5 blz ). f 0.90.
Millicyen (S. van), De rattenvanger van Hameln. Sprookje voor kinderkoor
in 3 afdeelingen. Woorden van dr. H. P. SCHIM VAN DER LOEFF. Partituur
zonder begeleiding, 2e, herziene druk. Groningen, P. Noordhoff. Imp.
(35 blz.) f 0.60.
Neve (Louise de), Orchideën en sneeuwklokjes. Tooneelspel in één bedrijf,
[5 d.], door Louise B. B, Culemborg, Blom & Olivierse. 80. (56 bi.). 1 0.75.
Tooneelstukjes voor dames, Ie serie, no. 4.
Rozengis. EM.) Fryske fóardrachten Ljouwert [Leeuwarden], R. van der
Velde. 80. (III, 100 blz). f 0.73.
Str• ?. Tooneelspel in 4 bedrijven, [6 h. 3 d.], door een lid v/h. Ned. Tooneelverbond, Amsterdam, de Erven H. van Munster & Zoon. 8o (111, 128 blz.`. [1.
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Veistra (T.), De swarte kat. Blyspil mei sang yn 4 bidriuwen. [6 h., 5 d.]
Ljouwert [Leeuwarden], R. van der Velde. So. (139 blz.) f t
Verenet (G. C.), Fijne ridders. Monologen. Amsterdam, Cohen Zonen. 8o,
(VII, 173 bz.). f t, geb. t 1.40.
Willeurnier (K. A.), Zuid-Afrikaansch Wilhelmus. Gebed van Paul Kruger.
Gedicht van H. W. Nachenius. Amsterdam, F. W. Egeling. Gr. 40.
(3 blz.) f 0.30.
Zangstukken (Nederlandsche) met klavierbegeleiding. Uitgegeven door het
Willems-fonds. XVIe reeks, 2e helft. Gent J Vuylsteke. Gr. 40.
No. 1. En. CLAES, Wat is de jeugd toch wonderbaar. Gedicht van
G. Antheunis. (3 blz.) f 0.375.
No 2. L. F. BRANDTS Buys, Twee oudjes. Gedicht van M. oddaert.
(3 blz. f 0.37.
No. 3. CATH. VAN RENNES, Nacht. Gedicht van M. J3oddaert. (3 blz.) f0375.
No. 4. RICHARD HOL, Liefde. Gedicht van M. Boddaert. (h blz.). T 0.50.
No. 5. J. VAN DER MEULEN, Bij Petrus. Gedicht van M. G. L. van
Loghem. (3 blz.) f 0.37.
A. VAN TETTERODE, Zonsondergang. Gedicht van A. Pierson.
No. 6.
CD

(3 bl.). f 0.37.

BUITENLAND.
Achel/s (Thom), Giunditge der Lyrik Goethes. Bielefeld, Velhagen & lUasing,
T 0.65.
Aliqhieri (Dante) , La Commedia riveduta nel testo e commentata di
Giuio Acquaticci. Folio no f 1.90.
Aubevtin. La versification française et ses nouveaux théoiiciens. -- Les
rè g les elassiques et les libertés modernes. (Paris, Belin frères). t 1.65.
Bry (J. C.). Danish Faiiy and Folk Tales. From the Danish of Svend
Grundtvig , E. T. Kristensen, Ingvor Bondesen and L. Budde. Illus.
London, Harper, f 3.25.
Beifrüqe (Min chene)-), zur coma nischen II. englischen Philologie. H rsg.
v. IT. Breyrnann u. J. Schick XVI. Reinsch (Hugo), Ben Jonsons Poetik
u seine Beziehungen zo Horaz. XVII. Molenaar (Heinr.), Robert Burns'
Beziehungen zur Litteratur. Leipzig, Deicheit Nacht f 4.95 - f 2.35.
Boek (Aifr.), Deutsche Dichter in ihren Bezieliungen zur Musik. Klopstock.
\Tieland Lessing. Schiller. Goethe. Heidei Jean Paul. Rornantiker
Hoffmann. Leiiau. Heine. GriElpatzer. Neue Ausg. Giessen. Ricker t 4.30.
Bovntcin (Paul), Die Dichter des Todes in der modernen Literatur. Berlin,
Ebering. f 0.50.
Brandes (G.), William Shakespeare Critical study. New ed London,
Wm. 1-Jeinernan f 6.50.
Camenisch (N.), Geschichten u. Sagen aus Alt Fry Rhatien. Davos, Hugo
Richter. Geb. f 3.25.
Carpenter (G. K.), Elements of rhetoiic and English composition. First
High School course. London, Macmillan. f 2.30.
Cerny (Comtesse E. de), Contes et légendes do Bretagne (4856 1898), avec
préface et notes par F. Puiiie. Paris, t lOt).
C1,risfian V. 7roi
siimtliche eihaltene Werke. Nach allen bekannten
' Foerster. 4 Bd. : Der Karienritter, (Lancelot) u. das
I-Iss. hrsg. v. W.
Wilheimsieben (Guilaunie d'Angleterre). Halle, Max Nierneyer. T 43—.
-
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Ciampoli (D), Nuovi studi letterari e bibliografici. L. Capelli, Rocca S.
Casciano. f 2.40.
Cool,'e (P. J.), The lyric elocutionist. A practical Handbook for students

of elocution and the stage. Vol 1. Brennan, London. f 3.2^a.
Corson (H.)—Introduction to Prose and Poetical Works of John Milton, corn-

prising all autobiographic passages in his works, presentations of his ideas
of truc Liberty, Coríhus, Lycidas, Sarnson Agonistes. Notes, forewords.
London, Mac.millan. f 3.25.
Cross (W: L.), Development of English novel. London, Macmillan & Co. f 3.90.
Dictionar y of National Biography. Edited by Sidney Lee. Vol. 60. WatsonWhewell. London, Smith, Elder and Co. f 9.75.
(Dictionary) New English on historical Principles fonulded mainly on
materials collected by Philological Soc. Edited by Jarnes A. H. Murray,
with assistance of many scholars and men of science . I-In (Vol. V.).
London, Frowde. f 3.25
Donner (J. A.)—Chart and Bird's-eye view of English Literature. 1100 —1800.

Londen, Gibbings. f 2.30.
Dubois (L.) et Oros (F'. ), Pièces choisies du théatre espagnol. Traduction

nouvelle avec notices biographiques et littéraires. f 1.65.
Durtzev (ileinr .), Mcin Beruf als A_usleger. 1835-1868. Leipzig, Wartig's

Veel. f 2.30, geb. f 2.60.
La vie véridique de William Shakespeare. Paris, Librairie
Paul 011endorff. f 1.90.
Ebrard (Wilh), Allitel lerende Wortverbindungen bei Goethe. '1. TI. Niirnberg, Edelmann. f 1.60.
Eiton (Ol ►ver) The Augustan Ages. (Periods of European Litterature).
London, W. Blackwood. f 3.25.
Elze (Theod), Venezianische Skizzen zu Shakespeare. München, Th. Ackernnann. f 1.85, geb. f 2.35.
English Satires. With an introduction by Oliphant S neaton (Warwiek
Library . London, Blackie. f 2.30.
Ettlin,ger (A.), Leo Tolstoj, Eine Skizze seines Lebens u. Wirkens. Berlin,
Alexander Duncker f 1.30.
Favre (L.). Dictionnaire de la prononciation francaise. Paris. f 3.30.
Festschrift zu Goethes 1^0. Geburtstagsfeier, dargebracht vom Freien Deutschen Hochstift. Frankfurt a,11-1., Gebr. Knauer. Auf Velinpap. f 9.75;
Liebhaber-Ausg., auf Buttenpap, geb. in Halblydr. f '16.25.
Minde (1. \T.), Die araner nmundart. Ein Beitrag zur Erforschg. des Westirischen. 2 Fide. Grammatik u. Worterbuch. gr. 80. Marburg, N. G. Elwert's
Verl. f 11,70.
Fischer (Andy.), Goethe u. Napoleon. Eine Studie. Frauenfeld, Huber. f 1.70.
Fischer (Herra.), Beitrilge zur Litteraturgeschichte Schwabens. 2. Reihe
Ti bingen, H. Laupp. f 2.60.
Fischer (Kuno), Goethe-Schriften : 1. Goethes Iphigenie. Festvortrag. 3 Aui.
Heidelberg, C. Winter. f 0.80.
Fitzrjerald (Percy), The life of David Garrick. From original fanlily papers,
and numevous published and unpublished sourees. New and revised
edition. London, Sinnpkin f 3.90.
Foïsch mi den z. neueren Litteraturgeschichte. Hrsg. von F. Munck er. Y. A.
Dcural (Georgs),
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Ettlinger, Leo Tolstoj. f 1.30 -- XI. K. Hchter, Ferdinand Freiligrath
als Uebersetzer. Alexander Duncker, Berlin. f 1.75.
Gaede^tz, (K. Th.), Bei Goethe zu Gaste. Neues v. Goethe. Illustr. G. Wigand, Leipzig. f 3.99.
Gallarotti (Noèl), Dizzionario grammaticale della lingua francese, ad uso

delle scuole italiane. Torino. f 1.93.
Geering (A.), • Die Figur des Kindes in der mittelhochdeutschen Dichtung.

Zurich, E. Speidel. f 1.60.
Geiger (L,), Ursprung u. Entwicklung der menschlichen Sprache u. Ver-

nunft. 2 Bd. 2 Aufi. Stuttgart, J. G. Cotta'sche Buchh. Nachf. f 6.50.
Giraud ( V.), Pascal. L'homme, 1'oeuvre, 1'influence. Paris. f 1.90.
Gicen (Walker), A further study of the Othello. Have we misunderstood

Shakespeare's Moor ? New-York, The Shakespeare Pi ess. / 7.50.
-

Glasenapp (G. v.). Essays. Kosmopolitische Studien zur Poesie, Philosophie

u. Religionsgeschichte. Riga, Jonck & Poliewsky.

f

3.90, geb. f 5.20.

Goethe. Eine Biogra.phie in Bildnissen. Zu Goethes 150. Geburtstage. FAus :

»Könnecke's Bilderatlas zur Geschichte der deutschen Nationallitteratur".
2. Auf.] N. G. Elwert'sclie Verlagbuchh, Marburg. kart. f 1.95.
Goovae' t (Léon), Ecrivains, artistes et savants de 1'ordre de Prémontré.
Dictionnaire bibliographique. Ire livr. Bruxelles, 0. Schepens & Cie. / 2.75.
Goumn (Francois). Langage objectif. Serie de l'abeille. Texte francais,
fascicule IV. Paris. f '1.90.
Gras serie (Raoul de la), Etudes de Grammaire comparée. De la catégorie

des voix. Paris f 6.60.
Grégoire (L ), Dictionnaire encyclopédique d'histoire, de biographie, de

mythologie, et de géographre. Nouv. édition illustrée, revue et corrigée
p. Maurice Wahl. Paris, Garnier frères. f 11.— ; f 13.75.
Grey (H.), l3ird's-Eye view of English literature, from the 7 th century
to the present time. New ed. London, Sonnenschein f 0.65.
Grimm (tlerm.), Goethe. Vorlesungen. 6 Aufl. Berlin, Besser. f 4.55, geb. f 5.35.
Grimm (fl.), Fragir_ente. Berlin, W. Spemann. 2 Bde, f 6.50, geb. f 7.50.
Gvohunann (Dr. Wi/h.), Herders nordische Studien. Berlin, W. Süsserott. J.—.
Gross' eim. (1?, v.), Lexikon zur Goethe-Litteratur. Biographisches Nachschlagebuch über diejenigen Personen , mit welchen Goethe vorzugsweise
verkehrt, od. üb. welche, derselbe in seinen Schriften ein Urteil gefalit
hat und über die Schriftsteller, welche über »ihn« geschrieben haben.
Edm. Eckhart, Quakenbrück f 1.30.
Guerlin, (de Guer), Essai de dialectologie normande. Paris, Bouillon f 5.50.
Gunning (J. P.), Burns. Poet and exeise officer. London, Simpkin. f 0.65.
Harnack (0i, Essais u. Studien zur Litteraturgeschichte. Braun,schweig

Fr. Vieweg & Sohn f 3.90, geb. t 4.55.
Ray (J.), Sir Walter Scott. London, J. Clarke. f 3.90.
lleintze (Alb.), Deutscher Sprachhort. Ein Stilwötrterbuch. (In 6 Lfgrn.)
1. Lfg. Leipzig, Renger. f '1.30.
henry, Histoire de la littérature francaise, depuis ses origines jusqu'à al
fin du dix-neuvième siècle. Paris, Belin frères. f 2.20.
Heyse (P.), Das literarische München. 25 Portritskizzen (in Lichtdruck,
F. Bruckmann, München. Geb. f 9.75.
Hecch (Ricarda), Blüthezeit der Romantik. Leipzig, Haessel. 1 5 20, geb. f 5.85.

.Humor (Deutscher), Ie, Abt.: Schleswig-holsteinischer Humor, Heraus-
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gegeben v. A. Johannsen. (In 4 Lfgn.) 1 Lfg. H. Lullr. & Dircks' Verlag,
Garding. f 1.30.
Jusserand (J. J.), Histoire abrégée de la littérature anglaise. Paris f 1.40.
Karpeles (G.), Heinrich Heine. Aus seinern Leben u. aus seiner Zeit. Mit
zahlr., teilweise bisper unveröffentl. Abbildgn. u. 6 Heilagen m. Faks. Leipzig,
Adolf Titze f 4.90, geb. 6.20.
Klitge (Frdr.), Geschichte der englischen Spraclie. Mit l^eitr igen von
Behrens und Einenkel. 2 Aufl FAus : »Paul's Grundriss der german. Pllilologie. 2 Aufl.s]. Strassburg, Trübner. f 3.60.
Knortz ( Karl), Folkloristische Streifzüge. 'l. Bd. Oppeln, Maske. f 325.
Kopp (Arth), Deutsches Volks- u. Studenten-Lied in v orklassischer Zeit.
Im Anschluss an die bislier ungedruckte von Crail-heimsche Liederhandschrift der königl. Bibliothek zu Berlin quellenmiissig dargestellt. Berlin,
Besser. f 3.90. geb. f 4 50.

Koschivitz (Eduard), The study of colloquial and literary French. A manuil

for students and teachers. Adapted from the German by P. Shaw Jeffrey.
London, Whittaker. f 3.25
Krantz (Rud.), Schwabische Litteraturgeschichte in 2 Bnde. ter Bd. Die
wurttenberg. Litteratur im 19. Jahrh. gr. 80. Freiburg i/B., J. (1. B. Mohr.
f 5.20 geb. f 6.20.

Kultur (Die), Zeitschrift f. Wissenschaft, .Litteratur u. Kunst. Hrsg. v. d.

österreich. Leo-Gesellschaft. 1 Jahrg. 6 Hefte. (1. Heft.). Jos Roth, Stuttgart. f 5.55.
Lambert (L.), Contes populaires du Languedoc. Paris. f 2.20.
Langmesser (Aug.), Jakob Sarasin, der Freund Lavaters, Lenzens, Klingers
u. a. Ein Beitrag zur Geschichte de Genieperiode. Mit e. Anh.: Ungedruckte Briefe u. Plimplanuplasko, der holle Geist. Zürich, Speidel. f 2.60.
Larroumet (Gustave) , Nouvelles études d'histoire et de critiques. Paris f 1.90.
Laurie (S. S.). Lectures on language and linguistie rnethod in the school,

delivered in the 'University of Cambridge, Easter Term, 1889. 3rd ed.,
revised. Oliver and Boyd (Edinburgh), London, Simpkin f 2.60.
Leighton (F. F.), Life and Books. London, T. Fisher Unwin. f 3.90.
Liebich (B.), Die Wortfamilien der lebenden hochdeutschen Sprache als
Grundlage f. e. System der Bedeutungslehre. Preuss & Jünger, Breslau.
Geb. f 7.80.

Livre (le) des mille nuits et une nuit. Trad uction littéiale et complète du
texte arabe par Ie Dr. J. C. Mardrus. Tome II, f 4.15.
Lovera (Roméo), Anecdotes appliquèes aux homonymes et aux gallicismes.
Französisches Lese- u. Uebungsbuch. Mit e. Verzeichnis der französ.
Homonymen u. e. Uebersetzg. der wichtigsten Gallicismen von Rahn u.
Emil Thurmer. Dresden, Kühtmann. f 1.20.
Low (W. H.), English language : hist. structure, 5th ed. London, Clive. f 2.30.
Mdzuc (E.), Grammaire languedocienne (dialecte de Pézenas) f 4.15.
.Melville (L.), Life of William Makepeace Thackeray. With 25 illustr.
London, Hutchinson & Co. 2 vols. f 20.80.
Muller (F. M.), Beitr ige zu einer wissenschaftlichen Mythologie. Vom
Verf. durchgeschene Ausgabe. 2 Bd. Leipzig, Wilhelm Engelmann.
-

f 7.15, geb. f 8.80.

.Vegri (Giovanni), Divagazioni leopardiane. Vol. V. Pavia. f 1.65.
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Neubilrijer (Emil), Goethe's Jugendfreund Friedrich Maximillian Klinger.
Frankfurt a'M., Mahlau & Waldsehrnidt f 0.40.
Nonnenmacher (Pl.), Praktisehes Lehrbuch der altfianzösischen Sprache.
Mit Bruchstücken altfranzös. Texte, Anrnerkgn. dazu u. e. Glossar. Wien,
HartIeben Geb. f 1.30.
Ocliino (B), The tragedy. Reprinted form bishop Ponet's translation out of
O's latin ms. 1549. Ed. by C. E. Plumptre, LonctQn, Grant Richards. f 3.25.
Otto (Aug.). Bilder aus der neueren Litteratur. 3. Hft. : Wilhelm Raabe.
Minden, Marowsky f 0.93.
Pallioppi (Emil), Wörterbuch der rornanischen Mundarten des Ober- u.
.Unterengadins, des Münsterthals, v Bergün u. Filisur mit besond. Berück
sicht. der oberengadinischen Mundart. Deutsch-Romanisch. In 4 Lfgn.)
1. Lfg. Basel, Geering. f 3.25.
Piergili (Giuseppe), Notizia della 'vita e degli scritti del conte Monaldo
Leopardi. Firenze. f 0.60.
Prtiowcr (Otto), Goethes Faust. Zeugnisse u Excurse zu seiner Entstehungsgeschichte. Berlin, Weidrnann. f 4.55
Pottec/:er (M.), Le Théâtre du peuple. Paris, 011endorf f 4.90.
Bethwisch (Ernst), Aufstze u. Tageschriften. Leipzig, Strauch. f325 geb.f 3.90.
Ritz (J.), Les chansons populaires de la Haute-Savoie, texte patois et fran
çais, avec mélodies notées. Paris, Lechevalier. f 'I65.
Roeder (F.) , Die Familie bei den Angelsachsen. Eine Kultur- u. litterarhistorische Studie auf Grund gleichzeitiger Quellen. I: Mann , u. Frau.
Halle, Max Niemeyer. f 3.90.
Rossi (M.), Un letterato e mercante fiorentino del secolo XVI, Filippo
Sassetti. Cittit di Castello, S. Lapi f 1.95
Samrniunç.i v. Kompendien f. das Studium u. die Praxis. 1. Serie. Körting
(Gust.). Grundriss der Geschichte der Englischen Litteratur von ihreii
Anfngen bis zur Gegenwart. 3 Aufi. Münster, Schöningh f260, geb. f 3.15.
Sc1err (J) Illustrierte Geschichte der Weitlitteratur. Jubilaumsausg.
1 . Abtlg. Stuttgart, Franckhsche Verlagsh. f 4.83.
Schneclerrnann (F.), Die Deutsche Nationallitteratur. Dörffling & Franke,
Leipzig. geb, f 130.
Sehönbach (A. E). Gesammelte Aufsatze zur neueren Litteratur in Deutschland, Oesterreich, Amerika. Leuscher & Lubensky, Graz. 1 3.90.
Sc/?önbctch (A. E.). Beitiige zur Erklarung altdeutscher Dichtwerke. l.: Die
iilteren 11innesnger. Wien, CarI Gerold's Sohn. f 2.15.
Schreyer (Herni.), Wilhelm Shakespeare. Nebst e. Anh. : Zur ShakespeareFrage u. e. Uebersicht üb. die Bühnenaufführg. 2. Aufi. Leipzig,' Avenarius.
fl.65.
Schulz (Fritz Traug), Typisches der grossen Heidelberger Liederhandschrift
und verwandter Handschriften nach Wort und Bild. Eine germanistischantiquar. Untersuehg. Göttingen, Vandenhoeck & finprecht. f 2.10.
Schwani (Prof. Dr. Ed), Grammatik des Altfranzösischen. Neu bearb. v.
Prof Dr. Dietr. Behrens. 4 Aufi. Leipzig. 0. R. Reisland. f355 geb.f 3.90.
Sliake'peare. Pages choisies des grands écrivains. Shakespeare. Traduction
nouvelle et introduction par Emile Legouis. Paris. t 1.90.
Spiers ( V.), Short French historical Gramniar and etyrnological Lexicon

[of 2,500 words, with derivations and chiefderivationsJ. London, Siinpkin,
t 3.25.
,
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Spingarn (J. E.), A history of literary criticism in the renaissance. London,
Macmillan. f 3.90.
Stei fT (Karl.), Geschichtliche Lieder u. Spruche Wurttembergs. Im A.uftrage

der wurttemberg. Kommission t. Landesgeschichte gesammelt u lirsg.
(In 5 Lfgn) 1. Lfg. Stuttgart, Kohlhamrner. f 0.65.
Ewei t (Henry), The practical study of languages. A guide for teachers and
illustratieve quotations. London, Dent. f 3.90
Tennyson (Alfred, Lord), Life and Works. (12 vols.) Ed. de luxe. London;.
Macmillan. / 95.—.
Théret (Auc juste), Littérature du Berry [Poésie.] Les XVIe, XVIIe et XVIIIe.
siècles, avec Francois Habert, Michel Baron, Gabriel Bounyn, Guimond
. , de la Touche. Paris, / 5 50.
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GESCHIEDENIS DER NEDERLANDSCHE TAAL.
( Vervolg).

§ 6. Gemakzucht en welluidendheid als factoren van
klankverandering.
Vreemd is het zeker niet, dat men met het oog op zoo talrijke
voorbeelden van assimilatie , als wij in de vorige paragraaf bespraken , de stelling heeft verkondigd , dat gemakzucht bij de
klankveranderingen de hoofdrol speelt. Die stelling is in den
meest bepaalden vorm uitgesproken door GEORG CuRTZUS 1 ) , die
haar ook met bewijzen heeft trachten te staven en die bovendien
ook nog allerlei andere klankveranderingen aan gemakzucht toeschreef. Zoo achtte hij bv. de spiranten gemakkelijker uit te spreken,
dan de explosieven , en vond hij het dus zeer verklaarbaar , dat
de laatste steeds in de eerste overgaan en niet omgekeerd. Hij
hield het verder voor gemakkelijker met de voorste dan met de
achterste spraakorganen te spreken , en verklaarde het daaruit,
dat wel gutturalen in andere klanken, nooit andere in gutturalen
overgaan. WlzziAiz Dw1GHT Wh ITNEY heeft hetzelfde betoogd,
maar de stelling wat anders geformuleerd 2 ) door van „economy"
af besparing van arbeidsvermogen te spreken.
Ofschoon beide theorieën tegenspraak hebben gevonden , zijn er
tegenwoordig ook nog vele geleerden , die er eene algemeene of
gedeeltelijke verklaring der klankveranderingen in zien. Zoo werd
nog niet zeer lang geleden door R. OTTO FRANKE het geheele
karakter van het Páli tegenover het Sanskrit verklaard uit de
traagheid van geest en den weerzin tegen inspanning der mondspieren bij hen , die het Páli hebben doen ontstaan. Noch Brahmanen , die steeds liefde voor de taal bezitten , noch ambachtslieden, die gewoonlijk niet gemakzuchtig zijn in denken en spreken,
waren de scheppers van het Páli, zegt hij, maar boeren en krijgslieden , die wel wat anders te doen hebben , dan op eene zorgvuldige uitspraak te letten , zoodat zich uit het karakter van het
1) G. Curtius, Grundzuge der griechischen Etymologie, 5te Aufl. Leipzig
f879 p. 23 en elders.
2) W. D. Whitney, The prineiple of e ononiy as a phonretic force (in
Transactions of the American philological associ ati on, 1877).
Noord en Zuid, 23ste Jaargang
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Páli zelf de sociale en ethnographische toestanden , waaronder het
ontstond , duidelijk verraden. 1
Evenzoo had men reeds vroeger den minderen rijkdom van vormen
en klanken, die het Phoen.ieisch in de er van bewaard gebleven opschriften vertoont tegenover de andere oude Semietische talen en
met name tegenover het Hebreeuwsch, verklaard uit het karakter der
Phoeniciërs als handelsvolk ; te meer omdat ook de taal van het
moderne handelsvolk bij uitnemendheid , het Engelsch , dezelfde
verminking of vereenvoudiging vertoont. Voor een handelsvolk is
tijd geld en moest op de taal de arbeid uitgespaard worden , die
voor het afdoen van „zaken" noodig was.
In deze opmerkingen moge veel waarheid gelegen zijn , toch
moet men voorzichtig wezen , dat men niet al te spoedig , zonder
nader onderzoek , en vooral dat men niet al te onvoorwaardelijk
de klankveranderingen aan gemakzucht of zucht tot arbeidsbesparing toeschrijft. Meermalen toch is er reeds op gewezen, dat naast
de vele gevallen , waarin de klankwijziging de uitspraak oogen)

1 ) R. Otto Franke, Das Wirken des bequernlichkeitsprincipe in der PáliSprache (in Kuhn's Zeitschrift fier vergleichende Sprachforschung XXXIV --

t896 — p. 413 vlg. zegt : » Onder de vormende krachten, die aan liet Páli
het karakter hebben verleend van eene van het Sanskrit kenmerkend
onderscheiden taal, treedt er geene zoozeer op den voorgrond als de belemmerende invloed der gemakzucht. Daaruit kan men bijna alle klanken vormverschijnselen verklaren, die zich hebben voorgedaan in den ontwikkelirngsgang van liet PMi. De klankwijzigingen vinden over het algemeen
eene voldoende verklaring in de geringe geneigdheid om de vocaalvormende
mondspieren sterk in te spannen, zoodat het onderscheid in klankschakeering flauwer werd en de klanken in elkaar overgingen. Oorspronkelijk
was het Páli de taal van volksklassen, die óf uit traagheid van geest den.
mond niet gaarne opendoen, óf zich bij het spreken tot het noodzakelijkste bepalen, omdat zij gewichtiger en ernstiger dingen te doen hebben,
dus de taal van boeren of van krijgslieden. De geleerde, die zich in de
woordklanken vermeit, is even onschuldig aan het ontstaan dezer taal, als
de ambachtsman, de daglooner of de proletariër, want ook deze kennen de
spreek- en denktraagheid van den boer niet en evenmin de gewoonte van
den man van 't zwaard om in liet spreken kortaf te zijn. Zoo zullen dan
de Ksjatriya's of de Vaicya's het Páli hebben voortgebracht en ontwikkeld
en niet de Brahmanen, voor zoover de oorzaak van het onderscheid tusschen
Sanskrit en Páli in maatschappelijke toestanden te zoeken is. Neemt men
er daarentegen eene ethnographische oorzaak voor aan, dan moet men zeggen, dat het voornamelijk is uitgegaan van krijgslieden en tot zwaren
arbeid gedwongen boeren of van beiden te gelijk, maar niet van een
hierarchisch gezind priestervolk. Ik geloof, dat er maar weinig talen zijn,

die zoo duidelijk in haar wezen en vorm verraden aan wie zij haar ontstaan
te danken hebben, als het P&li,
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schijnlijk heeft vergemakkelijkt , toch ook andere voorkomen,
waarin de uitspraak door die verandering moeielijker geworden
schijnt of althans niet as bepaald gemakkelijker kan erkend worden.
De physioogie zou moeten uitmaken, wat inderdaad gemakkelijker
of moeielijker om uit te spreken is. Nemen wij de neiging om
doelmatige (d.i. naar een doel strevende) bewegingen uit te voeren
als eene hoofdeigenschap der levende stof aan l), dan zou men
kunnen zeggen: de physiologische toestand der spraakorganen is
er op ingericht , niet meer arbeidskracht te besteden , dan voor
het doel , het uiten of kenbaarmaken van voorgestelde gewaarwordingen en gedachten , volstrekt noodig is. Evenals de verandering in dien toestand onbewust plaats heeft, zouden ook de
spraakorganen automatisch werken, indien de sprekende mensch
niet eene bewuste voorstelling van hetzelfde doel bezat en tevens
van de middelen (spierbewegingen en klanken) om dat doel te
bereiken. Aan iedere physiologische werking kan eene psychische
gepaard gaan. Of beide werkingen in den grond één zijn, of dat
de eene invloed oefent op de andere , is nog in de verste verte
niet uitgemaakt. De kloof tusschen stof en geest is nog niet overbrugd, en wie meent met het woord ,,onbewuste geest" eene brug
te kunnen aanduiden , paait ons met een , in zijne geheimzinnigheid voor velen aantrekkelijken, klank, waarvan de beteekenis
uiterst vaag , zoo al niet eene contradictio in adjecto is. Dat
er vele werkingen onbewust plaats hebben, is zeker; maar te
eenemale onuitgemaakt is het , of men ze reeds psychische handelingen mag of nog physiologische (automatische) bewegingen
moet noemen.
Bewust nu geschiedt het spreken alleen voor zoover het voelbare spierbeweging en vorming van hoorbaren klank is, onmiddellijk voorafgegaan door het optreden eener zeer gecompliceerde
voorstelling in het bewustzijn. Het spreken in ijlkoorts, droom
of hypnose is even automatisch spreken als het klinken van den
phonograaf. Alles wat er verder onbewust bij het spreken gebeurt,
is voorloopig niet met den naam van psychische gebeurtenis te
bestempelen; maar daarom is ook nog niet alles er van langs phy
siologischen weg te verklaren: het behoort tot een nu nog onbekend
gebied van werkzaamheid, en tot dat gebied behooren ook de
1) Vgl. daarover Dr. C. Winkler, Ot'er de doelmatige beweging ii de
natuur, Utrecht 1896.
/10*
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meeste klankveranderingen, die daarom noch zuiver physiologisch,
noch zuiver psychisch kunnen genoemd worden.
Daarom kunnen wij van eene klankverandering ook alleen dan
met eenige zekerheid zeggen, dat zij wel uit gemakzucht of neiging
tot besparing van arbeidsvermogen zal zijn voortgekomen, wanneer
wij physiologisch kunnen bewijzen, dat er arbeid bij bespaard is,
of kunnen aantoonen, dat er eene psychische voorstelling van vergemakkelijking aan vooraf is gegaan, als uitvloeisel van een ethischen toestand der ziel. Op dien zieletoestand leg ik vollen
nadruk en onder „voorstelling van vergemakkelijking" versta ik
natuurlijk eene zeer algemeene voorstelling, nauwelijks van eene
bewuste neiging te onderscheiden. De wijze, waarop te vergemakkelijken zou zijn, behoeft dus niet vooraf in de voorstelling
te hebben bestaan, m. a. w. wie uit gemakzucht klankverandering
heeft aangebracht, is daarbij nooit met overleg te werk gegaan;
en het bepaalde doel, dat hij bereikte (de verandering zelf), is
nooit door hem opzettelijk beoogd, en dus eigenlijk ook geen doel
in den gewonen zin des woords te noemen.
Het zou bijna overbodig zijn dit hier uitdrukkelijk op te merken, daar wel nooit iemand aan opzettelijke, uit overleg geboren,
klankverandering (tenzij schertsender wijs of onder invloed van
anderen aangebracht) heeft gedacht ; maar sinds er taalbeoefenaars
gevonden worden 1 ), die zulke, voor ieder ingewijde onzinnige,
meeningen aan anderen toedichten, omdat deze zich nog niet uitsluitend van uitdrukkingen willen bedienen, die het spreken als
zuiver automatische werking zouden aanduiden, is men wel verplicht nog eens te zeggen wat eigenlijk van zelf spreekt. Daarom
bestempel ik dan ook de gemakzucht, voor zoover ik die gissenderwij s als oorzaak van klankverandering aanneem, als een physio) Koorn op hun molen is liet aardige boekje van Vi c t o r H e n r y,
A.ntinornies linguistiques, Paris 1896, als Tegenstrijdigheden in de taalkunde
uit het Fransch vertaald door D. C. Hesseling en J. J. Salverda de Grave,
Leiden 1898. Daar het voortreffelijke stellingen verstandig en helder verdedigt en toelicht, verdient het zeer zeker gelezen te worden door ieder,
die nog weinig begrip van taal heeft en er dan nog veel uit kan leeren,
als hij maar niet gelooft, dat het, anders dan in den vorm, iets nieuws
geeft. Terecht hebben de vertalers in hunne voorrede er de grootste verdienste van genoemd, dat het >>ebn doorloopende waarschuwing tegen de
gevaren der beeldspraak" is, maar wie de gebruikelijke beeldspraak be1

grijpt, kan het boekje wel missen.
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logisch-ethisch verschijnsel, dat klankverandering ten gevolge heeft.
Dat verschijnsel nu moge bij individuen, wier geringe energie
men kent, nog vrij gemakkelijk te constateeren zijn, bij geheele
volken gaat dat niet ; en juist tot algemeene taalverschijnselen bij
een volk of eene menschengroep moet de taalwetenschap zich uit
den aard der zaak bepalen, al kunnen individueele verschijnselen
daarbij uitstekend tot opheldering dienen.
Menschen, die uit lamlenderigheid slordig spreken en bij moeielijke klankverbindingen assimileeren of weglaten, zijn er genoeg.
Men hoort in Holland meermalen zadcloe! voor zadoek, Amstedan voor Amstedc&n zeggen : ongetwijfeld uit tegenzin tegen de
inspanning, die er voor het juist articuleeren wordt vereischt.
Ook de Engelsche aristocratie, die aan de r een 2e-klank geeft,
kan te bom genoemd worden, om goed te spreken, te eer nog
omdat ook over liet algemeen de klankwijzigingen der Engelsche
taal op slaptongigheid wijzen. Of dat samenhangt met eene grootere
physiologische neiging in de spraakorganen der Engelschen om
arbeid te besparen, of van zuiver ethischen oorsprong is en dan
misschien door voortdurende bewuste herhaling ten slotte automatisch geworden, wensch ik evenmin te beslissen, als de vraag te
beantwoorden, of men deze neiging mag formuleeren als zucht om
bij het woord de krachten te sparen, ten einde er voor de daad
meer over te houden.
Dit is echter zeker: de klankovergang, waarvoor de oorsprong
kan gezocht worden bij de physiologisch-ethische gemakzucht van
enkele individuen, wordt algemeen ôf door het zuiver physiologisch proces der erfelijkheid èf door het zuiver psychisch proces
der bewuste navolging. Door erfelijkheid wordt men geboren
met verhoogde neiging der spraakorganen tot vergemakkelijking.
De misschien ethische loomheid van het voorgeslacht heeft zich
dan in automatische loomheid bij het nageslacht vastgezet. Door
bewuste en opzettelijke navolging gewent men zijne organen er
aan, anders te werken dan voorheen. Menig van nature niet
bom Engelschman gaat zich inspannen om zijne hem eigene uitspraak der v, die hem door gewoonte gemakkelijk valt, te veranderen, ten einde door de ir- uitspraak aristocraat of ten minste welopgevoed te lijken. Misschien vindt hij bovendien die uitspraak mooi.
De neiging der Parijzenaars van het laatst der 1 8de en der
Hollanders uit de lOde eeuw, om de dentale (alveolare) v als eene
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velare r of brouw-r uit te spreken, die bijna velare spirant wordt,
kan als uitvloeisel van individueele gemakzucht beschouwd worden,
in overeenstemming met de physieke neiging der Hollanders om
meer in de keel, dan voor in den mond de klanken te vormen,
maar is nu vrij algemeen geworden door erfelijkheid en navolging
of mode. Welk een machtige psychische factor bij klankverandering de zucht tot navolging is, blijkt wel hieruit, dat sommige
Groningers, die van kindsbeen af de alveolare r hebben gebruikt
en zeer goed kunnen uitspreken, in hun ijver om beschaafd Nederlandsch te spreken, niet als een Groninger dat behoort te doen,
maar als een Hollander dat doet, zijn gaan brouwen ongeveer als
(soms nog wat sterker dan) Hollanders, misschien ook omdat zij
het mooi vinden, maar in elk geval zonder te weten, dat menig
brouwend Hollander zijn gewestgenoot benijdt, die nog eene alveolare r kan zeggen. Gemakzucht is dus zeker niet de eenige oorzaak van klankverandering. Wèl speelt zij ook bij het aangehaalde
voorbeeld in zooverre eene rol , dat de Groninger het brouwen
veel spoediger kan aanleeren, dan een Hollander in staat is, het
af te leeren. Voor den laatste is eigen wil meestal niet voldoende
en opzettelijk spraakonderricht noodig.
Consonantverbindingen aan 't begin der woorden zijn zeker niet
gemakkelijk uit te spreken, zooals ons de eerste spreekoefeningen
der kinderen bewijzen. De eerste medeklinker wordt dan dikwijls
weggelaten, vooral indien beide medeklinkers ongelijksoortige mutae
zijn. Eene verbinding als van ps, die aan 't Germaansch niet
eigen is, maar in uit het Grieksch overgenomen woorden voorkomt, is blijkbaar voor ons volk te moeielij k. Tegenwoordig hoort
men nog dikwijls pesatlnen in plaats van psalmen zeggen : vroeger
liet men de eenvoudig weg, zoodat zelfs in de Mnl. schrijftaal
salt voorkwam , evenals souter voor 't Fransche psaztit-re (Gr.
Lat. psalter9), psalmoclie voor salrnoclie en satteïion voor psalterion.
Zoo is in 't Fransch p ook vóór t verloren gegaan bij tisane (voor
Lat. ptisana uit Gr. z ía avr, gepeldegerst) en ook voor eene n bij
neu me (uit Gr. Lat. 1pneu na).
Van de verbinding sf treffen wij noch in het Latijn , noch in
het Germaansch voorbeelden aan. Vandaar dat het niet gewaagd is,
verlies van s en verwantschap met het Grieksche a cpák,,w aan te
nemen , zoowel ' bij het Lat. fallo als bij 't Germ. fallan , Nl.
vallen ; en men het Lat. files (snaren) met verlies eener s over-

-
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genomen mag achten uit het Gr. o-cpt , het Lat. fungus (zwam)
uit het Gr a-çoyyc, waarnaast ook staat, dat in 't Lat.
sppong2a luidt en door ons als spons is overgenomen.
Daarentegen heeft zich de verbinding s -{- tenuis algemeen gehandhaafd als sp, st, s1L° , zoodat ik slechts met eenige aarzeling
herinner aan de aangenomen voorstelling der verwantschap van
Lat. tego en Nl. dekken (uit tlzcrkjan) met Skr. sthdga ni , Gr.
a-z•Eyw ; van Lat. tundo , Skr. tudzrni met Nl. stooten ; van
't Grieksche en daaruit in het Latijn overgenomen taurus (vgl.
On. thjórr , Limburgsch deur) met Nl. stier; en van Lat. torpeo
en Nl. bederven (W. therrrbh) met het Nl. sterven , ofschoon bij
bijna al die woorden de beteekenis in 't oog vallend overeenstemt 1 ).
Daarentegen is de s voor liquidae en nasalen zeer dikwijls verdwenen. Geen enkel Latijnsch woord begint niet sl, sr, sn2 en .^n,
en toch zijn er in die taal verscheidene woorden , die blijkens
verwante talen eene s verloren hebben. Zoo is lubricus te vergelijken met Got. sliupan (Nl. sluipen) en lanquo met Ohd. slach
(= traag). Zoo is *sla lien (.- milt , Gr. o-^-?i)
i eerst *sliep , vervolgens tien geworden en *stl is , *stlociis eerst *slis , *slocus ,
later lis, locus. Zoo staat mnirus voor *s)uiy•us, inerda voor * smer da
(vgl. Litt. smirdeti , stinken) ; zoo nare voor *snare (vgl. Skr.
smalpi , ik baad zwem) , nix voor *srnnix (vgl. Litt. snl,vc/as, Nl.
sneeuw) , nurus voor *snurl(s (vgl. Ohd. snura, schoondochter) en
nutrio (zoogen) voor *snutrio (vgl. Skr. snnáuti , vocht afscheiden,
snuta , druipend , Eng. Nl. snot , Mhd. snuz , Ohd. snnn,ûzen , Nl.
snuiten). De opvolging sr schijnt in 't Latijn op andere wijze
.

verdwenen. Ook het Germaansch heeft die verloren en wel door
het tusschenvoegen van eene t, zooals bij stroom voor *srazunlo
(vgl. Skr. sru , vloeien) ; 't Grieksch heeft voor de r ook de s
verloren , o.a. blijkens péW (vloeien). Ook voor de 1 en de n verdween in 't Grieksch de s , maar niet vóór de m.
In 't Latijn is g voor n aan 't begin der woorden regelmatig
verdwenen. Men vergelijke nasci , natus met prog atus, coçjnatus,
narus met ignarus (en dus ook met het er van afgeleide navrare
1) Ter verklaring van de vormen zonder s kan neen zijne toev'ucht
nemen tot de Sandhi en vermoeden , dat door het voorafgaan in den zin
van een niet s eindigend woord de begin-s niet meer gehoord werd en
zoo verdween ; naar daarvoor is dan ook noodig aan te nemen , dat zulk
een woord telkens, ja schier regelmatig is voorafgegaan, en het eisept eene
stoute verbeelding , zulk een woord uit te denken.
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voor gncirrare), navus met ignavus, nomen met cognomen, nobilis
met içjnobiiis , notus met içjnotus en nosco met Gr. yyuiac..
Het Fransch levert een voorbeeld van aphaeresis der g voor 1
in loir uit Lat. glirem 'aec. van gijs , spitsmuis
Ook de w heeft zich in de meeste Indogerm. talen aan 't begin
der woorden voor andere consonanten ( en ik bedoel hier meer bepaald v66r 1 en i , waarv66r zij eenmaal nog betrekkelijk dikwijls
voorkwam) niet kunnen handhaven. Voor 't G-rieksch behoeft dat
wel geen verder betoog. Voor 't Latijn vinden wij lana voor
*, f) l ana (uit *, (, ina , vgl. Nl. wol), lupus voor *, v lup us (uit * iv lku o ,
vgl. Lat. vulpus , Nl. wolf) , vaclix voor * tira dix (uit wr1-ix
vgl. Nl. wortel). Dat ook het Hoogduitsch hier de w heeft behouden in uoile , wolf , wurzel is te danken aan het sonantisch
karakter van de hier volgende 1 en v , waaruit zich ol , vr ontwikkeld heeft. Stond in 't Hoogduitsch de w onmiddellijk voor
1 en r dan verdween zij ook in die taal tegenover de oudere
0-ermaansche talen en het Nederlandsch , waar zij , althans voor
de v , ook in de spreektaal bleef, terwijl zij zich in het Engelsch
alleen in het schrift handhaafde. Zoo heeft Ohd. rahha , vekhen,
vecho held, Nhd. vache , r(Jchen, veche naast ons n'raaZ', wreken
(G-ot. wvékei, wrikan, Os. wrâka, wrekan, wrekkio, Eng. to wreak);
zoo Ohd , Nhd. ringen naast ons wringen (ook wrang , wronq
wronçjel, Ags. wningan, Eng to u'ninçi) ; zoo Ohd. reid, Mhd. reit
naast ons wreed (Os. wrêdh , Eng uroth) ; zoo Ohd. riho , Nhd.
reihen en vist naast ons wreef en gewricht (vgl. Got. wraiqs, Eng..
wrij = scheef, en wrist); zoo Ohd. riban , Nhd. reiben naast ons
u'revn ; zoo Ohd. nitogen , Nhd. rilgen naast ons u'rogen (Os.
w)-ôgian , G-ot. n'rô!ijan) ; zoo Ohd. ruozan (vgl. Nhd. rüss(oi)
naast ons u')'oeten (Ags. 'wrôtian) ; zoo Ohd. reino naast Mnl.
wreene (strijdhengst, Onfr. wïnio , en vandaar Nl. wrenschen
bronstig zijn, hinniken) ; zoo Ohd. ) -.zrtn , Nhd. reissen naast een
bij ons nog in de 17de eeuw b.v. bij Vondel) gebruikelijk wrijt3n
(vgl. Os. Ags. wnîtan, Eng. to 1crte). Daar in 't Nl. de ir voor
r bleef, kunnen rijten en reus niet op woorden met w teruggaan 1).
Woorden met nl zijn in 't oude G-ermaansch zeldzaam. 't Gotisch
heeft alleen u'izjcii (kastijden) en wlits (aangezicht, Ags. andwlita,
,

1) Zooals is ogernerkt door Dr. W. L. van Helten, Tijdschrift XIV (1895)
bi. 113 vlo-. Ook de gelijkstelling van ons ruin met Onfr. wrénio kan niet

gehandhaafd worden.
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en ook wlite, Os. wijt?', glans), waarbij ook Got. w,vlaiton (spieden,
Ags. -i.t'latian en wlitan) behoort en vermoedelijk ook Got. andaWleizn (aangezicht). Zonder w kent het On. leita (zoeken) en
lita (kijken) en ancllit (aangezicht) , het Ohd. anflizzi , Nhd.
aan tl itz. Het Angelsaksisch kent nog u lisp (stamelend), dat reeds
in 't Ohd. 1iS]) luidt, terwijl de 2c; ook ontbreekt bij 't Nl. lispen,
Ohd. l.ispein , Eng. to ijs]). Een paar andere Ags. woorden met
w1: wlaec (lauw), wleccean (verwarmen) en wloh (franje) schijnen
in de andere Germaansche talen niet voor te komen.
Alle nieuwe Germaansche talen hebben met elkaar gemeen de
aphaeresis van de h voor 1, i, n en ook voor de w, waar de hw
zich ontwikkeld had uit de gelabialiseerde velaar voor een klinker.
Met de Ode eeuw begint de h reeds uit het schrift te verdwijnen
in het Oudhoogduitsch en ook in oorkonden van Nederfrankischen
en Nedersaksi schen oorsprong. Ook in 't jonger Angelsaksisch en
Oudnoorsch ontbreekt zij. Alleen in 't Friesch handhaafde zij
zich nog tot in de 14de eeuw. Zoo luidt N1. Hd. lachen, Eng.
to laugh nog in 't Ohd. h.1al 11en, Ags. hl yhhan, Os. hlahhean,
Got. lilaloja n. Zoo is Nl. (ook reeds Onfr.) , Nhd. , Eng. ring
nog in 't Ohd., Ags., Os., Ofri. hring, On. hri7?gr. Evenzoo is
Nl. nek, Eng. neef°, Nhd. nacken, nog in 't Ofri. Ihnekka, Ags.
Icnecca, Ohd. hnaccl/., On. hna kLi ; en luidt Nl. wat, Nhd. was,
Eng. it itat (waar de schrijfwijze de herinnering aan de oude h nog
wel., maar minder juist bewaart) in 't Ohd. htt az, Ags. hraet, Os.
ht( at, Ofri. 1/ Wet, On. iwat, en Got. hi a zelfs met hw als gelabialiseerde velaar. 1 )
Daar, althans voor ons, het uitspreken van eene h onmiddellijk
vóór een' medeklinker uiterst moeielijk, zoo niet onmogelijk is,
kan ons deze aphaeresis zeker niet verbazen. Eer zou het ons
integendeel moeten verwonderen, dat er eenmaal in 't Germaansch
zoovele h's vóór consonanten zijn voorgekomen. Men bedenke
echter, dat de h in 't Indogermaansch nooit oorspronkelijk is en
dat zij zich in 't Germaansch uit de scherpe gutturale spirant
ontwikkeld heeft, die eerst vóór klinkers, later ook voor medeklinkers, en dat laatste misschien zelfs reeds in 't Gotisch 2), tot
,

,

1) De andere voorbeelden van dezelfde aphaei esis in onze taal gaf ik

bijeen in Dp Grammatiselze figuren in het Nederlandsch, 2de druk, Kuilenburg 1884. bl. 65-73.

2) Paul, Sievers , K luge , Streitberg e. a vatten het Gotische schrijfteeken steeds (ook voor medeklinkers) als h op.
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h is verzwakt. In het Westgermaansch, bepaaldelijk in de Frankische dialecten, is die verzwakking waarschijnlijk wat later opgetreden en heeft zij zich in 't midden der woorden niet uitgestrekt
tot de verbindingen che en cht en de zeldzame geminatie. 1)
Is de jongere .1z,-klank in 't later Germaansch steeds verdwenen
veor medeklinkers, ook vdor klinkers wordt de h niet uitgesproken
in vele Germaansche tongvallen, met name van Engeland en N ederland, en daar wel bepaaldelijk in Zeeland, Vlaandercn, Antwerpen en Brabant. Ook in vele andere talen schijnt de h, die
overigens nergens oorspronkelijk is, moeielijk uit te spreken geweest te zijn. In het later Grieksch, evenals reeds vroeger in de
Lesbische tongvallen, is de met h gelijk te stellen "spiritus asper"
in "spiritus lenis" (d. i. den aanvangsklank van een' klinker) overgaan. In het classieke Grieksch gebeurde dat alleen volgens de
wet der vermijding van dubbele aspiratie, wanneer de volgende
lettergreep met een aspiraat begon, zooals bij exw (heb), blijkens
het futurum E~W 2). In het later Latijn en de Italische dialecten
schijnt ook de h, die er uit gh was verzwakt, niet te zijn uitgesproken, Vandaar geheele afwezigheid der h in 't Italiaansch,
dat slechts in een paar woorden het schrijfteeken er voor behouden
heeft.
andaar ook dat echt Fransche woorden zonder h worden
uitgesproken, al worden zij ook met h geschreven, en niet geringe
verwarring in die schrijfwijze, zoodat sommige woorden te onrechte
eene h in het schrift hebben aangenomen, by. haui (Lat. altus)
en huit (Lat. octo), terwijl andere ook in het schrijven de h

'T

1) Men denke aan de schrijfwijze van Germaansche namen als Charlocalda, Chamavi, Cherusci, Chauci, Chatti met ch door Romeinsche schrijvel'S, die' andere Germaansche woorden als Herules , Hermunduri, Helvecones met h schrijven; verder aan vormen als Clovis naast Louie (d. i,
Hlothowig, naast OIlS Lodewij7c, Hd. Ludwig); aan Hd. ochs, Hd. Nl. macht
en Rd. Nl. lachen. Eene ch aan 't cind del' woorden schijnt mij, althans
in het Nederlandsch, overal verscherping eener oorspronkelijke of door
analogie aangenomen g.
2) De spiritus asper is hier ontstaan uit de s, zooals blijkt uit den
aoristus (e,(jXov. Een oud *(jEXW werd dus *exw en dat weer 'ixw.
Zoo werd *(j(XAC; (zee, vgl. Lat. sal en Nl. .zout) tot rxAC;. zoo *(jedcc; en
*(je'djOf-lxl (vgl. SkI'. sadas, Lat. sedere, Nl. zitten) tot edoc; en e~Of-l<Xl.
Zoo werd *(jVt; tvgl, Lat. sus, Ohd. SU, Nhd sau) tot ~C; en *(jo, *(j"l]
(vgl. skr, sa. sa, Got. sa, so) tot 0, n, enz. Ook in 't Oudperzisch ging s
l

aan 't begin van een woord vaal' klinkers in hover. Bij andere Grieksche
woorden is de spiritus aspcr uit w voortgekomen.
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hebben verloren, bv. atelier (voor astelier, Lat. hastellarium),
avoir (Lat. habere), encore (Lat. hanc horarn), or (Lat. hora), on
(Lat. homo), ordure (vgl. Lat. horridus), orgé (Lat. hor•deum),
oter (voor oster, Lat. haustare).
In andere talen werden weder andere consonanten v5ór aan
't woord vóór klinkers weggelaten, zooals des in 't Armenisch, bv.
bij evt c n (vgl ons zeven,), amarn (vgl. ons zoener), en de p in
't Oudiersch, bv. bij athir (vgl. Lat. pater) en ore (vgl. Lat. poreus,.
Soms heeft de moeielijkheid, die het uitspreken van sommige
klankverbindingen aan 't begin der woorden veroorzaakte, andere
gevolgen gehad, zooals de voorvoeging (prothesis) van eenen klinker.
Daarvan levert buiten het Indogermaansch, o. a. het Hebreeuwseh
eenige voorbeelden. Sommige woorden, die met twee medeklinkers
beginnen, hebben in die taal daarvoor eene „segól" of korte e
aangenomen, zooals ez'róa(r) (arm) voor en naast z'r'óa(r).
Door het Fransch is zeer bekend de voorvoeging van eene i in
het Vulgaarlatijn vóór de verbindingen se, sp en st en bij de weinige uit het Grieksch of Germaansch overgenomen woorden vóór
sin bv. bij ispatiun2, isperare, istabilis in opschriften uit de 5de
en 6de eeuw. Die i werd later in 't eigenlijke Fransch tot e:
vandaar espace, espér•er•, estur•geon, estomac, escabeau, esclave enz.
en ook espice (Lat, species), espais (Lat. spissus), estable (Lat.
stabulumn), estain (Lat. sfannium), escrin (Lat. scrinium), escole
(Lat. schola), enz. , die in de 16de eeuw de s uitstieten en de e
accentueerden, zoodat er toen epice, éhais, efahle, étain, écvin,
ecole , enz. uit ontstonden. Het Provencaalsch , Spaansch en
Portugeesch hebben deze voorvoeging van e vóór se, sp, st en sm
met het Fransch gemeen.
Behoeft men bij deze voorvoeging niet te aarzelen met haar
eene poging tot vergemakkelijking van de uitspraak te noemen,
minder bepaald kan men zich uitlaten over den oorsprong der
klinkers , waarmee zoovele Grieksche woorden beginnen en die,
omdat zij in de verwante talen bij die woorden ontbreken , allen
schijn hebben van voorgevoegd te zijn, maar toch ook door sandhi
ontleend zouden kunnen wezen aan een telkens voorafgaand en
nauw verbonden woord, of als overblijfsel zouden kunnen beschouwd
worden van een verminkt en daardoor onherkenbaar geworden
voorvoegsel. Zeer verleidelijk echter is het , daarin den door gemakzucht tot vocaal ontwikkelden ontploffingsklank van het strot-
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tenhoofd te zien , die bij het inzetten van de stem en het plotseling openen van de stemspleet ontstaat en die in het Hebreeuwsch
door de aleple, in het Arabisch door de ha,nza en in het Grieksch
door den spiritus lenis ook in het schrift wordt aangeduid. Voorbeelden van zulke woorden met oogenschijnlijk prothetische klinkers
in het Grieksch zijn : (zalven , naast J &or0 , vet) a.,ue' yc^
(naast Lat. mulgeo , Nl. melken) , áv_tJit s (naast Lat. n lptis , Nl.
nicht en Gr. , Lat. n^1pos , Nl. neef) , áa ^rxípw (spartelen,
naast a- raipco) , áa Tí) (naast Lat. stella , Nl. ster) , évvex (naast
Lat. n ovem , Nl. negen) , &puSpós (naast Lat. vuber , Nl. rood) ,
&WXÊC (naast Lat. mingo) (nevel, naast Litt. ani f lt), ópé yw
(naast Lat. 1poï•-rigo, Nl. vel kei) , ó,oaYTÓQ (naast Lat. rectus , Nl.
recht) , ó,ou'c7c&) (graven , naast Lat. rtnnco , wieden) , enz. In de
Nieuwgrieksche dialecten is het aantal , vooral door voorvoeging
van eene a, , nog wat grooter geworden.
Dat de sonantische (d.i. als klinker uitgesproken en eene lettergreep vormende) 1, r, in en n , die in het Oerindogerm. voorkwamen en waarvan r (en 1) nog in 't Sanskrit gevonden wordt,
zich in den historischen tijd in de andere talen niet hebben kunnen handhaven , kan ons niet bevreemden. Zij gingen over in de
medeklinkers l , ^• , in en n , voorafgegaan of gevolgd door een
klinker (in t Germ. u , later vaak o). Zoo is b.v. Skr. mrtam.
(dood) te vergelijken met Lat. 'mors (stam snort) , Hd. inord, Nl.
(met rekking der o) 'naoord. Dat verschijnsel noemt men in
navolging van de Indische taalgeleerden svar ablca,1,ti. In lateren
tijd herhaalde zich dat verschijnsel in verschillende talen , als in
dezelfde lettergreep twee medeklinkers op elkaar volgden en dat
bij ongebroken accent eenige moeielijkheid in de uitspraak opleverde. Dan ontwikkelde zich niet zelden tusschen beide consonanten , vooral als de eene eene sonore (liquida of nasaal) was ,
een onduidelijke klank , die dan later eene korte duidelijke vocaal
kon worden , welke eene nieuwe lettergreep vormde. De nieuwe
klinker heette dan naar de terminologie der Alexandrijnen e1pen2t.lieti scl? . Hetzelfde verschijnsel treffen wij ook , en wel in hooge
mate , buiten het Indogermaansch aan, namelijk in het Semietisch.
Uit het Hebreeuwsch toch zijn zulke zeer korte toonlooze klanken
aan ieder bekend en wel onder den naam van sje!Ina's , naar het
teeleen , waarmee zij in het schrift worden aangeduid. Gaan deze,
S j e t ('ct-'s over in duidelijke klanken , dan worden zij naar het
-

-

-
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schrijfteeken samengestelde sjeWa's genoemd. Dan ontstaan de
chatéf fátach (d. i. zeer korte a), de chatêf segól (d. i. zeer korte

e) en de ch-ate' ' kamêts (d.i. zeer korte o). Zij komen vooral bij de vier
Hebreeuwsche keel- of stembandletters voor, die meer klank schijnen
te eischen , namelijk bij de a lep h (—_ de Grieksche spiritus lenis) ,
de he (= h), de chét (= ch) en de aïn (ongeveer = de Eng. soft-r).
In de Indogerm. talen komen deze sj etva's zeer dikwijls voor,
maar zij worden niet altijd geschreven , althans wanneer zij zich
niet tot duidelijke vocalen ontwikkeld hebben. In het Latijn vindt
men ze tot eene zeer korte u ontwikkeld niet zelden voor de 1,
b.v. bij PoculU fl , stabulum , saeculum, populus, discipulus , waar

zij dan , blijkens de versmaat, eene lettergreep vormen. De oudere
Latijnsche dichters rekenen ze echter dikwijls nog niet als lettergreep en schrijven ze dan ook niet. Meer kleur dan in de genoemde voorbeelden heeft deze klank gekregen in den muntnaam
mina , overgenomen uit het Grieksch , waar het woord ,uvá luidt.
Het Germa ansch vooral is rijk aan zulke klanken. Zelfs het
Gotisch bezit er reeds enkele , zooals de u van miluks (melk) ,
maar in het Westgermaansch treden zij in grooten getale in de
schrijftaal op : in het Oudhoogduitsch voor 1, r en n als a , voor
m als u (soms a), b.v. fogal. (Got. f'iug ls), ackar (Got. alcïs), zeihhan
(Got. taikns) , actum (vgl. Gr.^ci- os , damp) en br•ósama naast
brósma (kruimel), dat in het Nhd. zelfs als brosam(e) gebleven is
en door volksetymologie is opgevat als samenstelling van brot en
samen. Ook het Oudsaksisch heeft fugal, akkar, têkan en mêdhom
(Got. inaithmn s , geschenk). Bij ons is die klinker , nu althans ,
toonloos in vogel, akker, teelyen en adem, evenals in 't Hoogduitsch.
Ook na 1 en r en voor h of w kennen Oudhoogduitsch en Oudsaksisch zulk eene secundair ontwikkelde a , b.v. bij Ohd. berahf,
Os. bereht naast berht (schitterend , Got. bairhts) , Ohd. Os.
f eratz naast ferh (ziel , leven , Got. fairrrhwits , wereld) , Ohd.
faraw.w,a naast farwa (verf) , Os. alah (tempel , Got. altes) , Ohd.
Os. felahan naast felhan (Got. filhan , begraven) , Ohd. melau^es
naast melwcs , Gen. van melo (meel). Zelfs na s , t of n voor w
ontbreekt de tusschenklank niet , b.v. Ohd. zesawa naast zestva
(rechter , Got. taihsica) , Ohd. bescatawen- , Os. skadowan (ook bij
ons bescliaduwen , Got. skado, jan), Ohd. senawa naast senn'a (ook
bij ons zen itur). Evenals bij schaduin en zenzc?.t' heeft zich vóór

de tv eene u ontwikkeld bij zwaluw en peluw en in onze oudere
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taal (uit de casus obliqui) ook bij geluiv , kkaluw , scheluw, valuw
naast geel , kaal , scheel , vaal , en soms bij veruwe , taruwe en
murruu , (e). In het Engelsch vertoont zich dezelfde toevoeging bij
sinew , shaddow , swallow , yellou' , callou, , fallow en narrow.
Vroeg en krachtig moet zich in onze taal tusschen r en volgende
dentaal na den klemtoon de svarabhakti ontwikkeld hebben ,
omdat daardoor de voorafgaande lettergreep open en de vocaal
volkomen geworden is, terwijl svarabhakti van later tijd de vocaal
der voorafgaande lettergreep onvolkomen laat. Wie erg uitspreekt
als errig , bewaart toch het onvolkomen karakter der korte e.
Daarentegen zijn dorp (Os. Ags. thorn , Ohd. doryi, horn (Got.
haurn , Os. Ags. Ohd. horn) , korn (Got. kaurn , Os. korn), torn
(Ags. torn , Ohd. tiorn) , lanterna en perle niet dorren , horren,
korren , torren , lanterren en eerrel , maar doren , horen , koren,
toren , lanteren (later lantaren) en eerel (later parel) geworden ,
en, bij latere uitstooting van die toonlooze e, doorn, hoorn, hoorn,
toorn , lantaarn en paart gebleven. Ook bij andere woorden,
waarbij de svarabhakti nooit geschreven is , zal de rekking van
den voorafgaanden klinker wel op dezelfde wijze te verklaren
zijn , b.v. bij moord , 'voord , voort , koorts , toorts en bij aarde ,
haard, staart, kaart, paars, naarstig , gaarne enz., waar (behalve
bij kaart) de a uit e is voortgekomen.
Meer dan door ons werd de svarabhakti-vocaal door onze voorvaderen in 't schrift afgebeeld. In de middeleeuwen en de zeventiende eauw vindt men haar zeer dikwijls tusschen g en 1 of
g en r, wanneer de woorden met g l of gr beginnen, bv. in gelas
voor glas en geraag voor graag ; maar ook herhaaldelijk in andere
gevallen, 't meest bij Amsterdamsche schrijvers als Bredero en
Vondel, maar toch ook bij andere, zooals bv. bij Cats, die haar
in hunne verzen als lettergreep laten meetellen. In onze schrijftaal heeft zij zich vooral voor de uitgangen nis, lijk, ling, loos
en rik vastgezet, bv. bij begrafenis (in 't Amsterdamsch begraffenis, beeltenis, sterfelijk, vreeseljk, oorspronkelijk, waar de uit
media voortgekomen tenuis zich nog als vroegere sluitletter eener
lettergreep verraadt en waar dus de volgende e van jongeren
datum is. Daaruit is ook het epenthetisch karakter der onduidelijke e van schuifelen, twijfelen, wentelen, oefenen en loochenen
te bewijzen. Van jongeren datum is ook de e, die zich in het
Hoogduitsch heeft ontwikkeld
de r in lettergrepen, waarin

-e

voor
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de oudere z, u en uu overgingen in ei, au en eu, bv. bij Beier
(Mhd. gir), sauer (Mhd. sier), feuer (Mhd. viur) Het halfvocalisch
karakter der laatste bestanddeelen van den tweeklank heeft hier
met de r• tot de ontwikkeling dezer svarabhakti samengewerkt.
Naast deze gevallen, waarin de klinker toonloos (meestal zelfs
onduidelijk) is gebleven, staan andere, waarin de svarabhaktivocaal
zich niet alleen tot een duidelijken klank heeft ontwikkeld, maar
zelfs klemtoon gekregen heeft. Dat kon in 't Germaansch gebeuren
wanneer zij ontstond tusschen de beide beginmedeklinkers van
een woord, in een' tijd, toen zich zeer sterk de neiging openbaarde
om den hoofdtoon van een woord op zijne eerste lettergreep te
leggen. Zoo konden dus berinnen en berénnen (door svarabhakti
uit brinnan en brennan ontstaan) tot bérrennen overgaan en, als
vervolgens de tweede toonloos geworden e gesyncopeerd werd, tot
bernen, later barnen (ook Ags. beornan en baernan, Eng. to burn).
Dan had zich ontwikkeld wat oudtijds als omzetting (metathesis)
van r -}- vocaal in vocaal -}- r werd beschouwd. Natuurlijk zijn
hierbij de jongere gevallen van r- metathesis, die zich o.a. in het
Nederlandsch, Oudfriesch en Angelsaksisch tegenover het Hoog•
duitsch tamelijk veelvuldig voordoen, niet altijd af te scheiden
van de gevallen der schijnbare metathesis in andere taalvormen
als gevolg van de reeds besproken mogelijkheid, dat uit de r-vocaal
zich in de eene taal ur of or kon ontwikkelen en in de andere
ru of ro, zonder dat wij totnogtoe andere oorzaken dan de accentuatie kennen, waarvan dat verschil afhankelijk zal zijn. Zoo wijst
derde (ook dertien en dertig, Eng. thirt, thirteen, thirty) naast
drie en Ohd. dritto (ook drizehan, drizug), ook blijkens Lat.
tertius (en ter) naast tres, op eene oude r-vocaal, die wij dan ook
aantreffen in 't Skr. trtiyas. Zoo is ook de verwantschap te verklaren van 't Lat. gvanum en 't Nl. koorn, van Nl. vorschen (uit
*forhsccn = Lat. posco uit poreso) en Nl. vragen en Mnl. vrien
(vgl. Got. fraihnan, Lat. precor), van Lat. corpus en ons (middel)
rif (Ags. hrif, Ohd. href onderlijf), enz. enz.
Gevallen van r-metathesis voor n of s, die wij met het Angelsaksisch of Engelsch gemeen hebben, zijn, behalve bernen, o.a. barsten uit bersten (ook Ags. berstan, Eng. to burst, maar Ohd. brestan),
dorschen uit derschen (ook Ags. dherscan, maar Ohd. dreskan),
(tuin)kers (ook Ags. cerse, maar Ohd. chressa), versch (ook Ags.
fersc, maar Ohd. frisk), vorsch (ook Ags. forsc, maar Ohd. frosk)
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en vorst (koude, ook Ags. forst, maar OH. first). Uitsluitend
aan het Angelsaksisch eigen zijn nog iernan voor rinnan (Ohd.
rinnan), aern (huis) voor raenn (Got. razn), haern (golf) voor

hraenn (On. hronn), hyrst (wapenrusting) met het ww. hyrstan
voor hr yst, hrystan (Ohd. rust , Nl. rusting, Ohd. ritsten, Nl.
toerusten). Uitsluitend eigen aan onze taal zijn borst (Ohd brust),
kerstreis (en Mnl. ook kerst alleen voor Christus), 1pers, persen
(uit Mlt. pressa, pressare), en voor t ook gort naast (putte (Ohd.
gruzzi). Het Middelnederlandsch had naast de oorspronkelijke
ook nu nog gebruikelijke vormen bron, gras en ros nog met het

het Ags. gemeen borne (Ags. bitrna, maar Ohd. brunno), Bars of
pers (Ags. c► aers, maar Ohd. gras) en ors (Ags. hors, Eng. horse,
maar Ohd. hros, ros) en bovendien het nu verloren verste (uitstel,
Ags. first, maar Ohd. frist). Dikwijls vindt men in het Mnl. die
metathesis ook v&>r t of d, bv. bij storte of sterte naast strot

(Mhd. sti ozze), bij scerde naast schrede (Ohd. scrit), bij terden
naast treden (Ohd. tretann), bij verde naast vrede (Ohd f'ridu),
terwijl het Lat. -crispus, Fr erespe (krullend, kroes) er door metathesis tot kers p werd.
Reeds zagen wij, dat ook na de r zich eene vocaal kon ontwikkelen, vooral tusschen r en cht. Kreeg nu die vocaal, die
naar 't schijnt denzelfden klank aannam als de oorspronkelijk
voor r staande vocaal, den klemtoon, dan kon de oorspr. vocaal
uitvallen. Vandaar in 't Ags. firrjhtu (vrees, Eng. fright) en
fr ohtian tvreezen), in 't Nl. godsvrucht, Mnl. vruchten , naast
het Ohd. f orr•ahta, forahten (Got. faurh.tei, fauurhtjan ; in 't later Ags.
wrokte, geu^roht voor ouder worhte, geu^orht, Nl. wrocht, gewrocht,
naast Ohd. worahta, giworaht (Got. waurhta, waurhts) en Ags.
breht of briht (schitterend, ook als tweede deel van eigennamen
als Aedhelbriht), N1. brecht bij eigennamen als Albrecht, Gijsbrecht,
Hubrecht, naast Ohd. beraht ', Got. bairhts). Ook bij opeenvolging
van rf t • levert onze taal een voorbeeld van zulk eené metathesis
in nooddruft, waarvoor . het Mnl. nog noodlor f te heeft, zooals Os.
n6dth ur f t, Ohd. nn ó td ucr u f t, Got. als adj . naudithaur f ts (noodig).
Iets anders dan deze metathesis is de onderlinge plaatsverwisseling van twee medeklinkers, die overigens zeer zeldzaam is.
Toen de Basken het waarschijnlijk oorspronkelijk Slavische , maar
in vele andere talen overgenomen woord kabeljauw in hunne taal
opnamen, maakten zij er balpa lláo van met eene bij hen zeer ge.
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wone letterverwisseling 1 ), en zoo kwam het woord niet alleen als
bacalao in 't Spaansch en bachalaio in 't Italiaansch , maar ook
als bakkelauw in onze taal naast kabeljauw in gebruik. Een
Ags. woord voor lippen , weleras, weoleras, vertoont letterverwisseling met een Got. woord wairilós , dat dezelfde beteekenis heeft.
Het. Eng. to tic/de schijnt hetzelfde te zijn als het Ags. citelian ,
ons kittelen. Aan het Ags. ticcen beantwoordt het Ohd. zicchin,
dat een verkleiningsvorm van Ohd. ziga is , die er uitziet , als
door verwisseling te staan voor qiza , waaraan een Zwitsersch
gitze beantwoordt, dat verwant is met Nl. geit (vgl. Got. gaitein).
Een Mhd. biever (koorts) komt voor naast fieber. Het Hd. essig
(Ohd. ezziq) en ons edik kunnen moeilijk anders dan door letterverwisseling uit elcit, ekid verklaard worden en zijn dan, evenals
Os. elcid Ags . eced , Gót. akeit, ontleend aan 't Lat. acetum of
acjclvm. Ons drentelen moet voor trendelen staan , zooals uit het
bestaan van een Mhd. trena'elen (beuzelen , vgl. ook Eng. trendle)
blijkt . Ons naald staat voor naadl , blijkens o.a. Os. nádla , Got.
nêthla, en zoo heeft men ook aalt (mest, vocht) uit aadl verklaard
op grond o.a. van 't Ags. adel met dezelfde beteekenis. Dat als oorzaak van deze letterverwisseling telkens gemakzucht
zou moeten worden aangenomen , zou ik niet gaarne beweren.
Hier bij zou zoowel misvatting als volksetymologie in het spel kunnen
zijn. Voor het Ital. formento (uit Lat. frumentum), het Fransche
fromage (uit Lat. forniaticum ) , brebis (uit Lat. vervicem) en sanglot
(uit Lat. sinqultumn) durf ik niet beslissen, wat de weg is geweest,
waarop de letterverwisseling heeft plaats gehad ; maar bij andere
Fransche en Italiaansche woorden is blijkblaar in eene lettergreep
eerst dezelfde medeklinker ingelascht, die later uit eene volgende
lettergreep gesyncopeerd is. Uit Lat. flebilis is zeker eerst fleblilis,
jleble en later in 't Fransch faible geworden. Zoo is het Ital.
laba (=flaba) wel ontstaan uit flabla en dat uit fabla (Lat. Tabula),
het Ital. pioppo (= ploppo) uit ploplo en dat uit poplo (Lat. poplus,
populus , populier) , het Ital. strwpo uit stropro en dat uit Lat.
stoprum , het Ital. interpetre uit interpretre en dat uit Lat. inter,

'

t) Zie Dr. C. C. Uhlenbeck, Tijdschrift XI (1892) bl. 225-228, die daar
uit W. J. van Eys, Granzmaire comparée des dialectes basques (Paris 1879)
p. 21 aanhaalt : »Les exemples de transposition de lettres sont très fréquentes en basque : gabe et bage, igaro et irago, irudi et iduri, eriden et
ediren, etc.
Noor d en Zuid, 23ste Jaargang.
^^
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pretes , enz. Het uitstooten van eene der beide l's of r's in deze
woorden is ongetwijfeld te stellen op rekening van de euplionie.
Ongetwijfeld toch hebben er verschillende klankwijzingen plaats
gehad ten gevolge van een welgevallen in welluidende klankver-

bindingen , dat wij bij vele volken aantreffen en dat zich vooral
openbaart in hunne neiging om rhythmische en allitereerende
zinnen te vormen. Natuurlijk kunnen wij evenmin zeggen , wat
welluidend als wat gemakkelijk is. Alleen de herinnering aan de
Oostersche muziek , vergeleken bij de onze , is genoeg om te doen
begrijpen , dat het begrip „welluidendheid" bij het eene volk
hemelsbreed moet verschillen van dat bij het andere. Het streven
naar euphonie of nog liever het vermijden van cacophonie moge
daarom bij verschillende volken tot verschillende uitkomsten leiden,
het is daarom niet minder voor eene aanleiding tot klankverandering te houden , en in dit geval is die verandering minstens
evenzeer van psychischen als van physischen oorsprong.
Zoo zal wel aan zin voor welluidendheid moeten worden toegeschreven , dat in het Hebreeuwsch de t + sisklank is omgezet in
sisklank t , b.v. in den hitfa'êl van al de werkwoorden , die
met een' sisklank aanvingen , b.v. bij hisj toures voor hitsjoAmes , 2
pers. plur. mast. van 't w.w. sjum (drijven). Een dergelijk motief
kan ook vermoed worden voor het ontstaan van vormen als tánc,
renq , dheng in 't Ags. voor de daar meer gewone talen (teeken) ,
regn (regen) en dhegn (held) ; zoo ook voor het Lat. vespa , Nl.
wesp , Hd. wespe , Eng. wasp , waarnaast , als blijkbaar oorspronkelijker vormen , in 't Litt. vapsd , in 't Ags. zvaeps en ook in verschillende Hoog- en Nederduitsche dialecten weps(e) voorkomen,
of ook bijvormen met , fs als Ags. waef s, Ohd. wafsa en wefsa. Bij
gesp , oprispen en hespe (ham) vermoed ik , dat dezelfde omzetting
heeft plaats gehad.
Bij de ontwikkeling der svarabhakti-vocalen heeft de zin voor
euphonie ongetwijfeld de gemakzucht een handje geholpen. Ook
aan de inlassching van d na n, l of r en van b na ra, r of l heeft
zij zeker een aandeel gehad. Inlassching van d komt reeds voor
in 't Grieksch , b.v. bij áv^pós (voor ávpóc , in 't episch Grieksch
ayspós) en de andere verbogen naamvallen van áví'p , en is vooral
eigen aan het Fransch : na r b.v. bij tordre (uit torre voor Lat.
torguere) en souwrdre (uit surre voor Lat. surgere) ; na 1 b.v. bij
absoudre (voor absolre , Lat. absolvere) , foutlire (voor folre , Lat.
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fulqur) , moudre (voor molre , Lat. molere) en poudre (voor polre ,
Lat. pulverem) ; na n b.v. bij cendre (Lat. cinerem) , gendre (Lat.
generem), tendre (Lat. tener), vendredi (Lat. veneris dies) , p-laindre
(voor plainre uit Lat. plangere), moindre (Lat. minor), pondre (Lat.
ponere) en engendrer (Lat. ingenerare).
Ook bij ons is die inlassching overbekend voor (e)r, b.v. in den
comparatief van alle adjectieven op r : zwaar, zwaarder enz. en bij
vele nomina agentis op er , gevormd van werkwoordsstammen op
n, l of r : diender , vilder , hoorder , enz. en vele andere woorden
als daalder , kelder , kolder , zolder , beenderen , hoenders , donder,
vaandrig , ook vóór 1 bij zindelijk , enz. Inlassching van eene nu
weer verbannen t na eene toonlooze lettergreep op en bij eigentlijk,
k, enz., evenals van de nu nog gehandhaafde t bij mijnent
wezentlijk,
halve , zijnentwege , en de paragogische t van borst (knaap) , hulst,
kroost , rijst , burcht , stipt, sedert, enz., gezwegen nog van allerlei
-

andere woorden in onze oudere taal, mogen worden toegeschreven
aan eene aan den zin voor welluidendheid verwante neiging om
gearticuleerder of met meer kracht te spreken.
Van invoeging eener labiaal na de m levert onze taal in eene
oudere periode slechts enkele voorbeelden , daar juist de neiging
bij ons bestond , om r 1 tot mm te assimileeren. Eene in vele
Germ aansche talen ingevoegde b na de m van wat in 't Gotisch
timrjan luidt (men denke aan Ags. timbrian , Os. timbron , Ofri.
timbria, Ohd. timbarun, met het subst. Ags. Ofri. timber, Os. timbar,
On. timbr, Ohd. zinabar) komt bij ons timmeren slechts eene enkele
maal in het Mnl. voor. Vergelijking met het Gr. SÉ,uw en ^ó,uos
en het Lat. domus bewijst , dat de b in 't Germaansch is ingevoegd. Daarentegen levert het Fransch voor dit verschijnsel vele
voorbeelden : tusschen m en r bij nombre (Lat. numerus), concombre
(Lat. cucumerem), chambre (Lat. camera), inarbre (voor marmbre, Lat.
marmnorem) , en tusschen m en l bij comble (Lat. cumulus) , humble
(Lat. humilis) , ensemble (Lat. insimilis) , sembler (Lat. similare) ,
trembler (Lat. tremulare). Ook het Latijn lascht welluidendheidshalve eene b in, die dan voor i tot p wordt bij emptus (van emo),
en het Grieksch b.v. bij u^a-r^u&píx (middag) voor geo-r^,upía van
;1,uépa (dag) , enz.
Dat de opeenvolging van twee klinkers (hiaat) zoowel in het
lichaam van een woord als bij opeenvolging van twee woorden in

den zin moeielij k uit te spreken en tevens onwelluidend geacht
11*
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werd, leert de taalgeschiedenis telkens. Invoeging (epenthesis) van
een' medeklinker, of uitlating (elisie) der eerste vocaal, of samentrekking (crasis) der beide vocalen was er het gevolg van. Van
euphonische inlassching levert het Grieksch (doch met uitzondering
van het Aeolisch) een bekend voorbeeld in de nu-eplielkustikon,
die vooral achter een datief plur. op o en den derden pers. enkv.
op s of t gevoegd werd, wanneer het volgend woord met een' klinker aanving, bv. 'ráo-w Jt;r sv atTC (aan allen zeide hij het) tegenover 7ráa-t yàp éi7F r ro (aan allen toch zeide hij dit). Als zulk
eene welluidendheids-n is eenigermate ook bij ons te beschouwen
de n, die wij bij achteraanplaatsing van het pronomen in de
spreektaal dikwijls hooren bij qaan ik, staan ik, doen ik, zien ik,
en die vroeger ook wel geschreven werd ; maar daar aan ik qaan,
staan, doen van oudsher eene nn (uit in) als uitgang van den eersten
persoon toekomt, kan men hoogstens zeggen dat die n zich bij
achteraanplaatsing van 't pronomen welluidendheidshalve gehandhaafd en zich verder ook tot zien uitgestrekt heeft. Bij de n,
die zich in onze oudere geschriften gedurende en vooral ook na
de middeleeuwen vertoont achter den uitgang de (of te) van het
zwakke imperfectum zou men in den eersten pers. enkv. desnoods
ook wel aan een ouden persoonsuitgang kunnen denken, als men
vasthoudt 1 ) aan de meening, dat die imperfecta zijn samengesteld
met den aorist van 't ww. doen, waarvan de eerste persoon in 't
Idg. dhêrn (Gr. 9-v, luidde. De derde persoon enkv., die ook
dikwijls die n vertoont, moet dan als analogievorm van den eersten
beschouwd worden. In elk geval komt die n vaak voor, waar van
hiaat geene sprake kan zijn, en, is die nn dus niet organisch, maar
eene wezenlijke nu-ephelkustikon, dan is zij toch niet alleen, zelfs
niet in de eerste plaats, hiaataanvullend. Iets dergelijks geldt van
de n, die ook de eerste nv. mannelijk van het lidwoord en het
bijv. nw. heeft aangenomen in de Zuidnederlandsche dialecten en
waarvan men ook in onze oudere schrijftaal vrij wat voorbeelden
kan vinden. Wèl is die n anorganisch, maar zij is, buiten de
quaestie der welluidenheid om — vermoedelijk alleen door verwarring van Acc. en Nom. 2 ) — in zwang gekomen, en hoogstens
1) Met Dr, Friedrich Lorentz, Ueber das schwache Práteritumn des Germanischen. Leipzig 1894.

2) Dat zij oorspr. dienen moest om het mannelijk geslacht van het
vrouwelijk te onderscheiden (en in Zuid.*Nederland schijnt zij inderdaad
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kan men zeggen, dat zij bij voorkeur behouden is, waar zij emphatische kracht oefende of den hiaat aanvulde. Eene werkelijke
hiaataanvullende n hebben wij in samenstellingen van op toonlooze
e uitgaande woorden met andere, die met eene vocaal aanvangen.
Van duire en ei zou diuiveëi of bij elisie di ivei moeten komen,
maar wij zeggen duivenei. Zoo ook gal tarwenoogst, enz.
Zelfs als het tweede lid der samenstelling met eene h begint,
wordt de n ingelascht, zooals bij eikenhout, bruggenhoofd, enz.
De gaping tusschen twee lettergrepen, ontstaan door het uitvallen van de d, bv. bij doder, oodevaar, vermoeden (van 't adj.
moede), roeden (van wijn gezegd, van 't subsi. roede), ouc elz j k, koudehij k, voeden en spouden, hebben wij aangevuld met de inlassching
van de j en (na de ou) van de w. Van daar dooier, ooievaar, vervioeien, roeien, ouwelijk, kouwelijk, vouwen, spouwen, en in de spreektaal nog in vele andere woorden, die in de schrijftaal de d behielden : goeie, rooie, gouwe(n), enz. Ontstond tasschen au en r een
svarabhaktiklank, dan werd ook tusschen dezen en de au de gaping
aangevuld door eene w. Vandaar vroeger Pauwel voor Pauël uit
Paul en lauwerier voor lazuërier uit laurier, en nog lauwer voor
lauër uit laur.
In het Fransch heeft eenmaal de v als hiaataanvulling gediend,
niet slechts na de u, zooals bij plewvoir (Lat. lu ere, vgl. pluvia,
evenals fluvius naast fluere) en pouvoir (voor poëre uit potere), maar
ook na andere klinkers, zooals bij gravir (voor grcdr uit qradire),
.glaive (voor glaïus uit glaclius), parvis (voor para s uit paradisus),
corvée (voor corvada, corovata, corroata uit corrorgala) en pivoine (uit
paeonia). In de Fransche spreektaal wordt dikwijls de z ter aanvulling van den hiaat ingelascht. Ook is daarvoor wel de t gebruikt, waardoor uit een ouder ante (Lat. amnita) bij herhaalde
voorvoeging van via (dus Dna-t-ante = mijne moei) zelfs tante ontstaan is ' ).
als daartoe dienende beschouwd te worden) kan men niet volhouden, daar
ook in Duitsche dialecten aan den Rijn, waar toch in den Nom. de
beide geslachten door der en die genoegzaam onderscheiden worden, in
den Norn. sing van het mannelijk den wordt gezegd, ook voor medeklinkers. Zie Karl Hildebrand , Em zvunderlicher rheinischer Accusativ (in
Zeitschrift [uh° deutsche Philologie T, 1869, p. 442 vlgg.) en Ludwig Tobler.
Ueber• die scheinbar°e Verwechsel'n g zzvischen Nom. und Ace. (aldaar IV,
1872 p. 375-400), en vgl. mijne Gramrnatische figuren. bl. 45-47. 94-96.
1) Deze verklaring is van Fr. Diez, Granimatik der Ronzanisclien Sprachen 2te A. 1 (Bonn 1856) p.175.
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Ook de Semietische talen vermijden den hiaat op dezelfde wijze
als de Indogermaansche. Zoo voegt het Arabisch eene w (wáu)
in, wanneer op eene korte a of u eene korte a, of op eene lange
á of u eene korte vocaal volgt, en eene y (Ja), wanneer eene
korte i door eene korte a of eene lange door eene korte vocaal
wordt gevolgd. Eene enkele maal wordt ook de h (ha') ter aanvulling van den hiaat ingevoegd.
Veel algemeener dan epenthesis is ter vermijding van den hiaat
de elisie of het weglaten van den eersten der beide klinkers,
vooral als die kort en zonder klemtoon is. In het Attisch Grieksch
is dat regel, zoodat de woorden, waarvan de slotvocaal nooit geëlideerd wordt, te tellen zijn. Het Ionisch Grieksch daarentegen
vermijdt den hiaat niet zoo zorgvuldig. Toch is ook daar bij
samenstelling van vocaalstammen met woorden, die met een' klinker beginnen, de stamvocaal geëlideerd ; vgl. 1^r;raywycs voor
i^r^ro-ayC)ey als één voorbeeld uit honderden. In Latijnsche poëzie
(behalve in de oudste) is elisie van iedere, ook lange eindvocaal
voor eene beginvocaal, ook zelfs vóór de a-anvaugs-h, regel, zelfs
van den genasaleerden en als vocaal + m geschreven slotklinker,
en moet men dus een' hexameter als van Vergilius (Reneis III 658) :
„Monstrum horrendum, informe, ingens, cui lumen ademtum"
lezen, alsof er stond : Mónstr-orrénd-infórm-ingéns, cui lumen admum, en een' pentameter van Catullus (Carin. 73 vs. 6)
„Quam modo qui me unum atque unicum amiciim Nabuit"
als : Quán modo qui m-un-atqu-unie-amic-abuit. Met de hier aangehaalde versregels hebben beide dichters echter hun doel voorbij geschoten : door te grooten ijver om den onwelluidenden hiaat te
vermijden zijn zij tot eene andere soort van cacophonie vervallen.
De Italiaansche dichters elideeren, evenals de Latijnsche, iederen
slotklinker vóór een beginklinker, ofschoon het Italiaansch in het
midden van de woorden van den hiaat niet volstrekt af keerig is.
De Fransche dichters elideeren alleen de toonlooze e, die zij in
proza toch al niet uitspreken, maar de keurigste onder hen schij nen ook de opeenvolging van duidelijke slot- en beginvocalen te
vermijden. Tegenover de Hoogduitsche hebben de Nederlandsche
dichters, ten minste van de 16de eeuw af, alle toonlooze e's vóór
beginklinkers geëlideerd, en eerst in onzen tijd schijnen sommige
jongere dichters dien hiaat niet meer onwelluidend te vinden.
Voor de middeleeuwen is bij ons die elisie wel niet bewezen, om-
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dat de verzen toen, wat afwisseling van lettergrepen met en zonder
klemtoon betreft, niet zoo regelmatig gebouwd werden als later,
maar waarschijnlijk acht ik toch neiging tot elideeren ook voor
dien tijd wel, daar vormen als lénecht voor beëenicht, béveit voor
heëvelt, geert voor qeëert, gelen voor geëten en zelfs met (niet uitgesproken) li, als geel voor qe/ieei, qoïsctein voor qeliorsaem, baqel
voor beliciqel, bendieheit voor 1e/endiekeit, boef voorbehoef, enz. er op
berusten. In enkele woorden is zulk eene elisie zelfs regel geworden : te huis en te hands werden thuis en thans, gesproken als
tuis en lans ; ongehuur en geünnen werden onguur en gunnen, gelen
bleef, maar nam een tweede voorvoegsel ge aan ; 1einnen, beöven,
in 't MnL ook beachten, leanderside werden binnen, boven, bacliten,
banderside, en buiten vertoont reeds in verschillende Oudgermaansche talen (Os. Ags. b'2tan, Ofr. Inita) die elisie. Banq voor beinçj
Ohd. anqo, Mnl. anqe naast eng) heeft het IE[oogduitsch , schoon
eerst in lateren tijd en waarschijnlijk uit het Nederduitsch over-

genomen, met onze taal gemeen.
Van veel ouder dagteekening is de elisie bij het ontkennend
partikel ne (ni], in het Gotisch nog maar alleen bij nibai voor ni
ibai (dat niet) en nist voor ni ist (is niet), maar in de Westgermaansche talen bij nie, niet, niemand, nieuwers, nimmer, nooit, neen,
die reeds in 't Os. no (of nio), niowiht, nioman, né'n, in 't Ohd.
nèo (of nio), niowi/it, nioman, nioiné'r, nein luiden. Bij nergens (Os.
nog ne-kuerqin, maar ook Mhd. reeds niergen) is na aphaeresis der

de iv gesyncopeerd en heeft vervolgens de elisie plaats gehad.
Volkomen dezelfde elisie treffen wij ook in 't Latijn aan bij non
(= ne oenum), nullus, nuniquam, nusqain en na syncope van de h
bij nu.
Even oud als bij het praefix no of ni is de elisie bij het praefix
fra, in 't Got. frt, praet. van 't ww. fratan, dat ook bij ons tot
vreten, in 't Ohd. tot frezzen is geworden. Datzelfde tra schijnt
ook te schuilen in 't G-ot. fraisan (ons vreezen , Os. JWson, Ohd.
freis(n, oorspr. op de proef stellen), dat dan verklaard wordt als
ontstaan uit fra +. aisn. Zoo ziet men ook in ons wrevel, dat
voor vrevel staat en in 't Ohd. Iravili luidt, een door elisie uit
fra-avil ontstanen vorm in verband tot het Ohd. aaloAn (zich afbeulen) en het G-ot. adj. ars (sterk).
In de IRomaansche talen is zulk eene elisie ook zeer gewoon
vgl. bv. Ital. coprire (uit Lat. cooperire), dorare (uit Lat. deairare),
/1

;
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Jonde (uit Lat. deunde), enz. ; ook in 't Spaansch eub?°ir, dorar, in
't Fransch couvrir, doren, dont. Het Fransch vooral, waar zoovele

medeklinkers tusschen twee klinkers gesyncopeerd werden en dus
zoovele nieuwe hiaten ontstonden, is rijk aan voorbeelden van
elisie ; vgl . bv. choir voor cheoir (Lat. cadere), rond voor r-reond (Lat.
rotundus), sur voor Beur (Lat. see rus), enz.
Andere Fransche woorden hebben den hiaat verwijderd door
crasis, zooals reine uit reine (Lat. re,gina), manre uit mastre (Lat.
magister), traztre uit tráitre (Lat. traditor), enz. Het Latijn was
het Fransch daarin reeds voorgegaan : vgl. copia (voor coöpia), copula
(voor con* ula), cogo (voor coago), coqito (voor coagito), pror2o (voor
proemo), en, ondanks de h, nemo (voor nehonzo), prendo (voor praekendo), praebeo (voor praehibeo), ondanks de v, nolo en mnalo (voor
nevolo, mavolo), enz.
Bij de Grieken, die ons met het woord crasis tevens dat verschijnsel als eene grammatische figuur (inetaplasnnus) hebben leeren
opmerken, is het nog rijker vertegenwoordigd. Daardoor worden
twee in den zin op elkaar volgende woorden tot één, zooals in
't Attisch e r.< tot &ra, y1a1 Eyc,i tot Ys/c,, Yxé ot os tot Yróvo,2, S Co
'

cT x tot S '$a, cc ^o Tév tot c Tív r 5 bXi oU tot r ci2€ ov ov EYEva
-

tot

cLVEya, en

-

met het artikel

-

ó áv%p tot áví^p, ó ÉTspoc

tot áTEpoQ, ó

ÉY, tot oUg, oi E',ucé tot cuoé, -r0 óvcua tot ToUJo iux
G 7 0 01
. ; ?é ' tot

in 't Ionisch Twí^Y^^^ daar in dat dialect o en a altijd
tot u samentrekken, enz. Begint het woord met een spiritus asper
dan wordt bij crasis de t eene th en de k eene eh, bv. Tó i,ua-r1ov
T&27&,

tot &ot,uxriou, zov ETE;ocU tot &xr'p , 'cx ET ,o.s tot xócr^po, enz.

In 't Ionisch daarentegen verliest het artikel den spiritus asper
en wordt bv . ó 0(UTGS tot De crasis echter schijnt in 't
Grieksch van jongeren datum : in de Homerische gedichten moet
men haar nog niet zoeken 1 `, doch in het Ionisch van de zesde
eeuw worden er reeds voorbeelden van gevonden ; in het latere
Ionisch en vooral in het Attisch is zij zeer gewoon, en bij latere
schrijvers wordt zij zoo mogelijk nog vaker aangetroffen.
Gewoonlijk verstaat men onder crasis alleen die samentrekking,
waarbij feit elijk uit twee klanken één ontstaat, en niet die, waarbij

1) Volgens Dr. J. van Leeuwen Jf. Enchiridium dictionis epicae I (Lugd.
Bat. 1892) p. 50 : Fieri non potuit ut lingua Homerica, quae a contractione
esset aliena, cra.sin appeteret. — Sponte igitur quilibet expectaverit fore
ut aut nulla in .Homericis carminibus reperiantur exempla craseos, aut
rarissima ; et ita rem se habere inquirentibus apparet."
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de tweede vocaal verdwijnt of wegsmelt in de eerste. Dat laatste
gebeurt o.a. in de Semietische talen, met name in het Arabisch,
waar eene korte i of u, door eene korte a, i of u voorafgegaan,
gewoonlijk verdwijnt, terwijl slechts zelden de eerste der beide
vocalen geëlideerd wordt. Verder levert het Arabisch ook vele
voorbeelden van werkelijke samentrekking, namelijk wanneer de
tweede der beide elkaar opvolgende vocalen lang is. Zoo wordt
dan u -J-. á tot wal, i -{- tot y1, a + tot au, a+ i tot ai. Zoo
trekken u -}- en
tot samen, i + i en tot 2.
Het wegvallen van de laatste van twee elkaar opvolgende vocalen
komt ook nu en dan in 't Gotisch voor, bv. bij inclinatie van de
partikels uh en ei : ja-uh wordt jah, ni-uh wordt nih, sa-uh wordt
sak, hwa-uh wordt kwak, thata-ei wordt thatei, thana-ei wordt thanei,
si-ei (bij vorm van s(ei) wordt sei, enz.
Aan het Grot. thauh , d.i. thau-uh , beantwoordt reeds in 't Os.
thoh, Ohd. dok met verkorten klinker (die nog lang is in 't Ags.
theah , Eng. though) en ook ons doch , dat alzoo ontstaan is door
samentrekking met het nu , evengoed als in noch , onherkenbaar
geworden partikel uh.
In onze taal komt verder samenstelling eener duidelijk geaccentueerde vocaal met een daarop volgenden toonloozen klinker veelvuldig voor, wanneer tusschen beide vocalen eene dis uitgestooten
en de hiaat niet door eene j of w is aangevuld.Werd bij vader
en moeder de d uitgestooten , dan werd in sommige tongvallen
vaaier en moeier gezegd, maar in de meeste vaar en moer. Bestevader
kennen wij zoo goed als uitsluitend in den samengetrokken vorm
bestevaar , evenals paarlenioeder (Eng. mother of pearl , Ital. roadie
perla) in den vorm paarlemoer bijna onherkenbaar geworden is,
en door sommigen zelfs te onrechte als perle d'amnour opgevat is,
en weduwtje steeds weeuwt'je luidt. Naast het gewone , maar wat
deftige broeder is broedertje slechts in Zuid-Holland voor het Noordhollandsche poffertje in gebruik gebleven, maar overigens is broertje
de gebruikelijke verkleiningsvorm. Weder staat als deftige vorm
uit de schrijftaal nog naast het familiare weer, maar weerlicht wordt
steeds in den samengetrokken vorm gebruikt, evenals kleerenmaker,
schoon men van kleederen en kleeren spreekt. Tusschen teder (van
gevoel) en teer (van lichaamsbouw) wordt tegenwoordig onderscheid
in beteekenis gemaakt, evenals tusschen veder (pen en vogelveder)
én veer (horloge-, rijtuig- en ook vogelveer) , dat in veerkrachtig

u

a'
i+u u

u
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uitsluitend den samengetrokken vorm vertoont. Zoo maakt men
nu ook onderscheid tusschen voederen (spijzigen) en voeren (voor
voeder of voer geven aan dieren en voor het doubleeren van kleederen) , evenals tusschen boel (menigte) en boedel (huisraad) ; toch
zegt men boelhuis naast boedelbeschrijving. Het Lat. ww. .praedicare
luidt nu zoowel prediken als preeken , maar het daaraan ontleende
subst. uitsluitend preek (tegenover Hd. predigt) ; maar predikant
wordt nooit samengetrokken. Dergelijke samentrekking heeft men
ook nog bij beul (uit beisdel), beuling (Mnl . bodelinge), afbeulen (Mnl.
bodelen), blaar (Ohd . bMttara, Mnl. bladere), leer (Mnl. leeder, naast
den Frieschen vorm ladder), luur (Mnl. lader), vleermuis (lid. flederinaus) , vlier (lid. flieder) , ,graaq (Got. .gredaqs) , enz. Dezelfde
samentrekking komt voor na syncope van de k , b.v . bij slaan (Os.
slahan , reeds Ags. slean) , zien (Os. sehan , reeds Ags. seon) , tien
(Os. tehan , reeds Ags. tyn, ten) , enz. enz.
Ofschoon hiermee het aantal gevallen , waarin samentrekking
heeft plaats gehad, ook voor onze taal nog verre van uitgeput is, gaan
wij nu over tot een ander klankverschijnsel, dat ook wel op rekening van de zucht naar welluidendheid mag gesteld worden , namelijk de dissimilatie of vermijding der opeenvolging van twee
gelijke consonanten in twee lettergrepen van hetzelfde woor d . Ene
dezer consonanten wordt dan door eene verwante vervangen, namelijk dentalen door dentalen , enz. Vermijding van opeenvolgende
aspiratie door overgang van de eerste aspiraat in de verwante ongeaspireerde hebben wij reeds voor het Sanskrit een Grieksch leeren
kennen. Ook hebben wij uit het Grieksche éxcu naast E r;w gezien,
dat de spiritus asper in het Grieksch tot spiritus lenis wordt ,
wanneer de volgende lettergreep met eene aspiraat begint. Overigens komt dissimilatie vooral voor bij twee , meestal onmiddellijk,
soms echter ook niet onmiddellijk, opeenvolgende lettergrepen met
gelijke liquidae of nasalen. In het Grieksch staat zoo naast het
oorspr. ,uo p,uopc) rcq (schrikkelijk van aangezicht) het gedissimileerde
go,c,aO ^ILTTW (schrikken) en naast het oorspr. xíla^.yía (hoofdpijn)
en ? S-akyíx (slaapziekte) het gedissimileerde Y 'p c2L ,oyía en S x,oya .
In het Latijn is het van caeluin hemel) afgeleide cael2uleus (hemelsblauw) tot caeruleus geworden. Zoo staat guurgulio, dat wij als
•gorqel overnamen, voor qurqurio blijkens 't Gr. yc',oyc,00s , Skr.
.gárgaras , en caneer (kreeft , ook invretende ziekte , en zoo
door ons als kanker overgenomen) voor carter blijkens Gr.
c
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v apY ívcs , Skr. karkas. Zoo wordt de uitgang elo (uit * tlo) tot cro
en de uitgang ali tot ari als eene lettergreep met l voorafgaat ,
b.v. bij lucrum (voor luclura) , simulacrum , lavacrum , lunaris, familiaris , exemplaris. Van twee d's is in 't Latijn de eerste tot r
geworden bij nieridies (middag) voor *-medidies (van medius en dies).

De Romaansche talen leveren voorbeelden van hetzelfde verschijnsel , zooals het Italiaansch bij mercoledi voor mercoredi (Mereuridies) , pellegrino voor peregrino , celebro naast cerebro , veleno
voor veneno , f lomena naast filomela. Ook is de r soms door de d
vervangen , b.v. bij por fido voor por faro, chiedere voor chierere (Lat.
quaerrere) en nado naast raro Uit het Fransch kennen wij pélerin
(Lat. peregrinus), crible (Lat. cribrzcm, zeef ), palefroi (uit parafredus
voor 'paraveredus , wisselpaard) en rossignol (Lat. lusciniola).
Reeds in het ouder Germaansch treft men voorbeelden van dissimilatie aan. Evenals wij nog murmelen, rnartelen en tortel hebben
met l voor r blijkens Lat. mnurinurare, Gr. niarigr en Lat. turtur,
heeft reeds het Ohd. murynulon naast murmnurón, martolón naast
mártoron en turtul. Ook het Lat. marsnor werd in 't Ohd. soms
gedissimileerd tot marsnul (vgl. ook het Spaansche marmol,), Mhd.
marmnel of marbel en marmelstein. Ook in 't Mnl. komt soms marbelsteen en marmelsteen voor, en een marmeren knikker heet bij ons nog
marmel of marbel. Kandeel , overgenomen uit het Ofr. caldel (van
't Lat. calidus , warm) heeft n voor l misschien te eerder aangenomen , omdat op onze kandeelmalen ook kaneelwafeltjes gepresenteerd werden ; en bij den appelnaam kalv( n , uit het Ital.
calvilla , kan dezelfde dissimilatie door bijgedachte aan den hier te
lande zoo hoog vereerden kerkhervormer bevorderd zijn. Het
Fransche cameriere (kamerjuffer), dat in Mnl. nog dikwijls onveranderd voorkomt , is nu Icarnenier geworden. De dissimilatie is
daar nog in de hand gewerkt door liet voorkomen van andere
woorden op -enier. Zoo heeft ook het voorkomen van verscheidene
woorden op -enaar de dissimilatie bevorderd bij echt Nederlandsche
woorden als moordenaar en toovenaar , die reeds in 't Mnl. voorkomen voor moorderare , tooverare (afleidingen op are van de subst.
*moorder en toover , Got. mnaurthr , Ohd. zauber) , waarnaast men
ook. in 't Mnl. nog woekenare vindt , van 't subst. woeker afgeleid.
Zoo komen dus in alle talen klankveranderingen voor , die niet
van zuiver physiologischen aard kunnen geacht worden , maar
waarbij ook de geestestoestand der individuen , van welke zij uit-
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gingen , eene rol moet gespeeld hebben. Daar er echter , behoudens enkele uitzonderingen , wel geene sprake van kan zijn , dat
die individuen het zich opzettelijk gemakkelijk hebben willen
maken of naar welluidende klanken hebben gezocht , en physieke

oorzaken dikwijls zullen hebben meegewerkt , doen wij het veiligst
aan deze klankverandering den naam van psycho-physiologische te
geven.
§ 7. Verband van klankverandering en accent.

Eene van de belangrijkste oorzaken van klankverandering is ontegenzeglijk het accent en de accentverplaatsing geweest. Natuurlijk is dat ook door de oudere taalgeleerden (men denke vooral
aan WILHELM SCHERER) niet betwijfeld en zoo nu en dan door
hen in aanmerking genomen ; maar toch is daarop eerst in de
laatste vijf-en-twintig jaar en wel bij toeneming de aandacht gevestigd : naar het mij voorkomt, vooral sinds KARL VERNER's merkwaardige verklaring van de tot dien tijd nog raadselachtige uitzonderingen op Grimm's wet van de oudere accentuatie was
uitgegaan. Na hem hebben o.a. ook Jou. SCHMIDT, E. SIEVERS,
K. BRUGMANN , K. PAUL , FR. KLUGE, A. BEZZENBERGER, FR.

en bij ons W. L. VAN .HELTEN
meermalen het accent ter verklaring van verschillende klankververanderingen te baat genomen en in den laatsten tijd nog P.
KRETSCHMER, CHR. BARTHOLOMAE, M. Ii. JELLINEK, ADOLF NOREEN
en vooral WILHEL7VI STREITBERG en HERMAN KIRT. 1 ) Bij onze
vorige opmerkingen over klankverandering hebben wij dan ook
nu en dan reeds het accent als noodzakelijke ' voorwaarde daarvoor
moeten vermelden. Nu echter wenschen wij nog wat nader de
aandacht te vestigen op die klankwijzigingen, welke zoo al niet
uitsluitend, dan toch in de eerste plaats met de accentuatie in
verband staan.
Wanneer wij van accent spreken, moeten wij beginnen met
twee soorten van accent te onderscheiden : het exspiratorisch of
dynamisch en het muzikaal accent. Het eerste hangt af van de
meerdere of mindere kracht, waarmee de adem wordt uitgestooten,
het tweede van den graad der spanning van de stembanden. Dat
KANSSEN, K. ZINHER, E. SEELMANN

1)

Van groote beteekenis vooral is het werk van H. Hirt, Der Indo-

cjerm. Alczent, Strassburg 1895.
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bij den een het muzikaal accent gemiddeld wat hooger kan zijn,
dan bij den ander, vindt zijn' grond hoofdzakelijk in de meerdere
of mindere 'engte der stembanden bij gelijke spanning, en is in
dat geval van zuiver physische natuur. Maar verhooging of verlaging van toon bij denzeifden persoon door afwisseling in spanning
heeft ongetwijfeld eer een' psychischen (ethischen) dan een physischen oorsprong. Toonverhooging v66r, toonverlaging na de
bevrediging van geslachtsdrift is ook zelfs bij de dieren bekend.
Bij heftige gemoedsbeweging, bij toorn of jubelende vreugde wordt
de toon hooger, bij somberen weemoed en neerslachtigheid lager.
Ontaarden die voorbijgaande stemmingen in eene chronische ziekte,
dan wordt ook de spanning der stembanden eene blijvende eigenschap. Hysterische en neurasthenische personen kenmerken zich
gewoonlijk door eene hooge, melancholische door eene lage stem.
Bedenkt men nu, dat ook de vocalen zelf eene eigene toonhoogte
bezitten en sommige (de palatale) met hooger toon gesproken
worden dan andere (de gutturale), dan kan men a priori vermoeden, dat naar den aard van het volk in de eene taal de eerste, in
de andere de laatste zullen overwegen, en ook bij het eene volk
het muzikaal accent meer zal uitkomen, dan bij het andere. Een
levendig, licht ontvlambaar en voor indrukken vatbaar volk zal
zijne geaardheid afspiegelen in de modulatie van zijn muzikaal
accent, terwijl bij een bezadigd, nadenkend en zich zelf beheerschend volk het muzikaal accent weinig verscheidenheid zal opleveren, ja zelfs nauwelijks waarneembaar kan zijn.
Zoo is het dan ook niet vreemd, dat in de Indogermaansche
talen, die ons uit den oudsten tijd zijn overgeleverd, het muzikaal
accent het exspiratorische overheerschte. Dat is het geval met het
Sanskrit, de taal der poëzie bij uitnemendheid, en met het G-rieksch,
de taal van het levendigste volk ter wereld. Maar tegenover het
Oudindisch vertoont reeds het Middelindisch (Prakrit) eene toeneming van het exspiratorisch accent ten koste van het muzikale ');
en zoo heeft ook in lateren tijd (van het begin onzer jaartelling
ongeveer af) in het G-rieksch het exspiratorisch accent zich meer
en meer doen gelden, zoodat reeds het middeleeuwsch Grieksch
en vooral ook het Nieuwgrieksch hoofdzakelijk met exspiratorisch

1

) Zie H. Jacobi, Der Accent ïrn Mittelindiselien (in Kuhn's Zeitschrif

xxxv - 1898 p. 63-578)9
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accent wordt uitgesproken. Van de nieuwere Inciogermaansche
talen heeft het ILitauwsch - het meest ouderwetsche der BaltoSlavische talen - nog het meest muzikaal accent, dat ook nog
overheerscht in de Slavische talen. Eenig verband tussehen dat
accent der Slavische talen en het droomerig fantastische der Slavische letterkunde, dat vooral in de geschriften van Tolstoi zoo
sterk uitkomt, is, dunkt mij, niet te miskennen. Bij de meest
practisch-verstandige, energieke volken, die de wereldgeschiedenis
beheerschen , heeft daarentegen het exspiratorisch accent zich ten
koste van het muzikale sterk ontwikkeld. Het heeft den boventoon
gekregen in het Italisch (Latijn), het Keltisch en het G-ermaansch.
Toch is het muzikaal accent nergens geheel verdwenen, al is
het bij de beschavingsrichting, die de menschheid genomen heeft,
naar 't schijnt geleidelijk verzwakt ; maar in vroegeren tijd heeft
het ongetwijfeld eene gewichtige rol bij de klankwijziging gespeeld.
Zeer waarschijnlijk komt het mij toch voor, dat sterke ontwikke
ling van een opgewekt gevoelsleven bij een volk eene wijziging
heeft kunnen brengen in den gemiddelden spanningsgraad der
stembanden en dat daarvan toenadering der doffere tot heldere
klanken en overgang van de eerste in de laatste het gevolg heeft
kunnen zijn, waarbij nog komt dat bij verhooging van den muzikalen toon het strottenhoofd allicht wat rijst, tengevolge waarvan
ook de tongstanci wat hooger wordt en daarmede de klankkleur
helderder. Een onderzoek naar de klankveranderingen, die hierop
berusten, is, voor zoover ik weet, nog nauwelijks ingesteld, maar
zou zeker niet onvruchtbaar zijn.
. Daarentegen heeft men wel reeds in bijzonderheden den wijzigenden invloed nagegaan, dien het exspiratorisch accent op de
klanken heeft gehad. Dit accent, dat wij Nederlanders met een
eigenaardig woord ,,klemtoon" noemen, is in zekeren zin ook weer
afhankelijk van den lichaamsbouw, van de energie, die longen,
hart en spieren bezitten, en dus ten dccle ook van physischen
aard; maar evenzeer hangt het samen met den ethischen toestand
van den mensch, zijne meerdere of minder wilskracht, de grootere
of geringere bepaaldheid van zijnen wil, die weer in nauw verband
staat met de meerdere of mindere vastheid en helderheid zijner
overtuiging. Krachtig willende naturen zullen zwaar accentueeren.
Met veel ,,zeggingskracht" of beslissing" spreken is spreken met
» klem", met een zwaar vallenden klemtoon.
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Bedenkt men nu, dat er drie soorten van klemtoon te onderscheiden zijn: 1 0 . het accent van de lettergreep (syflabaaraccent),
waardoor &n der klanken (gewoonlijk de vocaal) van eene lettergreep met meer nadruk wordt uitgesproken dan de andere, 2 0
het woordaccent, waardoor ééne lettergreep van een woord meer
nadruk krijgt dan de andere, en 3°. het zinaccent dat &n woord
uit den zin krachtiger doet uitspreken, dan de andere, dan zal
men begrijpen, dat versterking van de exspiratorische energie moet
leiden tot vergrooting van den afstand tusschen de kracht, waarmee de klanken, lettergrepen en woorden met hoofdtoon en die
met bijtoon worden uitgesproken, zoodat - daar alles betrekkelijk
is - de bijtoon uiterst zwak kan worden, ja zelfs in toonloosheid
kan overgaan, naarmate de hoofdtoon wordt versterkt. Toonversterking kan met toonverhooging gepaard gaan, maar ook al doet
zij dat niet, dan nog kan zij, zooals men gemakkelijk inziet, van
grooten invloed zijn op de klanken, lettergrepen en woorden met
bijtoon.
In den zin dalen woorden met bijtoon daardoor af tot den rang
van pro- of enclitica , wat niet kan nalaten invloed te oefenen op
de kleur hunner klanken. Zoo vinden wij reeds in het oudste
ons overgebleven G-ermaansch naast de pronomina eic (in 't On. en
Os.) , mee (in 't Ags.) en me (in 't Os.) , die aan 't Gr. yc
&a& Lat. ego, me beantwoorden , de jongere vormen met i : ic
(in Ags. en Os.), ik (in OM.), ik (in On. en Nl.), mik (in On. en
Os.) , milt (in Ohd.) , waarin i bij enclisis of proclisis door verzwakking van klemtoon uit e is ontstaan. De nieuwere talen zijn
daarin nog veel verder gegaan. Bij ons komen ik, mij , w9', Jij,
het, des bij in- of proclisis als (a)k, ma, wa, fr, (a)t (a)s, (b.v.
'8 JCOflZfl8, '8 morgens) voor. Het lidwoord een is an en de possessiva
mijn, zijn, haar luiden, als er geen nadruk opvalt en zij proclitisch
verbonden worden met de woorden , waarbij zij behooren , man,
dn en ar. Zoo hoort men zelfs in de spreektaal de uit de schrijftaal terecht verbannen onbeholpen vormen Pietsan huis = Piet Zyn
kuis , en Bettar of Jodar japon di. Bet haar of Jo haar japon,
waarbij de eigennaam vooruitgezonden wordt, om dan vervolgens
de bezitting te noemen van den door den eigennaam aangewezen
persoon.
Door proclisis heeft de oude praepositie en (= in of op) door
met de volgende woorden verbonden te worden hare e verloren
.
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bij enernst, enijver, eneven, waardoor de vreemde woordvormen nernst
(nu nog over in naarst-iq), nijver en neven in onze taal ontstonden.
Kwam datzelfde en proclitisch vo0or een met medeklinker beginnend woord als weq , dan ontstond uit het Mnl. enwecli eerst het
Mnl. ewech (vgl. Eng. away) en later door aphaeresis weg. Ook het
ontkennend partikel en. verloor die e bij enwaar (naast ten ware =
het en ware) , dat eerst ernaar , later maar werd , en wel reeds in
het Middelnederlandsch. Zoo is ook geen ontstaan uit egeen voor
engeen , negeen (Os. negén en nigen). 1 )

Evenals de pro- en enclisis in het Middelnederlandsch nauwkeuriger in het schrift is afgebeeld, dan in het Nieuwnederlandsch,
vertoont ook het Middelhoogduitsch er meer voorbeelden van, dan
het Nieuwhoogduitsch. Terwijl men in het Mnl. vormen als in
voor icne telkens aantreft , vindt men in 't Mhd. herhaaldelijk
vormen als swer, swaz, swenne voor so wei', so waz, so wenne. Men
denke verder aan vormen als zen , zes voor zi den , zi des en aan
uitdrukkingen als seliu Got (— so helft iu Got) , te vergelijken
met Mnl. seinmi (= so helpe mi) en den lateren bastaardvloek
selleweken (- Gods hellige d.i. heilige weken). Het Nieuwhoogduitsch
kent nog am (= an d3m), beien, i7n, vom, zum ; ans (= an das), au fs,
dure/is, fiers, ins ; zur (= zu der) , zooals wij ten en ter gebruiken
voor te den en te der.
Dat omgekeerd ook woorden , die op zich zelf verminkt zouden
geworden zijn , door proclisis ongeschonden konden blijven , blijkt
uit de Hd. pronomina mir , dir, wir, ihr, er, die op 't eind eene r
(uit z) hebben , welke zich in het Gotisch als s vertoont (in mis,
thus, weis, jus, is), evenals der en wer en de Ohd. adverbia op or
(Got. o's). Die z is in alle Westgermaansche talen geapocopeerd
evenals iedere andere slot-z volgens de Westgermaansche apocopewetten der slotklanken (auslautgesetze) , en in 't Mnl. luiden die
woorden dan ook mi, di, wi, gi, i, de (of, in analogievorm, die) en
*we (verdrongen door den analogievorm wie). Door proclisis vormden zij met werkwoorden of andere woorden als het ware eene
syntactische koppeling , waarvan zij het eerste lid uitmaakten.
1 ) In nel , met g uit hz, zie men hetzelfde woord als het Got. nih (- en
niet). Het komt ook voor in 't Ohd. nihhein, Mhd. nechein, nehein, zoodat
het Hd. kin wel op dezelfde wijze ontstaan zal wezen als ons geen; maar
Kluge acht dat — ook door aphaeresis -- ontstaan uit Ohd. dihhein,
Nhd. dechein : de samenstelling van ein met een nog altijd raadselachtig
dik of dikti.

NtARNIX' BIJENCORF.

(1 )

In de 12e en de 13e eeuw reeds voorbereid door de Waldenzers en
door de oprichting van verschillende hoogescholen (vooral door invloed
der kruistochten), in de 14e eeuw door John Wicliffe te Oxford
en door Johannes Huss te Praag, in de 15e door mannen als

Johan van Wezel, Wessel Gansevoort van Groningen en Savonarola
te Florence, vangt in de 16e eeuw de groote beweging op godsdienstig
gebied aan, de Kerkhervorming.
En toen Marnix van St. Aldegonde in woord en daad toonde met
1) Bovenstaande studie was geschreven in de vereenvoudigde spelling;
maar de Redactie achtte het niet wenschelijk, het artikel in die spelling
optenemen. v. E.
Noord en Zuid, 23ste Jaargang.
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alle kracht deze beweging te willen steunen, was reeds de strijd,
door de kerkhervorming in 't leven geroepen, in vollen gang. Luther
had reeds op den beroemden Wormser Rijksdag in 1520 zijn krachtig
woord doen hooren : „'t Is niet veilig noch raadzaam, iets tegen 't ge-

weten te doen". Zürich was, na Zwingli's twistgesprek in 1523,
langzamerhand geheel voor de hervorming gewonnen ; in Zwitser..
land was Calvin sinds 1536 te Genève opgetreden. Dit waren
enkele verblijdende feiten voor de hervormden in die dagen,
daar ze nog bloot stonden aan hevige vervolgingen zware onderdrukking te verduren hadden, zoodat ze veel offers moesten brengen
„van goet en bloet en leven.' In ons land was 't aangevangen
met do terechtstelling der edelen Egmond en Hoorne — en wat
zou 't einde zijn ? Duizenden vreemde, ruwe soldaten, zwierven
rond over Hollands bodem ; Alva, bijgestaan door de Inquisitie,
vervolgde de ketters ten hevigste. En daarbij kwam nog de instelling van nieuwe bisdommen in deze landen, door welke maatregel Filips de reeds zoozeer geschokte macht der geestelijkheid hier
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trachtte te herstellen. Maar de stroom was niet meer te stuiten
't getal der ketters groeide steeds aan, niet weinig door toedoen
ook van de Rederijkers en hun vertooningen en geschriften. (1)
Zoo stonden de zaken, toen Marnix ' zijn Bij encor f schreef. Hij
stond buiten de Rederijkers en boven hen wat talent betreft, maar
was door denzeifden geest als velen hunner bezield. (2) Th. Juste
zegt van hem : „L'esprit du XVIe siècle s'était comme incarné
dans ce rigide calviniste, dans ce zélateur biblique, dans ce croyant,
qui placait au-dessus de tous les bieras la tolérance pour son culte."
Dat dit zoo was, is voornamelijk gelegen in de omstandigheid, dat
hij de hoogeschool te Genève bezocht, en daar door Calvin en Béza
tot zulk een vurig voorstander van het Protestantisme werd gevormd.
Toch ging hij niet in alles mee met de leer van Calvin.
„L'originalité de Marnix comme théologien est d'affranchir le
calvinisme de l'esprit puritain. Selon lui, le caractère sombre,
atrabilaire du calvinisme, voilá le grand obstacle à la victoire des réformes ... Aldegonde déclare que la morosité Calviniste est le contraire
de sa nature, portée aux rires, aux jeux, à la jovialité brabanfonne.
Il veut un christianisme serein, aimable, enjoué, qui ne défende
rien de ce qui n'est pas formellement défendu par l'Évangile." (3)
Gedurende geheel zijn leven voerde hij een onverpoosden strijd tegen
de Katholieke Kerk. Niet 't minst voerde hij die met de pen. Bij
verschillende gelegenheden richtte hij zich tot zijn geloofsgenooten,
't zij tot vertroosting, 't zij tot vermaning. Ook nam hij tegen de
onderdrukkers hun verdediging op zich. Zoo b.v. schreef hij in 1566
Van de beelden a fgheworpen in de Nederlanden ( 4, ter verdediging
van den beeldenstorm ; zoo in 1589 De Trouwe TTermaninge aende
Christelicke Gemeynten van Brabant, Vlaanderen, -Henegou, enz. (5).
Zijn grootsten roem verwierf Marnix zich echter met 't schrijven
van de Bijencor f der H. Roomse/te Kercke in 1569 voor 't eerst
verschenen en herhaalde malen herdrukt (6). Hij schreef het werk
in zijn ballingschap, toen hij te Emden in Oost-Friesland verblijf
hield. De aanleiding tot het schrijven ervan vermeldt hij in de Voorrede : „ Het heeft ons goet gedocht, ende tot stichtinge der H.
Roomscher Kercke seer vorderlic, dat wij souden den tegenwoordigen Sendbrief [Gentiani Hervet, gheschreven aen de afghedwaelden
van de heylige Roomsche Catholjcksche Kercke] in 't breede ver(1) Zie de Aanteekeningen achter dit artikel.
12*
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claren : ende op elck stuc stereke ende bequame bewijsredenen
voegen . . . . opdat men dies te beter soude mogen mereken de
verborgen costelicke schatten die in desen corten brief vervatet
zijn ....
Van Hervet, een Fransch theoloog, waren in 1561 twee brieven
verschenen, onder den titel Deux epistres aux devoyez de la foy. Van
den tweeden, .Epitre aux Ministee$, Predicans et Suppots de la nouvelle
Eglise, de ceux qui s'appellen t fidèles et croyans à la prole, is
een Nederlandsche vertaling bekend van 1567 (7). Deze, die eene verdediging van 't Katholicisme en eene bestrijding der ketters behelsde,
heeft Marnix hier op 't oog.
Met den Bijencorf sluit Marnix zich aan bij die schrijvers zijner
dagen, die in hun geschriften vol spot en vaak ook vol ergernis
Rome en de afdwalingen der geestelijkheid aan de kaak stelden.
Opgemerkt dient hier echter te worden, dat de hier te noemen
schrijvers zich niet, evenals Marnix, van die kerk hadden afgescheiden.
Reeds + 1385 waren de Canterbury Tales van Chaucer (8) verschenen, die onder invloed van de reformbeweging van Wicliffe, sarkastisch
de bedelmonniken, aflaatkramers, nonnen, priesters en beulen van
't geestelijk gerecht afbeeldden. Boccaccio (9) laat zijn vertellingen in
il Decamerone voorafgaan van eene scherpe satire tegen de verdorvenheid in 't algemeen en tegen die der geestelijkheid in 't bizonder.
In 1532 schreef Francois Rabelais (10) een soort volksboek : Les
,grandes et inestimables chroniques du grand et énormae ,géant Gargantua en in 1533 'n vervolg hierop onder pseudoniem van Alcofrybas
Nasier, getiteld, Pantagruel ; in 1546 verscheen 't derde boek, in
1552 't vierde en in 1564 't vijfde en laatste. Ook in dit werk
worden de gebreken der maatschappij aangetast, en niet 't minst
geeselt hij de schijnheiligheid en gevoelloosheid van de geestelijkheid en vooral moeten de monniken 't ontgelden
De haat, dien Henri Estienne (11) koesterde tegen de geestelijkheid, uit zich, waar hij in L*introduction au Traité de la conforrrtité
des merveilles anciennes avec les modernes, ou Traité prF parati f a
l'Apologie poer Rérodote (1566) verhaalt van de meest schandelijke
daden van monniken en nonnen. (12) En in ons land had reeds
Erasmus in zijn Stultitiae Lans, maar vooral ook in zijn Colloquiae
ïa7niliaria vele der Katholieke gebruiken en instellingen bestreden;
„hij maakte hare wetenschap belachelijk ; hij vervolgde de onwetende,

trage abten en monniken met onmeedoogenden spot." (13)
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Zoo ook Marnix in zijn Byencorf. Ook hij treedt hierin op, als een
bestrijder der Katholieke Kerk; en zijn wapens zijn spot, ironie,
sarkasme, in 't hanteeren waarvan hij toont zeer bedreven en geoefend te zijn. Voor echter over te gaan tot een nadere beschouwing
van 't werk zelf, wensch ik eerst nog het een en ander op te merken
naar aanleiding van den titel en van de vergelijking tusschen menschen
en bijen. Dit denkbeeld toch was niet nieuw. Reeds 1400 was
hier te lande verschenen een vertaling van Bonitni itniversale de
Apib'its (i±: 1250) van Thomas van Oantimpré, onder den naam van
der Bien Boec. (14) Wat bewerking aangaat, is Marnix echter geheel
oorspronkelijk. Het is aardig om de opdrachten dier beide geschriften
eens te vergelijken; en dan komt men terstond tot de overtuiging,
dat Marnix in een geheel anderen tijd leefde, dan de schrijver uit de
M.E. Deze schrijft in zijn Proloqus o.a. : ,,Een oetmoedch brueder,
wes name geen noot en is te noemen op deze tijt, overscrivet den
eerweerdigen vader in avo, brueder Hubert, di-,-, een meyster is van
den prediker oerde. Ie wert seer vriendelic gebeden van sommigen van mijnen sonderlinge vrienden, dat ie wat bescriven soude
van den prelaten ende ondersaten ; ende dat heb ie mit grooter
sorchvuldicheit ende arbeit gedaen . . . Ende hier in mach men
begripen den gemeenen staet der menschen, alremeest der prelaten
ende der ondersaten, ende bisonderlinge hoe men in den cloester
sel leven . . Ie heb in veel capittelen dat geschuwet, dat ie niet
en noemde die lande der stede, die dorpe daer si gheschiet zijn,
want die menschen noch leveden, ende geen geruchte daervan hebben en wonden, ende daerom ontsach ie mi hem te bescamen . .
Hierom, 0 heilige vader! bidde ie dat mijn arbeit van di gecorrigiert worde, ende alset gecorrigiert is voortgesent werde menigerhande huse, dinen kynderen ende onse bruederen, opdat sijt wt seriven, ende dat heilige saet vrucht doe van geboerten tot geboorten
ende ie bidde dit oetmoedelic int eynde des boecs, dat alle die geen
die dit boec lesen mi onsalige te hulpe comen met eenre missen,
of een misse voer mi laten doen, ende dit begeer ie voer dat
meeste ben mijnes groten arbeits. .
En vergelijk nu bij deze ootmoedige onderworpenheid, dat
schroomvallige om geheel zich zelf te zijn, die bevreesdheid om
personen en feiten met name te noemen - den bijna uitdagenden
en bijtenden toon, dien Marnix in zijn opdracht ,,Aen den Eerweerdighen, Heylighen, ende Hoochgheleerden doctoor ende Magister
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Noster, Heer Franciscus Sonnius, Eerweerdich Bisschop 'van Tsertoghenbosch", aanslaat. Hierbij moet nog opgemerkt worden, wat
tevens geldt voor den Byencorf i. a., dat Marnix zich voordoet als
een zoon der Moederkerk, die deze instelling met vurigen ijver voor-

spreekt, doch door de wijze waarop dit geschiedt, het Katholicisme
in al zijn uitingen zooveel mogelijk aan de kaak stelt.
En nu de opdracht. Eerst dankt Marnix den bisschop uit naam
zijner landgenooten voor de goede maatregelen, die in de laatste
jaren in t belang der Roomsche Kerk zijn genomen, inzonderheid
met betrekking tot de nieuwe bisschoppen, welcke souden mogen
dienen tot inquisiteureri ende Aenclaghers der Ketteren ende Hughenoosen, [want] voorwaer de sake stout also, dat de H. Paus met alle
sijne Cramen ende Winckelen hadde corts daerna de Landen moeten
ruymen, overmits het nieuwe Evangelium, datmen ons wilde voortbrengen
Daer uwe Bisschopsmijter ende Staf, ende uwe Inquisiteursche Eerweerdicheyt noyt vele van geleden heeft (overmits
uwe Ghetijdenboeck met een Kanneken goeden Rijnschen Wijns
U.E. lichtelick verghenoeghen can) waerwt soude eene al te jammerlicke sake hebben moeten volghen, als namelick, Datmen bijna
niemandt meer soude hebben gevonden, die Misse hadde willen
siiighen om ghelt." Dan noemt hij alle rampen, die de Roomsche
Kerk zou hebben ondervonden, wanneer men aan die kettersche denkbeelden geen paal en perk had gesteld. En n och wat een jammer,
wat een last ende verdriet hadde dit geweest voor onse hertlieve
Moeder de H. Roomsche Catholijcsche Kercke ende alle hare goede
Ondersaten ! Maer gedanct sy onse L. Vrouwe van Antwerpen,
daer heeft U.E. wel in fijts tegen geweest met alle vliet ende arbeyt.
Sy heeft de Inquisitie int Lant versocht : De 0-eusen verjaecht:
De Heeren gevangen: Den Adel ende de Borgeren gebannen ende
op de Yleeschbanek gebracht : De Spanjaerts ingevoert, het Yyer ende
het Sweert tot een Teecken der Victorie opgesteken : in alle hoecken
Galgen opgericht: het nieuwe Evangelische bloet vergoten. In somma,
uwe rieerstieheyt, uwe vlijt, uwen yver, uwe nieuwe Bisschoppen,
ende uwe H. Inquisitie heeft onsen aldergenadichstqn Coninck also
wel becalt ende overreden, dat Sijne Majest. vele liever het verderf
sijner Erflanden, ende de ve:woestinghe sijner Ondersaten heeft
willen sien, Ja sjjn eighen ende eengheboren Sone vangen ende te
laten sterven, (15) dan dat hij de H. Catholische Roomsche Kercke
:
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sulcke schande hadde laten lijden : ende in stede vande Pauselicke
Decreten ende Decretalen, ende vande Misboecken oft Hortulus
animae, ende andere Ghetijdeboecken, het heylige Evangelium ende
de heylighe Schrift laten alleene stadt grijpen. Daerorn moet U.E.
hoochelick gepresen zijn, van wegen alsuleker vrome feyten, ende
een yegelick behoort wel na sijne gaven uwe II. voornemen hier
in te helpen ende te stereken.
Dit is E. H. Bisschop de oorsake, die my onweerdige Minderbroeder heeft bewogen, om deso cleyne gifte uwer E. toe te schikken ende te seynden : Op dat ick met myne cleyne ende geringe
gaven ooc helpe het vervallen huys der Roomscher Kercken in het
recht fondament des H. Roomschen Paus wederom te zetten..."
Wat een verschil met den middeleeuwschen broeder ! Hier is een
mensch aan het woord, een mensch met één vurig gemoed, krachtig
van taal, onbeschroomd voor zijn meening uit komende. En onze
eerwaarde Sonnius kon zich, na de lezing dezer opdracht, vast
voorbereiden op 't geen volgen zou.
Wat nu de vergelijking met de bijen betreft, 't spreekt haast
vanzelf, dat ook deze bij beide schrijvers verschillend is. Onze
vertaler geeft de woorden van Thomas van Cantimpré weer door :
„ ... ende ie vermoede daim en in velen boeken nauwe yet vinden
mach, dat gemeenlicker alle menschen dient dan dit boec ; ende
daerom heb icket genoemt : dat gemeen goet van den byen."
Marnix schrijft : ,,... Ende omdat dit van velerley ende menigerhande Bloemkens bij een gheraept is, soo hebbe ie het selve ghenaemt Den Bgencorf der Roomscher Kercken : om te kennen te
geven, dat ghelijckerwijs als een Honichbye wt eenderhande Bloeme
alleene niet en haelt haren Honich, maer wt vele verscheyden :
alsoo staet der Roomsche Kercke oock niet op eenderhande Schrift,
Bijbel, Concilie oft Decreetboeck, dan sy raept wt een yegelick
tgene dat haer alderbest te pásse coemt."
De voornaamste aanmerking op Marnix' geschrift betreft echter
juist dien titel Byeneor f, want hij heeft zich in 't boek daaraan niet
gehouden ; alleen een enkele maal wanneer hij als 't ware plotseling bedenkt, dat hij over een bijenkorf spreekt — wordt aan die
vergelijking herinnerd. En als hij aan 't slot van 't boek laat
volgen een ,Wtlegginge ende Verclaringe des Byencorfs, ende beschrijvinge der Byen, des Honichs ende Honichraets, met alle datter
toehoort," (welke verklaring, zooals blijken zal, weer geheel anders
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is dan die in de opdracht) dan zou men dit gevoegeljk als een
afzonderlijk, kort spotschriftje kunnen beschouwen, daar 't weinig of
geen samenhang met het eigenlijke boek vertoont. Voor dit slot zou
dan de titel Byencor f der H. Roomsche Kercice uitnemend passen.
We zullen ons nu echter eerst bezig houden met 't hoofdwerk, dat
de naam zou kunnen dragen van : „Wytlegginghe ende Verclaringhe
des Sendbriefs Gentiani Hervet," of iets dergelijks. Want dit is 't
feitelijk ; al is dan die verklaring niet in den geest van den schrijver
van dien zendbrief. Zooals reeds boven werd opgemerkt, doet Marnix
't voorkomen, alsof hij 't volkomen eens is met Hervet, terwijl hij
hem integendeel op alle mogelijke wijzen tracht af breuk te doen
en zijn beweringen (of die der Roomsche Kerk) in een bespottelijk
daglicht te plaatsen. Daarom voert ironie dan ook den boventoon in
het boek, al zal worden opgemerkt, dat de schrijver dit niet steeds
heeft volgehouden. (16)
De zendbrief dan van Hervet wordt door Marnix geheel op den
voet gevolgd, terwijl hij hem zooveel mogelijk door zijn eigen aanhalingen, en in ieder geval steeds door uitspraken en citaten van
Roomsche geestelijken bestrijdt. De zendbrief wordt verdeeld in 6
stukken. 't Eerste handelt voornamelijk over 't Roomsche geloof i.a.,
en wel, dat de R. Kerk niet tevreden is met de H. Schrift alleen,
maar tevens uit de Oude Vaderen, uit Conciliën, Dekreten, Kanones, ja zelfs uit de lesringen van oude ketters, van Joden en
Heidenen, datgene kiest, wat haar 't best voorkomt. Vooral op de
overeenkomst met het Jodendom komt Marnix gaarne later nog
eens terug. Zijn pseudoniem was ook Isaac Rabbotenu (d.i. Magister
1Voster, de titel der Roomsche doctoren aan de hoogescholen te Leuven en Parijs). In 't tweede stuk „worden alle puncten des Roomschen gheloofs met der Schrift bewesen." Let wel ! met der Schrift;
want „de H. Roomsche Kercke [weet dese] tot haren voordeel te
buygen." Hier heeft Marnix 't over de mis, het vagevuur, de aflaten,
de macht van den paus, de beelden en schilderijen, het vasten ; en hij
besluit, „dat alle de Ceremonien der H. R. Kercken op de Schrift
ghefondeert staen, so mense verstaet na hare wtlegginghe, welcke
alleene voor goedt gehouden moet sijn." 't Derde stuk handelt
over de oorbiecht, het huwelijk, het vormsel en het H. oliesel. In het
vierde wordt gesproken over de aanbidding der beelden, over „Sancten
ende Sanctinnen.'' De beide .laatste stukken verlaten het terrein der
Roomsche Kerk, om een kijkje te nemen in handel en wandel der
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ketters, waarbij dan tevens gelegenheid bestaat de voortreffelijkheid der Roomsche geestelijkheid te stellen, tegenover de afdwalingen
der nieuwe predikers. Het vijfde stuk bewijst, dat de ketters „anders
niet soecken, dan vleeschelicke vrijheyt, ende haten alle Ghebeden,
Vasten ende Abstinenciën" ; terwijl 't zesde handelt over „de ongheleertheyt ende quade leven der Hughenoosche Predicanten, ende
van de Heylicheyt des Paus ende der Papen."
Zeker 't is niet te verwonderen, dat dit boek, eenvoudig, duidelijk
en onderhoudend geschreven, door alle Nederlandsche Protestanten
met gretigheid werd ontvangen. Groot is dan ook de invloed ervan
geweest : Dr. Kalff zegt t. a p., dat slechts een literair kunstwerk
in Nederland, n.l. de Max Navelaar van Multatuli, de invloed der
Byencorf evenaart.
Behalve de inkleeding en het aktueele van den inhoud, heeft ook de
taal van den Byencor f' er zeker niet weinig toe bijgedragen, om het
boek populair te doen worden. Marnix schrijft geheel en al in den
volkstoon, en zijn werk vloeit dan ook over van plastische en schilderachtige uitdrukkingen. Het zou zeker de moeite bonen, de volksuitdrukkingen uit den Byencor f bijeen te lezen, en hun oorsprong
op te sporen. Het zou een te waardeeren bijdrage zijn tot betere
kennis van de taal uit Marnix ' tijd. (17)
Zooals reeds is vermeld, is de toon, die Marnix in zijn strijdschrift
aanslaat in 't algenneen ironisch. Soms echter wordt hij te stijf geparst." en dan werkt 't ook bij hem „als nieuwe wijn, die tot de
spon uitbarst," Dan uit hij zich soms door een enkel woord, als
b.v. „kelsche Kercke," waar de ironie „hei7ielsche Kercke" zou
eischen ; maar ook geeft hij wel eens zijn gevoel lucht in een aantal regels. Zoo in 't 14e Capittel van 't 2e stuk, waar hij handelt
over „sekere Beelden ende Schilderijen, die de Roomsche Kereke
ghebruyct", en welker bestaan door hem op de volgende wijze
wordt gerechtvaardigd :
„Item, dat sy een Os ende een Esel aende kribbe van hare cleyne
Jesuken gestellet heeft, die hem met haren adem verwermen : Dat
is op den slaren Text Esaje gefondeert, segghende : Een Os kent
synen Meester wel, ende een Esel de kribbe sijns Heeren, maer
het volck van Israel en wilt niet met allen verstaen, etc. Ende
men mochte ooc wel segghen, dat by den Os, de Bisschoppen,
Abten ende Prelaten verstaen worden, welcke ooc Hoornen dragen
als een Os, ende connen tegen de Ketters seer wel bleyten, in
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stede van het Woord Gods te prediken. Ende bij den Esel de
Minnebroeders, die ooc graue zijn als Esels, tsamen met alle de
andere Monicken ende slechte Papen, die niet vele meer en
weten dan Esels, ende sien onsen Heere voor een kindeken aen,
dat noch inde kribbe ligt : willen hem derhalven met schoone
Beeldekens ende Popkens, met Bellekens ende Claterspaenkens,
met Pijpen ende Moriskendans, ende met andere kinderlicke Ceremonien payen ende te vreden stellen."
Na een dergelijke passage moet onze. Marnix zich een weinig verlicht gevoeld hebben ; aan 't slot van dit hoofdstuk kan hij ten
minste weer een ironische samenvatting opstellen, als hij schrijft:
„Somma sommarum, wy moeten Beelden hebben, ende schoone
blinckende schilderijen in de Kercken : Ja al waert anders niet,
dan datter de Jonge gesellen ende Meyskens dies te liever comen:
Waar door het menichmael gheschiet, dat sy alleene meynende
Beelden ende Schilderijen ende schoone aensichten te com-n besien,
ende crjgen daerentusschen devocie om een Misken te knappen, of
een Sal2'e te hooren : waer door sy half teghen haren danck Aflaet
crijgen van hare sonden. Daerom en passen wy niet op alle het
ghene dat de Ketters hierop segghen, ende willen onse oude devocien ende manieren onverbrekelick onderhouden."
't Is waar, de bovenaangehaalde vergelijking van Bisschoppen met
ossen en Minnebroeders met ezels, is niet fijn ; men zou zelfs kunnen zeggen een flauwe en vrij goedkoops manier, om iemand te bespotten en belachelijk te maken, als men het vreemde en buitengewone in kleeding door een vergrootglas de menschen laat zien. Maar
als men zich eenigszins kan verplaatsen in der toestand van Marnix
en zijn geestverwanten, wier oogen zoo pas waren opengegaan voor het
ingewortelde bederf der Roomsche Kerk, en die daarom, niet minder
onverdraagzaam dan de zonen der Moederkerk, alles wat deze zeide
en deed afkeurden, verfoeiden en bespotten dan is het te begrijpen, dat ze iedere gelegenheid aangrepen, om die gehate papen
eens den mantel uit te vegen.
Vooral de Mis, en wel i. b. de Transsubstantiatie, moet 't ontgelden. Om een paar voorbeelden te noemen. Hoe spottend is de
toon in 't 4e C. van 't 2e St., als hij 't heeft over 't veranderen,
door de vijf woorden, (18) van 't brood en den wijn in 't lichaam
en bloed van Christus ; zoo zegt hij o. a : „Tis wel waer dat het
met de Bedelaers alsoo niet en wilde lucken, welcke dit verstaen
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hebbende [n.l. dat een goet ende devoot Vrouken," die de vijf woorden van haar „Prochipaep" vernomen had, deze over 't deeg en 't
water, waarvan ze brood moest bakken, uitsprak, en dit daardoor
in vleesch en bloed veranderde], souden gheerne hetselve hebben
naghespeelt, om van de brooteanten die sy ghebedeld hadden, een
goede vleeschhutspot te maken met de Vijf woorden daer op te
seggen. Maer het en wilde niet wouteren, omdat sy de goede Intentie niet en hadden, die de Papen hebben als sy hare Misse singen." Of hoe satiriek verhaalt hij t.a.p. 't volgende mirakel,
betreffende 't heilig Sakrament des Altaars : „Ende te Padua in
Italien in S. Anthonis Kereke, daer staet op een Autaer ghemaelt
S. Anthonis van Padua, met dit Sacrament over de strate gaende,
ende soo daer sommighe Joden mede gecken ende en willen niet
knielen, soo coemter van stonden aen een Esel aenghetreden, weleke
siende dat het warachtich Vleesch ende Bloedt is valt seer devoteliek op sine knien, ende spert de Muyl so wyt op, dat het hem
Sinte Anthonis van Padua tot een groote Mirakel ende confusie der
Ketters met huyt ende met hayr in de keele steeckt, ghelijck als
ooe in sijne Legende vermeldet wort Is dat niet een schoon ende
wonderbaerlick Mirakel P Wat sullen de ketters hierop segghen,
dat het de Ezels wel ghelooven, ende sy en makender gheen
veerek van ?"
Een ander maal is zijn ironie bitter. Zoo wanneer hij spreekt
over de betrekking van den Paus tot den Apostel Petrus. Volgens de
Roomsche Kerk was deze Paus te Rome, toen Paulus aldaar gevangen was. De ketters echter beweerden, dat Petrus nooit te Rome
was geweest, dit bewijzende uit Lucas en uit hetgeen Paulus schreef,
n.l. dat „doe hij te Romen gevangen lach, soo en wasser niemant
inde Stadt van den gheloovigen, die hem eenich bystant dede." (19)
En dan neemt Marnix het op voor het gevoelen van Rome, terwijl hij
o.a. zegt : „... Oft men mach oock daerop [t.w. op de bewering
der ketters] wel antwoorden, Als dat het Petro niet wel en betaemde,
die doch een Vorst ende Prince was over alle Apostelen, een arm
gheselle als Paulus te besoecken in sijne gevanckenisse : Want so
de Paus Gregorius de sevende, een van sijne navolgheren omtrent
het Jaer duysent ende vierentseventich den seer machtighen Keyser
Henricum de I I I J (20) (doe hij met een seer slechte cleedinghe,
blootshoofts ende bervoets int midden van een seer scherpen Winter
tot hem quam in de Stadt van Camisen, ootmoedelick versoeckende,
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toeganek tot sijne Heylicheyt te moghen hebben) nochtans liet over
de dry geheele dagen voor de Stadtpoorten staen, sonder hem eenmael te willen aensien, Iek swijge versoeckende of te gemoete
gaen, (21) dewijle dat hij sick daerentusschen verlustede met sijne
Cortisanen, ende met de Gravinne Matildis, die noch ten lesten
voor den Keyser verbadt. Waerom soude men ooc niet wel mogen
gelooven, dat Petrus sijne stemmicheyt ende graviteyt statelick gehouden heeft, sonder Paulum in sijne gevanckenisse vele te gaen
besoecken ? In sonderheyt, daer hy doch so vele te doen hadde,
met nieuwe Prelaten overal in te stellen : of hy mochte misschien
ooc wel swackelick wesen."
Maar in zijn volle kracht is Marnix, wanneer zijn ironie overslaat tot sarkasme. Dan heeft hij veel van een duivel, zooals het
oude kerkgeloof zich deze voorstelde. Met een helsche grijnslach op
't gelaat, ziet hij dan die gehate papen voor zijn scherpe steken
ineenkrimpen, en met een duin elsch genoegen gaat hij met zijn martelingen voort, tot er geen stuk meer aan hen heel blijft. Dezen
toon slaat hij vooral aan, als hij het heeft over het bizondere leven
der Roomsche geestelijkheid. In het 17e C. van het 2e St. spreekt hij
„van het Verbodt des Houwelicks den Priesteren ghedaen, ende
van de ghemeenschap der Vrouwen, die in de H. Roomsche Kercke
geboden is ende vlij telick achtervolghet wordt." 't Is te begrijpen,
dat hij in dit gansche hoofdstuk vrij sarkastisch is, zoowel met betrekking tot nonnen en bagijnen als tot de monniken en priesters.
0. m. heet 't daar , dat volgens de R. K. „de houwelicken Staet
Gode niet en can behagen : Ende daerom heeft sy besloten ende
gewesen, dat het vele beter is, dat een Paep eens anderen mans
Huysvrouwe geniete, dat dat hy een eygen wijf soude nemen, na
dat hy onse L. Moeder de H. Kercke voor sijne Echte vrouwe
eenmaal getrout heeft ..."
Zoo in het le C. van het 3e St., sprekende over de Oorbiecht, klinkt
't niet malscher : „Och hoe menichmael hebben de H. Papen ende
Monicken den bedroefde onvruchtbare Vroukens goeden raet ghegeven in de Oorbiechten, waer door sy blijde Moeders gheworden
zijn, ende hebben na dien tijt hare heylighe Biechtvaderen eerre
inwendighe liefde toeghedraghen, als of het hare eyghen Mans gheweest waren." Hoor de duivel schaterlachen bij de stuiptrekkingen van zijn slachtoffers!
In het 2e C. van het 5e St. bespot Marnix de Minrebroeders:
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„[Omdat de ketters de „Abstinencien, Afstervingen en Penitentien"
niet achten] en connen sy ooc den Hemel niet verdienen, ik swijge
dat sy andere liedens souden deelachtig maken van hare verdiensten, so als onse Catholijcksche Monicken ende Papen, ende in
sonderheyt de Minrebroeders doen : die so magher zijn, alsof sy
seven Jaren achter de Keucken sieck gelegen hadden. Die alsuleke
penitencie doen , datmen wt hare leepende oogen sien mach,
dat sy niet sovele wijas gedronken hebben, als sy wel mochten
... sy waken by nachte om by dage te slapen : sy verlaten hare
eygen goet, om op andere liedens sweet te leven : ... sy beloven
reynicheyt, ende en willen gheen eygene vrouwen hebben, om
anderen liedens vrouwen ende dochteren des te vrijer te biechten,
ende beter te troosten : ... sy besoecken den stervenden, om hare
Testamenten te helpen maken : . . . Int corten, men eau aen hare
neus lichtelick sien, dat sy de afstervinghe des vleesches zo liefhebben, als een Hont de Cluppel doet."
Maar dan slaat hij onwillekeurig 't oog op de Protestantsche leeraars,
en op ernstigen toon kan hij niet nalaten hun lof eens te zingen:
„Daerentegen dese nieuwe Predicanten en hebben noch Stoc,
noch Staf, noch Mijter, noch Rinck, noch Cruyne, noch Croone,
waer mede sy hare afstervinge (22) te kennen mogen geven. Ja
sy gaen gecleet als ander slechte liedens, ende seggen dat de penitentie ende afstervinge niet en is gelegen in al sulcke wtwendige
Ceremonien, maer inde bekeeringhe des gemoets tot Godt, ende in
een rechte inwendich gevoelen sijner ellende, in eene ware inbeeldinge des Godlicken torens over de sonde, ende in een vaste vertrouwen op sijne genade ende barmherticheyt door Christum Jesum."
Voornamelijk in het 6e St. laat Marnix alle ironie varen ; daar staat
hij in zijn volle lengte tegenover de gansche Roomsche geestelijkheid, deze openlijk beschuldigende van de grofste ondeugden.
Zoo t. a. p. 3e C., waarin hij de schanddaden van niet min.
der dan 32 Pausen aan 't volk voorhoudt. Zijn epitheta zijn, met
name in het 6e C., vaak zeer plat, en in ieder geval weinig vleiend
voor de betrokken personen. Vooral op Rome en zijn geestelijken
heeft hij 't voorzien. Na hen de hevigste scheldwoorden naar 't
hoofd geslingerd te hebben, heet 't :
„In summa, alle Guyten, Rabauwen, Scharluynen ende Galgenasen houden in de H. Stad van Roomen open Hof ende zijn daer

alle willecome. Daar crijghen sy Proeven ende Prebenden met
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hoopen, Bisschopsmij teren, Candinaelshoeyen ende Pauskroonen .. .
Daer coopen ende vercoopen sy, heylich ende onheylich, vrouwen
ende mans, sonen ende dochteren, siel ende lichaem, Bullen ende
Aflaten, Beneficien ende Venesicien, Ja Godt ende de Duyvel, Sinte

Peter ende Sinte Paulus, het isser al te coop ... Summa summarum, daer en is gheen dinck ter Wereldt soo boos noch soo grouwelick, of het en is in de Stadt van Roomen vrij ende geoorloeft.
Alleen is daer ongheoorlooft ende verboden, Godtsalichlick te
leven ..."
Wat een vurige, heilige haat tintelt in regels als deze, die
wraak roepen over het wangedrag van hen, die zich plaatsvervangers Gods, middelaars tusschen God en Menschen noemden.
Vooral in zulke gedeelten, maar overigens in het geheele boek,
leeren we Marnix kennen als een vurig, zij het ook onverdraagzaam, Protestant, die als zoodanig slechts oog heeft voor het bederf
en het verkeerde in de Roomsche Kerk dier dagen ; die geen
gevoel heeft voor wat er nog liefelijks en poëtisch school in eenige
der door hem en zijn puriteinsche geestverwanten verfoeide ,,uiterlijkheden'. Maar niet alleen de Protestant, ook de Patriot is in
den Byencorf aan 't woord ; de Patriot met doodelijken af keer vervuld van de Spaansche Inquisitie en soldaten, en niet het minst
van Alva, terwijl hij van tijd tot tijd doet gevoelen hoe gunstig
hij jegens de Geuzen gezind is, en met welk een deernis hij het
bloed zijner landslieden ziet vergieten
Om het gansche boek in zijn geheel te zien, en de groote verdiensten ervan te gevoelen, diepe de volgende aanhaling uit E.
Quinet's reeds vermeld werk over Marnix de Sainte-Aldegonde,
p. 66s : (23) „Chose assurément remarquable dans 1'histoire littéraire, c'est dans les atinées les plus sanglantes de la terreur catholique, au moment ou le duc d'Albe déchirait avec le plus de fureur
les entrailles des Pags-Bas, c'est en 1569 et en 1571 qu' Aldegonde
compose et publie en flamand sa gigantesque satire de l'église
catholique, la Ruche romaine, créant ainsi la langue hollandaise au
milieu d'un rire tragique et héroïque Cet ouvrage fut un des
plus grands triomphes de la parole au seizième siècle sur la force
déchainée." En verder : „Le livre de Marnix fut pour les réformés dans le hord plus puissant memne que les ouvrage s de Calvin .
On crut entendre le ricanement de toutes les têtes de mort

qu'avait tranchée8 le duo d'Albe. En même temps, l'Ëglise du
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moyen a,ge semblait s'abtmer sous Bette huée immense, colossale,
monstrueuse, dont aucun écrivain n'égalera jamais la témérité.."
Thans iets over „de Wtlegginghe ende Verklaringhe des Byencorfs, ende beschrijvinghe der Byen, des Honichs ende des Honichraets, met alle datter toehoort." Zooals ik reeds opmerkte,
verdient dit gedeelte eigenlijk maar alleen den titel van Byencorf.
Marnix zelf zegt ervan in 't „Besluyt des Boecks. kenden
Christelijcken Leser': (24) . .. dewijle wij hier boven in desen
onsen Byecorf der Roomsche Kereken diekmael verhaelt hebben
als dat het van vele stucken ende lappen by een geraept is, sodat
het dieshalven te rechte een Byecorf is genoemt : soo en willen
wy tot verlustinghe dijns Gheestes, ende meerdere verelaringe ende
bevestinge des geseyt is , een weynich breeder verhalen de gestaltenisse ende gelegenheyt van onsen Biecorf ... ende alles watter
toebehoort : op dat men claerlic sien mach , waerin sy met de
gemeyne Honichbyen overeen tomen , ende waerin sy van deselve
zijn verschillende, In weleken handel wy opt aldernaeste volgen
sullen de beschrijvinghe der Byen , die ons Aristoteles (25) int
Griecx, ende Varro (26), Columella (27), Vergilius (28) ende Plinius
(29) in Latijn hebben seer constich beschreven ende nagelaten."
En dan betoogt hij nog , dat zulk eene vergelijking de - Roomsche
kerk niet zal beleedigen , want dat in de misboeken de lof der
bijen wordt verkondigd.
De „Wtlegginghe" is verdeeld in 12 hoofdstukken. Ik zal er,
zooveel mogelijk met Marnix' eigen woorden een uittreksel van
geven. Vooraf een korte opmerking. Er komt veel in voor , wat
we thans zeer gezocht zouden noemen. Dit is echter wel begrijpelijk,
daar Marnix zijn vergelijking zelfs tot in kleine bijzonderheden
wil doorvoeren. Slechts in een paar gedeelten komt ons dezelfde
Marnix tegen, die de „Missive des Hoochgheleerden Doctoors Meester Gentieni Hervet" verklaarde.
„Dat eerste Capittel" handelt over den Byencorf , waervan hy
ghemaeckt wort".
„De Byencorf dan , daer onse Byen in woonen , swermen ende
hare Honich maken , wort met taye ende stercke Lovensche of
Parijsische Horden ende Teenen onder een ghevlochten." Deze
korven worden nog steviger gemaakt door de horden samen te
binden „met grove Jootsche oft Thalmudische kabelen , ende dan

daer over een clevende Mortelplaester [te] trecken, ghemaeckt van
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oude Pueyne oft Calckscherven , (daer de oude vervallen Conciliën
voortijdts mede ghemetselt waren)". Op deze wijze gaat Marnix
in 't eerste hoofdstuk door.
Het 2e C. spreekt van den eersten oorspronek deser Byen".
Sommige zeggen „datter een Vrouwe was , ghenaemt Melissa ,
weleke Jupiter in een Bye veranderde. Ende het schijnt ooc wel
eensdeels, dat onse Byen van vrouwenaerdt zijn" (30). Een andere
bewering is deze , dat sy van de Horselen ende Bremmen souden
hercomen zijn , ende hebben den Afgodt Jupiter opghevoedt , in
een Kuyl , int Eylandt van Creta , ende dat hyse daerom met
Honich begaeft heeft : Weleke fabel daerin met der waerheyt over
een coemt , als dat de Afgodt Jupiter ende andere Afgoden met
onser - Byen honich opghetogen , ende inde kennisse der menschen
ghebracht zijn." Ook meent men , „dat sy eerst in Thessalia
(weleke is een Lant seer vruchtbaer, van allerley fenijn ende Tooverissche gereetschap) gevonden zijn geweest ..." De bijen zijn
dus zeer oud ; doch evenwel zijn onse Byen wat verschillende van
deselve. Want dese zijn aldereerst te Romen opgevoedt geweest,
inde tijden van Numa Pompilius , ende hebbender menige hondert
Jaren daerna gheduert, ende zijn seer vermenichfuldicht geweest."
In het 3e C. vertelt Marnix van den aert ende verscheydene
soorten der Byen".
Er zijn twee hoofdsoorten : vooreerst de „huysbyen"; deze „verkeeren altijt onder de menschen.`' „De andere zijn vreetut ende
seltsaem , eysselick int ghelaet , vele torniger, ende met scherperen
anghel, maer oock vele neerstigher in haren byecorf." Deze laatsten
zijn te kennen aan „een Capken oft Covelken [dat ze] op het hooft
hebben. Wy sullen de eerste noemen , Tamme Byen : ende dese ,
Wilde Byen" Een andere verdeeling is in vier soorten , „waer
van de alderbeste zijn dick ende ront : sy maken den meesten
honich , ende verkeeren aldernaest by haren Coninc . . . ; [en] hoe
naerder dat sy by den Coninek verkeeren , hoe ronder en dicker
dat sy ghemeynlick worden." De bijen van de tweede soort „maken
soo vele Honichs niet als de eerste , omdat sy van so goeden aert
niet en zijn." Ze vliegen • gaarne op de schapen , maar om niet in
de wol te verwarren „byten [ze] haer eerst de Wolle af , ende
daer na het vel , ende ten lesten suygen sy het bloet wt ; daer sy
wonderlick op verleckert zijn : ende worden derhalven Bijdt•schapen

van sommighe ghenoemt , oft om de cortheyt der sprake, Bisschop-
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pen". (31) De bijen van de derde soort eten machtich vele llonichs,
ende moghen in sonderheyt seer wel van den Prebenden of vette
Proeven Honich." Die van de vierde soort eindelijk „zijn de alderonnutste onder de Byen , ende nochtans de aldermeeste int getal:
Sy en hebben gheenen anghel, ende en willen niet wereken, maer
leven slechts op den arbeydt van de andere, . .. sommige vlieghen
ende swermen van deurti tot deure om haer aes te crijghen , daer
sy haren sack mede vullen."
In het 4e C. wordt gehandeld over „de nature deser Bijen van
hare genereringhe ende voortcominghe."
„Daer is wel een onderscheydt van Manneken ende Wijf ken ...
ende zij gaen seer gheerne te samen, doch en genereren deen van
den anderen hare gheslachte niet, maer sy moeten alle gelijck van
haren Coninck gegenereert ende geteelt worden."
't 5e C. vermeldt, „weleke zij het Regiment ende Wesen deser
Byen, aengaende haren Coninek."
„De Coninck heeft wel eenen Anghel, maer hij en stelt hem niet
vele te werke, om dat alle andere Byen altijdt ghereedt zijn om
hem te dienen in het ghene dat hem ghelieft." „Sy vliegen alle
gelijck om desen Coninck her, ende zijn hem wonderlick ghehoorsaem
ende dienstich." „Als sy hem verliesen, dan is het cranck werek :
want dan gaen sy al treurende in hare Cellekens sluypen, ende
dommelen of swermen daer so langhe ende so vele, totdat zij eenen
anderen Coninck hebben gecregen."
Het 6e C. handelt over „hare Wtvaerden."
„Sy houden seer neerstelick de Wtvaerden, gelijck als de gemeyne
Honichbyen ooc doen, ende maken een groot gedommel, soo wanneer
sy een van de Byen wtdraghen."
Het 7e C. zegt, „hoe deze Byen wercken, ende in haer werck
ghehouden worden."
, Hierin wordt verhaald, hoe een „honichraet" dezer bijen wordt
samengesteld ; dit is in denzelfden geest als C. 1.
In het 8e C. vermeldt Marnix, „wt wat Bloemen en de Cruyderen
dat dese Byen wercken."
Hij noemt verschillende „Cruyden" op, waaronder vele, die vooral
in de M. E., als tooverkruiden bekend stonden, en ook planten met
rooms-gekleurde namen.
Het 9e C. spreekt over ,,de Cranckheyden deser Byen, ende
Remedien daer toe."
Noord en Zuid 23s1e Jaargang,
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Ze zijn ,,insonderheyt gequelt met den loop des Buydels, ende
met de Gheltsucht." Dan moet men den korf beroken met „Argentina
Nuinmularia, Gouwortel, ende andere diergelij cke."
Het 10e C. handelt over „het Was ende Honich deser Byen."
„Het Was dat deze Byen wereken, wert genaemt Bullenwas,
ende wort seer hooghe geacht ende duere vercocht." En dan gaat
Marnix verder met zijn spottenden grijnslach : „Maer het is seer
crachtich want wie van dit Was heeft, die heeft vele voordeels,
want hy mach inde Vasten vleesch eten sonder schade : Hy mach
trouwen ende beslapen die hy will, Ja al waert zijn eygen Suster,
sonder daerom voor een Ketter gerekent te worden. Hy is ooc
voor het Vaghevyer also wel bewaert, als die tegen den Donder
eet Mostaert. Want men seght, dat so yemant met dit Was voor
Lucifers deure quame, hy soude een paer Sielkens of twee wt het
Vagevyer los laten gaen, spijt syne tanden ...." En als Marnix
over den „honich" dezer bijen schrijft, is de ironie hem weer te
machtig, maar verhaalt hij in krachtige woorden, hoe verderfelijk
't gebruiken van dien „honich" is. Die dit doen „hebben meestendeel een swaer gemoet, als oft sy een Meulensteen op het herte
geladen hadden : Het verhit alle de leden ende blaest de menschen
seer op, ende maeckt hem seer hittich ende toornich : doch blijven
altfijt op der Aerden cruypende, ende willen qualick opwaert na
den Hemel sien : sy soecken altfijt vercoelinghe, ende loopen als
rasende menschen van deen plaetse op dander, ende werpen sick
neder op hare knyen tegen houte Blocken, ende steenen of metale
Beelden, om wat vercoelt te worden : maer hoe meer dat sy sick
hierin misdragen, hoe crancker van hoofde ende van gemoet dat
sy werden."
Het 11e C. noemt de „remedie voor de ghene die vanden Honich
dezer Byen cranck zijn."
„Het eenich remedie is, datmense sal doen overgeven al wat sy
hebben ingenomen (maer daer willen sy seer qualick aen)." En
als hun lichaam dan gezuiverd is „soo sullen sy eenen Dranck
innemen van . het sap van Gratia Dei, ende van Patina Christi, (32)
ende alsoo met der hulpe Gods, sullen sy lichtelick tot ghesontheyt gheraken."
In het 12e C. wordt gezegd, „hoe dat het te nemen is tghene
dat Aristoteles schrijft, dat de Byen, soo wanneermense met 01ye

bestryckt."
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Er is een zeker soort van olie, die men „Heylich Oly" noenit;
„als onse Byen daer mede bestreken worden, soo zijn sy veegh,
dat is ghewis, ende selden staen sy daer na op." Maar in een
andere soort hebben ze veel behagen : want sy en connen niet
te deghe inden Byencorf wereken, of sy moeten eerst met Olie
bestreken zijn
Met nog een enkele aanhaling uit den Bgencorf wensch ik de
beschouwing van dit boek te besluiten. 't Is een bede vol ernst,
die hem in 't reeds bovengenoemde „Besluyt des Boecks" van
't hart moet. Hierin niets meer van dat duivelsche genoegen,
waarmee hij de Roomsche geestelijken hun onzedelijke daden kon
verwijten ; met moeite echter onderdrukt hij blijkbaar zijn af keer, als
hij in een hoopvolle zucht zijn vertrouwen uitspreekt in de zegepraal
van 't goede : „ ... wilt den Heere bidden, dat hy om Zijns Soons
Christi Jesu wille balde verschijne, ende den Verderver ende Vervalscher Zijns Woords met den Adem zijns Monts ende eracht zijns
Geests dadelick storte, tot grootmakinghe zijns heiligen Naems,
ende tot opbouwinghe zijnder Ghemeente."
't Is gemakkelijk te begrijpen, dat Marnix' geschrift onder de
Protestanten veel bijval vond. Even natuurlijk is 't ook, dat Isaac
Rabbotenu bij de Roomschen vervloekt werd, dat zijn boek op den
Index geplaatst werd en dat er tegenschriften over uitkwamen.
Van deze worden hier vermeld : 33).
Corte confutatie ende wederlegghinghe van een fenijnich Boeck
des Byencor fs der H. Roomscher Kercken, door M. Martinus

Donckanus in 1578 in 't licht gegeven.
Con fiutatie o f t Wederlegghinghe van den Biencorf door H. Jan

Coens (1598).
Biencor f der H. Roomnscher Kercke door Joannem David van

Cortrijcke (1600). Dit is inderdaad geheel een vergelijking van
de Roomsche Kerk met een bijenkorf ; de schrijver van dit geschrift
maakt dan ook de opmerking, dat Marnix' boek dien naam niet
verdient. Letterkundige waarde hebben deze tegenschriften echter
niet : ze zijn alleen van belang voor den schrijver der kerkgeschiedenis. (34)
's- Gravenhage.
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AANTEEKENINGEN.
(1) Zie o. a. de verhandeling Over den drievoudigen invloed der
Rederij kkameren van Mr. P. van Duyse in de Mémoires de l'académie
Royale de Belgique XI.
(2) Vgl. Dr. G. Kalff. Gesch. der Nederl. Letterti. in de 16e E.
II, 270 vgg.
(3) Edgar Quinet. Fondation de la Republique des ProvincesUnies. Marnix de Sainte-Aldegonde ; p. 149s; vgl. ook nog p. 148,
waar gezegd wordt : Marnix se distingue de l'église allemande
par son opposition à foute interprétation mystique, de l'église de
Genève par son génie cordial. Il a la simpl icité d'un vicaire savoyard
protestant, ni les superstitions antiques, ni les exaltations nouvelles
le sens droit d'un homme d'affaires dans un christianisme primitif."
(4) Zie J. J. van Toorenenbergen. Phil, ps van Marnix van
St. Aldegonde. Godsdienstige en Kerkelijke Geschriften. (2 dln. met
een Aanhanqsel, bevattende verscheidenheden uit en over de nalatenschap.)
I, VII vgg.
(5) Van Toorenenbergen t. a. p, LXXI vgg. De verdere geschriften
van Marnix worden hier slechts vermeld ; voor nadere bizonderheden zie men V. T. Misschien zijn van hem 't Vertoog der Kerken
van Christus en een Smeekbrief, beide aan keizer Maximiliaan II,
namens de hervormde consistoriën op den Augsburger Rijksdag (1566)
aangeboden. (t. a. p. VII).
De Vraye Narration et Apologie des choses passées au Pays-Bas,
touchant le Fait de la Religion en Pan 11DLX VI par ceus qui font
profession de la Religion Re forniée au-dit Pays, toont groote overeenkomst met den Byencorf, en is een uitwerking van het Hollandsche geschrift ter verdediging van den beeldenstorm (zie boven).
(t. a. p. XX vgg.)
In 1591 verscheen een Psalmvertaling en Lofsangen van Marnix.
(t. a. p. L vgg.)
Vervolgens schreef hij nog de Ondersoeckinge ende grondelijcke
wederlegginge der geestdirijvische leer aangaende het geschreven Woord
Gods in het 0. en N. Testazuent vervatet (1595) (t. a. p. II. XII vgg.) ;
in 1598 een Reponse apologétique (t. a. p. XVIII vg.) ; in 1599 werd
uitgegeven Traite du sacrament de la Saincte Gêne du Seigneur
(t. a. p. XXI vgg.)

Eindelijk heeft men van hem nog fragmenten van een bijbelvertaling (t. a. p. XXXIII vgg), brieven . en pamfletten.
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Ten slotte nog iets over het Tableau des di férens de la .Religion ,
„de vrucht zijner theologische onderzoekingen", welk werk eerst in
1599 verscheen. v. Toorenenbergen t. a. p. Aanhangsel XXVIII vgg.
betoogt, dat de B,yencor f een „verkorte vertaling is van (dit) minder
bekende Fransche werk, hetwelk reeds in 1569, minder uitgebreid
en uitgewerkt dan wij het nu kennen, moet bestaan hebben."
't Is mij niet bekend, of deze bewering weerlegd is ; Kalf noch
Ten Brink maken er melding van in hun werken over de Nederlandsche letterkunde.. _T_ome I van het Tableau verscheen in 1599,
bovendien zijn er uitgaven van 1600, 1601 en 1602 ; lome II verscheen in 1605. Alleen van .het le deel verscheen een Nederlandsche vertaling in 1601 en een hgd. in 1603. (Zie verder v. T.
t. a. p. Aanhangsel).
(6) De vele uitgaven van 't werk (zie V. T. t. a. p. Aankan asel
197 vgg ) zijn in twee groepen te verdeeles : vooreerst de oudere
v6dr 1600 en ten tweede die ná dat jaar. Deze laatsten zijn
herdrukken van die van 1600, die uitgebreid is met toevoegsels.
De eerste drukken zijn wel de beste, ook wat drukfouten en spelling aangaat. De aanhalingen, die in dit artikel voorkomen, zijn
uit de (zeldzame) uitgave van 1574, de derde druk van 't werk.
Voorkomende afkortingen zijn door mij voluit geschreven.
Van den Byencorf verschenen 4 hgd. vertalingen, waarvan een,
van 1579 door J. Fischart, nog eenige malen werd herdrukt. Ook
werd het boek 2 maal in het eng. vertaald, de tweede maal in
1623, door G. Gilpin.
(7) Missy re of se yndbrie f aan de verdoolde van den Christen
çjheloove door Gentiaen Hervet van Orleans. Volgens V. T. had
Marnix bij 't schrijven van zijn boek echter de Fransche uitgave
voor zich. (t. a. p. 233).
(8) Geoffrey Chaucer leefde waarschijnlijk van 1328-1400 en
bekleedde verschillende betrekkingen aan het Engelsche hof Behalve
de hier genoemde Can terlury aales schreef hij o.a nog een vertaling van
de Roman de la Rose ; Zroylus and Creseide (naar Boceaceio) ; íhe
House of Rame (invloed van Dante) en de L ogende of Good Wonnen.
(9) Giovanni Boccaccio leefde van 1313 —1375. Met Dante en
Petrarca. zijn vriend, vormt hij 't drietal, dat de letterkunde van
Italië boven die van eenig ander land in Europa deed schitteren.
Met zijn hoofdwerk, il Decamei'one, werd hij de stichter van 't Italiaansche proza.
-
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(10) Francois Rabelais (1483-1553) had een groote voorliefde
voor taalstudie, en bezat i. b. veel kennis van het Grieksch. In
1537 verwierf hij den graad van doctor in de geneeskunde. Voor dit
jaar was hij kloostergeestelijke geweest, maar dit leven beviel hem in
't geheel niet. Wat zijn geestelijke vrijheid en zijn geheele wereldbeschouwing betreft, stond hij ver boven de geestelijken zijner dagen.
(11) Henri Estienne (1528-1598) bezat eene drukkerij te
Genève. Hij was een zeer geleerd man, en zijn kennis van en
voorliefde voor het Grieksch blijkt uit zijn hoofdwerk Thesaurus
linguae gr eca (1572).
(12) Later zou Blaise Pascal . (1628-1662) nog zijn brieven
schrijven tegen de Jezuïten, waarin hij hun laksche moraal zonder
verschooning onthulde. Zoo schreef hij vol scherpen spot : Les provinciales ou lef tres écrites par Louis de Mon tape à un provincial de
ses amis (1657).
(13) Zie Kalff t. a. p. I, 32 vgg. en 66. vgg.
(14) Zie Dr. J. van Vloten. Verz. van Heden. Prozastukken
van 1229 -1476, blz. 281-297.
(15) Marnix heeft hier 't oog op Don Carlos, die, daar hij zwak
en gebrekkig was en weinig geestdrift voor de Katholieke Kerk
liet blijken, door zijn vader zooveel mogelijk buiten 't bewind werd
gehouden. In 1567 vilde Don Carlos, die meer belangstelling in
de Nederlandsche zaken moet hebben laten blijken dan Filips wel
wenschte, uit Spanje vluchten. Filips zette hem toen echter in de
gevangenis, waar Don Carlos in 1568 stierf.
(16) Marnix' geschrift doet vaak denken aan de hervormde
predikers dier dagen ; als ze ten aanhoore van 't volk de dwaasheden der kloosterlingen hekelden of den zinledigen vormendienst
bespotten ; als ze vol verontwaardiging spraken over den aflaat,
en over den zedeloozen levenswandel van vele geestelijken ; als ze
uitvoeren tegen de leer der goede werken en als al hun woorden
tintelden van een vast persoonlijk geloof aan 't vrij makende evangelie ; als ze vol overtuigingsvuur op oorspronkelijke wijze, frisch,
krachtig, echt volkstumlich uitspraken en veraanschouwelijkten, wat ze
te zeggen hadden, als ze daarbij putten door hun ervaring uit 't volle,
rijke leven rondom hen, die goede bron voor een praktische preek!
(17) Zie de bijlage.
(18) De woorden bij de consecratie gebruikt, zijn : voor het brood:
Hoc est eniin corpus meum en voor den wijn : Hic est enim calix
;
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sanquinis mei, novi et rterni testamenti, nzysterium Eidei, qui pro vobis
et pro multus effundetur , in reinissionena peccatorum. Zoo staan zij
in het missaal , overeenkomende met Matth. XXVI 26, Marc. XIV
22 en Luc. XXII 19 : dat is pain lichaam ; ( het woord enim (want)
komt in de statenvertaling niet voor).
De formule voor de consecratie van den wijn staat ongeveer
zoo bij Matth. XXVI, 28: Want dat is mijn bloed (Lat. de beker
mijns bloeds) het bloed des Nieuwen (en eeuwigen) Testannents (geheimenis des geloofs) hetwelk voor (u en voor) velen vergoten wordt
tot vergeving der zonden; — waarbij de niet cursief gedrukte woorden
in de Statenvertaling niet voorkomen.
(19) Met deze aanhaling bedoelden de ketters dus , dat , als de
bewering der R.K. omtrent Petrus waar was , 't Paulus dan stellig
niet aan bijstand zou hebben ontbroken.
(20) Men bedenke hierbij , dat de keizer voor Marnix de gezalfde Gods was.
(21) Zooals 't hem feitelijk paste , wil Marnix zeggen.
(22) Let op de ironie in dit woord „afstervinge", na de opnoeming van al die kostbaarheden.
(23) Ik plaats deze aanhaling hier , en niet nl de bespreking
van de „Wtlegginghe'', omdat deze m.i. minder waarde heeft , dan
Marnix' verklaring van den bewusten zendbrief. Ook zou ik m eenen,
dat toen Quinet deze regels schreef , hij ook voornamelijk dacht
aan dit eerste gedeelte van 't boek. Cursiveering van Quinet.
Vgl.
met dit oordeel
van
g Quinet,
hetgeen
Buskeu Huet schrijft
in -let Land van Rembrand II, hoofdst. I en II. Hij zegt o. a.:
„De scherts van Marnix is de scherts van een haai. Zij laat twee
rijen scherpgepunte tanden zien, en doet u geen oogenblik vergeten,
dat haar binnenste een kelder is waar de haat op fust ligt. Fijne
vormen zijn haar vreemd. Haar kalvinistisch proza is dezelfde
schilderachtige straattaal, waarin Anna Bijns hare papistische refereinen
dichtte, en die naderhand, door den invloed der rederijkers op het
Ned.erlandsch , toen de godsdienstige hartstochten tot rust gekomen waren, de taal van het lager nederlandsch blijspel werd. De
Bije orf is eene theologische Klucht van den Molenaar, en Marnix
te dezen aanzien een voorlooper van Bredero". Verder spreekt
B. H. van de „vijf honderd bladzijden theologischen schimp". Als
hij over Marnix' boek spreekt, noemt hij dit een „onoogelijke
herinnering van een vermaard kalvinistisch schotschrift." Voor hem

is de Bgencorf „veelzins smakeloos en onhebbelijk." M. i. doet
B. H. hier aan M. onrecht, door van hem iets te verlangen, waartoe
hij niet was aangelegd, n.l. de humanistische verdraagzaamheid van
een Coornhert, die in dit opzicht stellig zijn tijd ver vooruit was. 1 )
(24) Vooraf had hij o.a. geschreven : „Hier hebstu lieve Leser,
eene corte Wtlegginghe ende Verklaringhe op den Sendbrief of Missive des Hoochgheleerden Doctoors Meester Gentiani Hervet : welcke
niet alleenlick daerop dient, maer op alle Boecken ende Schriften der
Catholijcksche schrijvers, ende Beschermers des Roomschen Stoels . . "
(25) (384-322 v. C.) .H istoria animalum ; het hoofdwerk voor
de oudheid over natuurlijke historie.
(26) (116-27 v. C.) Disciplinae ; eene soort encyclopedie voor
wetenschappen en kunsten.
(27) De re rustica (60 n. C) ; een beeld van de toenmalige
landbouw-wetenschap.
(28) (70-19 v. C.) Geo^'gica ; een leerdicht over akkerbouw,
boom-, vee- en bijenteelt.
(29) (de oudere ; 23 79 n. C.) Historia natura/is ; eene soort
encyclopedie voor wetenschappen en kunsten.
(30) „Want sy hebben een eeuwighe overeencominghe oft sympathie met de vrouwen," voegde Marnix er later aan toe.
(31) Even gezocht als deze woordspeling, is b.v. ook de volgende
uit 't 5e C. Marnix zegt daar, dat deze bijen hun koning „Papam"
noemen, „ghelijck als oft men seggen wilde , Pater Apunn , dat is
te zeggen , De Vader der Byen : waer van wy oock hebben , dat
wy alle dese Byen te gelijck noemen Papen : want men in Latijn
een Bye Apem noemt." Zoo spreekt hij ook van 7maisbiën, die alles
mis doen , en zet hij decreten om tot drecketen.
(32) In het 8e C. had Marnix gezegd, dat deze bijen „insonderheyt"
twee „Cruyden" haten, n.l. „Grcaíia Dei" en „Palr}ta Christi".
(33) Zie Kalff, t. a. p. blz. 288 vgg.
(34) Alleen om den naara vermeld ik hier de. „Marnix Vereeniging", die zich heeft bezig gehouden met het uitgeven van archief-

–

1 ) Maar Marnix had ook niet het doel een smaakvol boek te schrijven,
zoo iets als »Lectuur in de huiskamer" of »Brieven over den Bijbel" — hij
wilde en moest slag leveren ; hij moest verdedigen en aanvallen en daartoe
was deze vorm de eeneg mogelijke. Wanneer B u s k e n H u ë t de Indische politiek van F r a n s c h e n v a n d e r P u t t e bestrijdt, is B. H. ook
in de hoogste mate »smakeloos en onhebbelijk"; daarbij spreekt hij o. a.
van het goud dat Franschen van der Putte uit de huid der Javanen heeft

gegeeseld en derg. Red.

•
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stukken over kerkeraads-protokollen, akten van synoden, brieven uit
kerkelijke archieven e. d. Medewerkers waren Dr. A. Kuyper, Dr.
J. J. van Toorenenbergen, H. Q. Janssen, F. L. Rutger.
Om dezelfde reden vermeld ik het Ak. Proe fschr. van G. Tjalma:
dit is een „historisch-dogmatische studie" over Marnix. (1896).
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etmiesi ?N.. C22riW1ingm.
Titel der Duitsche uitgave van 48'l.
BIJLAGE.
Hier volgen, als voorbeelden van Marnix taalvernuft (al was
't wel eens valsch vernuft, !), de meest sprekende zegswijzen en uitdrukkingen uit 't eerste boek.
De ketters staan zoo beschaamd „als een Peert dat syn karre
omgeworpen heeft."
De leer van „Petrus Waldo sloot so wel op der Hugenosen leere
als een Busse."
„Petrus Cassiodorus een geleert Edelman, die doch het geheele
Pottagie verdorf."
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„die oock al over eenen stock water droegen." 1
„Johannes Wiclef, die alle de spillen der H. Roomselie Kercke
in de asschen stiet." 2
„dien sy wij smaeckten dat sy 't Speck gegeten hadden, ende den
baers vergalt."
„Ende daerom sijn wy nu van haren wegen niet meer ontset,
dan van een blaes vol boonen."
De Roomsche Kerk heeft Jezus' leer „op een rustigen ploye
gebracht."
„men soude niet meer also met hen aen eenen staeck springen."
Er zal onderzocht worden, of de leer der R. K. „al uyt eenen
schants geslagen ende in een koeck gebacken is.'.'
„gelijck alsmen daerlijck ende sonder keerse sien mach."
De R. K. heeft de ware leer : zij „is alleen in de rechte Planeet
geboren, ende heeft de Papegay alleen afgeschoten." 3
„doe de Kereke noch in hare kindsheydt was, ende lach noch
in de wieghe. Want sy behoefde doe noch alsulcke melck te
drincken, ende en konde 'noch de sterke ende grove kost van de
heylighe Prelaten .... niet verdouwen, midts dat hare Maghe noch
al te week was."
Sommigen doen boete door met een strop om den hals te loopera,
„alsof sy van de galge quamen gedropen."
„het woort Godts en can gheen Godtswoort zijn, oft het moet
van de Kercke daer toe ghekalfatert ende ghefatsoneert worden."
Een mirakel, „dat immers wel het hooft grooter is dan alle de
Mirakelen."
Men mag het woord Gods niet gelooven „anders dan uyt het
aensien der Heyliger Roomscher Kercke, welcke altijdt behoort voor
te treden, ende den Dans te leyden, dat is te segghen, datmen na
Loven niet varen en can, oft de waghen moet voor de Peerden
gespannen zijn."
„Ende daeromme, soo de Kercke yet ordonneert ende gebiet, dat
tegen de Schrift strijt, men sal de Schrift een eerlijcke paspoort
ofte gheleyts-brief geven, ende vele goede nachtens segghen, ende
der Heyliger Kercke als een Clisse aenhangen : want de Schrift en
kan sich niet weren, maer de Heylighe Kercke kan een man aen
een staeck brengen".
)

)

)

1

) Zie de verkl3ringen achter deze bijlage.
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De ,,oude Vaderen" staan geheel onder de macht der Kerk:
,,sy dwinghtse soo cort als een doen garens".
Als de oude Kerkvaders iets leeren, dat de Kerk niet aanstaat,
,,daer maeckt de H. K. den Dooverick" ; daar treckt sy haer in
hare schulpen, ende laet het haren Capruyn hooren ; ,,dan ist, God
helpt u, daer en is niemant t'huys" ; ,,dat is al van 't Yercken,
de Koe is op." 4)
Hoe sonde men doch daer uyt goedt garen konnen spinnen, ten
waer dat de H. R. K. haer Oordeel ende Vonnisse daer over
streecke, om ons de Pap voor te knouwen, ende als met eenen Trefter
in te gieten, hetghene dat wy voor goedt moeten aennemen : ende
werpen voort wech achter de banek, al wat haer niet wel en mondet."
De leden van het Concilie van Trente zijn er wijselijk op bedacht
geweest , dat eer sy eenigh Artijckel wilden besluyten, soo sonden
sy al den bras in een sack ofte pacxken na Roornen."
De leken ,,die aldaer (t. w. op een concilie) noch in 't brouwhuys,
noch in 't backhuys gesien en syn"
» Want ccii Schaep soude dat wel met een ooghe mercken."
,,Maer het en was daer niet daer de Mosselen lagen." 5)
,,Want hadden sy dat gareel eens om den hals ghetoghen, soo
waren alle hare spuien t'samen in de asschen gevallen, 2) ende
alle de Roomsche Kercke en soude niet eenen verrotten Appel
meer ghegolden hebben."
,,Alsoo dat de Paus van Roomen in alle Concilien alleene de
wervel-drayger °) is."
De Kerk ,,heeft den Heylighen Gheest al in de mouwe stekende."
,,Gans muysenesten dat waer voorwaer een al te bitter Pilleken."
,,Hiermede mochten sy wel de gantsche H. Roonsche Kercke
met den Neuse in d'asschen stooten."
Alle Papen ,,die noch tot onsen tijden zijn, als een hoop Bigghen
uyt een vruchtbare Sugghe uytghesproten."
De Conciliën kunnen de Kerk niet meer overmeesteren ,,dan een
Spinne-webbe soude konrien een Exter oft een Kraey bedwingen
ende bestricken."
het is effen soo veel als oft sy de locht ontween sloeghen." )
,,Het is al van Heermans droomen" = ,,dat is al te samenvoor
een doofmans deure gheklopt."
,,Wij hebben al te langhe voor de honden gheloopen, om daer
van verschrickt te zijn."
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De Kerk heeft de macht de Conciliën „over aers over bol te doen
tuymelen."
„Want alle de Ballen diemen op dit dack werpen kan, worden
met een half woordt lichtelijck afghekaetset."
De Kerk „slacht de katten, sy en wil niet ghedwonghen zijn ;"
sy slacht dese oude Vossen, daar gheen touwe aen te belegghen
is : Sy weet over alle Tuynen ende Haghen, over alle slooten ende
grachten, over alle palen ende pereken fijn te springhen."
„sy sal de sake met een blauwe huycke omhanghen," als haar
iets niet aanstaat.
sy heeft dese dingen met een ander huycke overtoghen, op
datmen niet gewaer en worde, waer uyt dat sy gevisschet zijn."
„sy slacht de goede spinsterssen, die uyt alle Vlas goede Garen
konnen ghespinnen."
De R.K. ontleent haar leer aan verschillende godsdiensten, en dat
heeft men „al te samen alsoo konstich onder een gebrouwen, dat het
een seer lieffelijeke dranek is, om niet te swelghen sonder knouwen."
„sy blijven aen dit Fondament (t. w. dat de Kerk onfeilbaar is)
hanghen, als een Dief aen een bast."
„Sy hebben het Speck wegh " 8 )
Men ziet, tal van eigenaardige, tastbare zegswijzen en sprekende
vergelijkingen, voor 't meerendeel uit 't volksleven gegrepen. En
hoe rijk moet de Byencor f wel aan zulke uitdrukkingen zijn, als
reeds alleen in 't eerste boek zulk een aanzienlijk getal te vinden
zijn ; zelfs zal er hier en daar nog wel een overgeslagen zijn.
,

1) water over een stok dragen .- »met de anderen (met elkander) eens

zijn." (v. Alkemade).

2) de spillen liggen in de ascli = » de zaak is verbrod en verdorven";
»hij heeft het spit in de, assche gewend." ( Tuinman).
3

) » gaat met den prijs strijken, heeft het spel gewonnen.'' (Tuinman).

»Dit zegt men, als de zelve stoffe op verscheiden wijze al weder
voorgesteld word : gelijk men van een verken velerlei tafelgerechten kan
toebereiden." (Tuinman). Volgens Sartorius gebruikt men deze zegswijze,
als 't zedenbederf op z'n hoogst geklommen is. Hier waarsch.: 't Is niet
in den haak.
5) daar liggen (te mosselen - » daar schuilt het geheim" ; » daar ligt de
brodde'; »daar lira het hem''. (Tuinman).
o) werveldraaier : » poortwachter, hekopensluiter; fig. de eerste bewindsman" (v. Dale). Vondel noemt in zijn Rommelpot van 't Hanekot de
predikanten, die tegen Kornelis Hanek.op gezind waren, ook »werveldrayers.`
7 l » Men past dit toe op roeijers, die hunne riemen boven water slaan.''
(1-larrebomée). Fig, beteekent 't dus zooveel als : vergeefsche moeite doen.
8) »Wanneer iem. ergens mede besmet is, of wel wanneer hij zeer in
het naauw is gebracht, dan heet het : Ho heeft het spek al weq' (Harrebomée). Tuinman noemt de uitdr, synoniem met »hij heeft het harpoen
f, d. i. hij is getroffen en vast."
in 't lijf,
'1)

BIJ DE VOLKSUITGAVE VAN MULTATULI'S
WERKEN. ' )
Een volksuitgave van Multatuli's werken!
Met blijdschap begroeten wij haar. De schrijver, wiens eerste
optreden een aangrijpend, schokkend pleidooi was ten gunste der
verdrukte Javanen ; die later al de krachten van zijn grooten geest
heeft ingespannen om de rechten van het volk te verdedigen — diens
werken mochten niet langer uitsluitend onder 't bereik blijven van
de meer gegoeden. En al is er reden om aan te nemen, dat het
zaad, uitgestrooid door dezen zaaier, wijd en zijd welig is ontkiemd;
al wijst het groote aantal min of meer kostbare uitgaven op een
ruime verspreiding ; wij moeten iedere poging om de werken van
zulk een machtig schrijver nog meer tot nationaal eigendom te
maken van ganscher harte toejuichen.
In een tijd toen men in Nederland naam kon maken met zoetsappige vertellinkjes te schrijven, tamme beschouwingen ten beste
te geven, van godsdienst en huiselijkheid te rijmen of te rijmelen,
heeft Multatuli gesproken. Zijn stentorstem — of men wilde of niet,
men m o e s t er naar luisteren — heeft geklonken van Oost-Friesland tot de Schelde, als het bazuingeschal van een wapenheraut,
als het dreigend dreunen van naderend onweer. Vijf en twintig
jaar heeft die stem niet gezwegen. Nu eens klonk zij luide en
forsch kon zij niet klewangwettende krijgszangen, vol toorn en
bitterheid, over het lage land doen schallen ? -- dan droef-weemoedig, teeder fluisterend, als de ruischende elegie uit donkere
diepte des harten opwelde — straks jubelend en verheerlijkend als
zij zong van Fancy en haar tooverrijk. Maar altijd was er gloed
en muziek, was er ziel* in haar woord en lied. Gevoel, verbeelding,
heldenmoed, Multatuli heeft dit drietal gaven in onuitputtelijken
rijkdom bezeten en tot één ondeelbare kracht verbonden.
Terwijl ik dit schrijf word ik gehinderd door de gedachte aan
wat een hoogleeraar in de theologie onlangs van Multatuli heeft
gezegd. In Eene halve, Eeuw komt een opstel voor Gees1) Uitgevers-Maatschappjj »Elsevier", Amsterdam. Garmond-editie 10
dln, f 6 50, geb. f 9.50.
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telij ke Stroomingen door Prof. Dr. P. D. C h a n t e p i e d e 1 a
S a u s s a y e. Men kan er niets tegen. hebben dat deze hooggeleerde met voorkeur over het werk van zijne geestverwanten spreekt;
men zal het zijn kinderlijke piëteit ten goede houden, dat hij lang
verwijlt bij het leven van zijn vader en ons mededeelt hoe deze
vele jaren Waalsch predikant te Leiden, later bij de Hollandsche
gemeente te Rotterdam, de laatste 1 jaar van zijn leven hoogleeraar te Groningen was ; hoe hij zelfs van Scholten's Leer der
Hervormde Kerk een critiek leverde die tot een boekdeel is uitgedij d en hoe hij op velen „een onuitwischbaren indruk heeft gemaakt ;" — maar dat de schrijver, tegenover deze breedvoerigheid,
zich veroorlooft met slechts enkele minachtende woorden te spreken
over den veel dieper gaanden en verder zich uitstrekkenden invloed
van Multatuli — dit ontneemt veel van al het vertrouwen in
zijne voorlichting.
Ziehier zijn bitse uitval: „Den breedsten kring van vereerders
heeft Douwes Dekker (Multatuli) gehad, vooral onder de onrijpe
jeugd en half beschaafden, die hij wist te boeien door den rijkdom
van zijn vernuft, het opzichtige van zijn stijl die voor natuurlijk
doorgaat en toch zoo rhetorisch is, en niet het minst door de vulgariteit van zijn gevoel."
Zeer veel in deze woorden is onjuist of onwaar. En omdat
zij misschien hier en daar de helderheid van het natuurlijk oordeel
hebben beneveld, acht ik het noodig daarop te wijzen, nu de gelegenheid zich aanbiedt.
Langs twee wegen zou ik mijn doel kunnen bereiken. De eerste
is : stukken uit Multatuli's werken citeeren en mij dan beroepen
op het oordeel mijner lezers. De tweede : tegenover de uitspraak
van Prof. L a S a u s s a y e die van eenige. onzer beste letterkundigen stellen: Omdat de laatste weg de kortste is en mij de beste
lijkt kies ik dezen.
Vosmaer, Busken Huet, Van Eeden -- ook zij behooren tot dien
breeden kring van vereerders. Hun oordeel legt, dunkt mij, toch
wel eenig gewicht in de schaal. Of rekent de heer L a S a u ss a y e ook hen tot de onrijpe jeugd of de half beschaafden ?
Vosmaer schrijft 1
en wie „geestelijke stroomingen" nagaat
had daarop moeten letten --- De invloed door zijne werken uit-

)

1)

--

Een Zaaier blz. 3 en 4.
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geoefend is groot, hun verspreiding buitengewoon . en zij wekken
een levendige sympathie.
„Men moet den invloed en de beteekenis van zulke geschriften
niet zoeken in wat ieder aan de oppervlakte zien kan. Er gebeurt
zooveel, ook op zulk gebied, dat men niet ziet. Multatuli's werk
mist allerlei soort van officieelen, uitwendigen, blinkenden bijval.
Maar het maakt de ziel uit van velerlei kringen; de jongelingschap
is vervuld van het grootsche, dichterlijke, verbeelding wekkende,
frissche, krachtige, moedige, edele van zijn kunst en zijn gedachte;
ontwikkelde jonge vrouwen eerera zijn talent en karaKter ; menige
handdruk wordt hem in stilte gegeven ; bij duizenden worden, in
telkens en telkens vermeerderde oplagen, zijn werken verkocht, verspreid, genoten. En de „zaaier" zou vruchteloos werk doen ?
Wacht maar, zij zullen wassen die zaden ; en als ze opgewassen
zijn en in bloei en vrucht staan, eerst dan, eerst later, zal men
liefde en erkenning over hebben voor den man, die een goed en
sterk man was ; voor hem, die tegelijk met het scherpe ploegijzer
de voren sneed en het zaad er kwistig instrooide. En er is al een
oogst, oogst van lieflijkheid en schoonheid, van leven en natuur,
van waarheid en geestdrift, in de gemoederen van duizenden.`
Ongeveer hetzelfde zegt Van Eeden 1 ) : „ Er is een groote stroom
frissche, vrije gedachte over ons land gekomen na Dekker 's eerste
woorden. Duizenden, die volstrekt geen volgers van hem zijn, denken
nu anders door zijn toedoen."
En nu de karakteristiek van Multatuli.
Rijkdom van vernuft heeft de Heer L a S a u s s a y e hem niet
kunnen ontzeggen. Trouwens, hoe zou het mogelijk geweest zijn
waar het dezen „zoon van Molière" 2 ) gold ? En toch is deze
karakteristiek hoogst onvolledig want het is niet in de eerste plaats
door zijn vernuft, maar door zijn sarkasme dat Multatuli weet te
boeien. Vlijmender sarkasme dan in de schildering van Droogstoppel, die een type geworden is, heeft onze literatuur niet. ,,Multatuli is alleen zichzelf en in zijne kracht'' zegt Huet )
„wanneer hij bij voorkomende gelegenheden lostbarsten, en of de
verontwaardiging, of de satire zijne muze worden mag." En elders: 4 )
„Havelaar is een wreker .... hij doet u pijn, doch weldadig. pijn
Stud es 1 blz. 12.
Huet Litt. Fant. en Krit. XV, 45
8 ) Litt. Fant. XXII, 129. 4) Aldaar II, 204.
t)

2)
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door zijne meedoogenlooze bitterheid. Mij althans is in onze litteratuur . . . . geen tweede voorbeeld bekend van zooveel alsem,
bij zooveel kunst, als de heer Dekker slag op slag in één bladzijde,
in één volzin weet zaam te persen. Niemand onzer evenaart hem
op dat gebied. Hij is in Nederland de virtuoos van het sarkasme."
De tweede bedenking geldt het opzichtige van den stijl. Die is
niet natuurlijk genoeg. Multatuli heeft hem „mooi" willen maken.
Vreemd toch van een schrijver, die ergens zegt : „Ik druk me hier
gebrekkig uit, doch zal dat later herstellen." 1 ) En vreemd óók
dat een jonger geslacht Multatuli's meeste tijdgenooten ouderwets,
maar hem zelven nog altijd frisch en jong vindt en zijn werk zoo
nieuw alsof het gist ren was geschreven. Alles door de gemaaktheid ! Of stelt de heer La Saussaye zich op zulk een hoog standpunt dat hij den stijl veroordeelt omdat de schrijver zich in den
aanvang — in zijn _Max Havelaar b. v..— nog niet zóó gemakkelijk
en meesterlijk uitdrukt als in zijne latere werken ? Ziet hij opzettelijk naar e n k e 1 e vlekjes ? Maar wie zoo scherp toekijkt en zoo
spoedig afkeurt, moet zelf wel een stijlist bij uitnemendheid, een
schrijver van het bovenste plankje zijn en de heer La Saussaye ..
Maar wij zouden ons bepalen tot letterkundigen, wier kritiek
gewicht in de schaal legt. Wat Vosmaer zegt klinkt eenigszins
anders:
„Het gaat als van zelf. De natuurlijke, vrije, smedige taal wordt
tot alles bekwaam, tot alle tonen der schaal, tot de fijnste tinten,
tot de moeilijkst onder woorden te brengen zaken. Ik zeg natuurlijk;
er zijn er die Multatuli gezochtheid verwijten. Dan kent men hein
niet. Hij is natuurlijk en naief. Wat men gezochtheid noemt,
---- in den Havelaar o. a. zijn stukken die het zouden kunnen
schijnen -- is alleen gevolg van nog onvolkomen beheersching van
de taal en het worstelen om vormen voor de veelvuldige stof.
„Zoo iets ligt in den aard der zaak. Hoe sterk reeds het woord
van den Havelaar is, zijn letters zijn maar kinder-hanepooten bij
de ongehoorde stoute en vaste karakters, bij het vlammenschrift
van later. Reeds de Minnebrieven zijn veel sterker ; de eerste
Ideën evenzeer ; de 3e en latere bundels, de Millioenen-Studiën,
daarin is de denker-dichter in zijn volle kracht. En daarin is hij
volkomen natuurlijk. De speelsche luim, de snijdende kontrasten
,

1j

Idee 683.
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der ironie, de teedere gevoeligheid, de mikroskopische analyse, de
snelle wendingen en overgangen, dat alles is de man zelf.
-- Maar excentriek!
„Dat zal wel waar zin ! Dacht gij soms dat hij in het gewone
kringetje omsoesde en daarbij toch zulke gedachten had?"
Huet — geen vriend van Vosmaer --- schijnt op denzelfden
dwaalweg te zijn:
„Rien ne vit que par le style, heeft Sainte-Beuve
gezegd ; en dit geldt van alle vormen der kunst. Het woord moge
eene zwevende beteekenis hebben, allen gevoelen wij instinktmatig
dat met stijl in de schilder-, stijl in de bouw-, stijl in de beeldhouwkunst, stijl in de muziek, stijl in de letteren, iets van blijvende
waarde bedoeld wordt, in onderscheiding van het wuft bestaan der
mode ..... Multatuli, waar hij op dreef is, bezit die gaaf in zoo
hooge mate dat zijne werken in zichzelf, onafhankelijk van de
zaak, die er in bepleit wordt, eene reden van bestaan hebben, en

men hem liefheeft en bewondert ook wanneer men met hem van
gevoelen verschilt."
En ook Van Eeden is geheel van de wijs als hij spreekt van
„den man, die proza kon schrijven, dat klonk en dreunde, dat gehoorzaamde aan buiging. en val van golvenden rythmus", -- van
Multatuli, „die zijn proza niet met overleg en berekening maakte,
die het neerschreef zooals hij het dacht."
Ik geloof dat het thans, na het hooren der getuigen, geen mijner
lezers moeilijk zal vallen, het oordeel op te maken.
En eindelijk : de vulgariteit van gevoel. Die te verwijten aan
den dichter van Saïdjah en Adinda, van Vorstenschool, van Wouter
Pieterse ! Alsof het scheppen van deze meesterstukken niet voor
al dergelijke beschuldigingen moest vrijwaren ! Waaraan ontleent de
Heer La Saussaye het recht zulk een toon aan te slaan ? Op welk
zijner werken beroept hij zich wanneer hij meent zóó op Multatuli,
op een onzer grootste kunstenaars te mogen neerzien, dat vonnis
over al diens boeken te mogen vellen ? Waar is zijn Havelaar,
zijn Vorstenschool ? Hoe ontzettend dwaas toch van het Neder-landsche volk dat het zulk een vulgair man als Multatuli zoo oneindig
hooger stelt dan diens hooggeleerden tuchtmeester, en dat er veel
kans bestaat dat de eerste nog bewonderd zal worden, wanneer de

laatste reeds lang vergeten zal zijn!
ja w*j moeten het erkennen —" toch is Multatuli
En toch
Noord en Zuid, 23ste Jaargang,
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*el eens vulgair. Hoe kon zulk een rijkbegaafd dichter dat zijn?
De verklaring, die in vele gevallen opgaat, ligt voor de hand. Hij
had een haat, een doodelijken haat aan al wat naar Droogstoppel
en consorten zweemde. En waar hij meende dezen te kunnen
treffen, hen te grieven en te hoonen, daar deinsde hij voor niets
terug. Geheele bladzijden zijn kennelijk met een wild genoegen
geschreven bij de gedachte hoe hij zijn oude vijanden zou tergen.
Zeker ging hij dikwijls veel te ver. Verafschuwde hij Droogstoppel's Farizeïsme en had hij dit doorgrond in al zijn zelfzuchtige
huichelachtigheid — hij vergenoegde zich niet met zulke schijnvroomheid aan de kaak te stellen, hij ontzag zich in zijn drift niet
met allen godsdienst te spotten. Hoogst eigenaardig is het, dat,
als hij een enkele maal echte, eenvoudige vroomheid wil teekenen,
hij van zijn heldinnetje geen Protestante, maar een Roomsche maakt,
en dus den vorm van godsdienst kiest, dien hij door zijne opvoeding en omgeving het minst kende en het best kon idealiseeren.
Hoe dikwijls brengt hij „onvoegzame ' onderwerpen op het tapijt,
is hij ruw of kwetsend met de bedoeling de hoogst fatsoenlijke en
godvreezende Wawelaars te krenken Groot of edel is dit zeker
niet — maar het is menschelijk en ook andere kunstenaars van
hooger rang dan Multatuli hebben het gedaan. Byron, Heine, ja
zelfs Goethe zijn soms met zulk een bijbedoeling vulgair. Maar
wie lezen en verstaan wil en kan, zal niet zoo kortzichtig zijn,
om dergelijke uitvallen den g e h e e 1 e n man te veroordeelen.
Bij het bestrijden vonden wij gelegenheid op enkele der voornaamste karaktertrekken van Multatuli te wijzen. Het bestek eener
aankondiging gedoogt niet, dat wij een uitvoerige studie schrijven.
Trouwens, beter dan iets over hem te lezen is het hem zelven te
leeren kennen. De goedkoope herdruk kan daartoe aanleiding geven.
En gekend te worden — dat verdient Multatuli. Geheel eenig is
de plaats, die hij onder onze letterkundige kunstenaars inneemt.
Toch moeten wij, nu het te voorzien is, dat zijne werken in
handen van het geheele volk, ook van de maatschappelijk lagere
klassen, zullen komen, voor een gevaar waarschuwen. Men heeft
wel eens — en terecht geklaagd over Multatuli-vergoding.
Velen, door hem getroffen en geboeid, lieten zich door zijn machtiger geest geheel overheersehen, zoodat zij eigen overtuiging, ja

eigen persoonlijkheid prijs gaven. Dit nu is dwaas en onzinnig en
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lijnrecht in strijd met wat Multatuli wilde. Vrijheid was zijn
eerste en laatste - leuze. ,- Het ; goede , en- sehoone in zijlie vTerken
heeft alleen waarde voor wie het met onafhankelijken geest in zich
opneemt. Laten wij besluiten met de treffend juiste woorden van
Van Eeden :
„Wij zijn geen volgers van Douwes Dekker. Een Multatuliaan
is een -onmogelijkheid, een • onbestaanbare grootheid.. - Hoe kan men
iemand volgen, wiens leer was dat men niemand volgen moet ?
„Wie zich Dekker's discipel noemt, handelt -tegen de wetten van
zijn meester. Wie Dekker napraat, beleedigt zijn nagedachtenis.
Maar wij zullen allen gaarne erkennen, dat wij -weinig dingen
zeggen of denken, waarop zijn zeggen en denken geen invloed
heeft gehad."
--

's- Gravenpage. .F. W. M. BOOTS.

Een nieuw boek var-uperus-!
a
Dit is altijd min of meer een evenement, ofschoon misschien
meer in mondaine dan in artistieke kringen. En nu ligt weer een
nieuw sprookje voor ons, namelijk „Fidessa", uitgegeven bij de firma
Veen, te Amsterdam. Een sprookje is het ; want de heer Couperus
heeft een climax noodig, om aan zi n begeerte te kunnen voldoen,
om subtiele, teere, fijne woordjes aan een te rijgen tot een verhaal
vol kleur en pracht en fantasie. Toen de Haagsche mondaine
wereld van Eline Vere hem niet meer kon voldoen, kwam het
hofgeschitter in Majesteit en Wereldvrede en logisch gedacht moest
daarop wel het sprookje volgen, het terrein, waar geen grenzen
zijn door werkelijkheid gesteld en waar men alle fantasieën vrij
kan laten ronddwalen langs onbetreden paden.
Na het vertellen van sprookjes in Metamorfose kwam Psyche
en nu Fidessa, die van het vroolijke, onbezorgde nymphendartelen
op de maneschijnweide op den rug van den sneeuwblanken Eenhoorn door het inkt-donkere woud gebracht wordt naar de paarsbloeiende heide, waar aan de kim de forteres donkert. De geharnaste
menschen bespeuren blankwitte Fidessa, en de ridder Sans-Joy
brengt Fidessa in hare naaktheid naar de steenen forteres, en liefde
belet haar om weer naar de maneschijnweide terug te keeren. Daar
zij niet naakt tusschen de harnasmenschen kan blijven, gaat zij
naar Cycloop om zich zelve een zilveren harnas te laten smeden om
haar smedige leedjes.
En zoo wordt de sprookjesdraad verder afgesponnen langs betooverde kasteelen, donkere kelderholen, waarin gevangenen zuchten,
slagvelden , waarop Sans-Joy sneuvelt en Fidessa zich doodt, om
j

ten slotte hen samen naar andere gewesten te zien opzweven.
14*

D£ ZAAL EN HET TOONEEL VAN DEN AMSTERDAMSCHEN SCHOUWBURG VAN 1637
(met drie platen).

In het artikel over Roemer Visscher's Sinnepoppen heb ik er op
gewezen, dat kennis van de taal alleen niet voldoende is, om een
schrijver te verstaan en zij, die ons aanhoudend voorthelpen om de
dichters uit den bloeitijd voor ons begrijpelijk te maken, hebben
dan ook nog heel wat meer te doen, dan alleen studie van spraakkunst en woordenboek te maken.
Daarom acht ik gewenscht, hierbij eenige regelen te wijden aan
den voormaligen Amsterdamschen schouwburg, die van 1637-1664
bespeeld werd.

De namen Amsterda/ nsclae Kamer en Academie waren verdwenen, het
gebouw, dat op 3 Januari 1638 net den Gyebreyht werd ingewijd heette
Qenvoudig Schouwburg. Van don schouwburg getuigt J o n e k b 1 o ets
7
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„Hij werd de bodem , waarop voor geruimen tijd de vaan van
het Classieke Drama bleef geplant. Het tijdvak der Rederijkers
was voor goed gesloten : onze Letterkunde was een nieuw tijdperk
ingetreden." 1 )
In dezen schouwburg zijn de beste stukken van Coster, Vondel,
Vos , Hooft , Brandt, Brederoo en Roodenburgh het eerst gespeeld
en een heldere voorstelling van de wijze, waarop dit geschiedde
vordert kennis van de inrichting van het tooneel en van de zaal.
We zien het tooneel uit de zaal , van de plaats waar thans het
orkest is en de stalles zijn , toen ter tijd de staanplaats op den
plattegrond (bl. 216) aangeduid als Het ruym daar 't volk staat.
Het tooneel was niet , zooals thans , door een scherm gesloten,
maar het kon wèl in twee deelen verdeeld worden. Op de afbeelding
ziet men een ijzeren stang , waarop van beide zijden een scherm
in de stadskleuren aan ringen kon worden toegeschoven Daardoor
was het mogelijk opvolgend in huis en op straat te doen spelen ,
voor het scherm was nl. de straat , daarachter het huis. Sommige
stukken speelden geheel voor het scherm. 2)
Op den achtergrond een troon, voor het geval er soms een vorst
in het stuk voorkomt.
Hoog boven den troon zien wij den „Byenkorf" met het onderschrift YYER , daaronder eene schilderij voorstellende : Het oordeel
van Paris met het opschrift : JVPITER OMNIBUS IDEM (God is voor
allen dezelfde).
Boven den troonhemel staat het opschrift : MENTEM MORTALIA TANGUNT (Iet tijdelijke beweegt 's menschen ziel.
Rechts en links:
ANNO . . . . . . . MDCXXXVII.

Boven den troon lezen we :
IN LIEFDE BLOEIENDE.

Links van den troon in eene nis het beeld van Apollo, den God
der fraaie kunsten, rechts dat van Mercurius, den God van den
handel.

1) Over de opening van dezen schouwburg schreef J. H. R ö s s i n g
in de Bibliotheek van Noord f' Zuid. Jaarg. 1885, bl. 6 en volg.
2) Ongeveer op deze wijze werd de Spaansche Brabander in 1899 in den
Hollandschen Schouwburg in de Plantage te Amsterdam vertoond.
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Op de lijst onder de galerij op 't tooneel links
een regel, namelijk:

en rechts telkens

Twee vaten heeft Iupijn
Hij schenekt nu zuur nu zoet
Of matight weelde en vreugt
Met druck en tegenspoet.

Op de lijst of architraaf, die om de zaal heen boven de loges
loopt, lezen we een gedicht, waarvan de eerste regel rechts boven
de eerste loge en de laatste regel links boven de laatste loge zichtbaar is.
Tooneelspel quam in 't licht tot leersaem tijdverdrijf,
Het wijckt geen ander snel, noch konineklijeke vonden,
Het bootst de weereld na : het ketelt siel en lijf:
Het priekeltse tot vreughd of slaet ons soete wonden:
Het toont in 't kleyn begrijp, al 's menschen ydelheyd,
Daer Demokryt om lacht en Heraklyt om schreyt.

Links op het tooneel boven de poort staat een beeld met het
onderschrift Demokrit, rechts een ander met het onderschrift Heraklit.
Links op de lambriseering:
TOLLVNTVM IN ÀLTVM
VIRTBVS RV1T.
en rechts :
Onder tegen het tooneel aan, waar thans het orkest is in het
midden de wapenschilden van C. D. Wittenoom en Jan Vos, te
weerszijden daarvan een marmeren plaat aan de rechterzijde met
het opschrift : Amsterdams Schoutooneel gesticht int JJaer MDCXXXVII
-en links Theatrvn72 Amstelodamse Fundatum Anno CloiDCXXXVII; verder
te weerszijden de wapenschilden van T. van Domselaer en J. Serwouters en in de hoeken die van C. van de Kruysse en D. Vennekool.
Van deze regenten komen tusschen 1637 en 1672 (in welk jaar
de schouwburg in Juni verlaten werd en niet heropend voor December 1677) de meesten herhaaldelijk voor:
Tobias van Domselaer i) in 39 en 40 en daarna 55-72.
Jan Vos van 48-51 en daarna 53-67.
Mr. Dirck Vennekool 52-56 en daarna 58-60.
Cornelis van de Kruysse 57-62 en daarna 64-72.
Johannes Serwouters 56-62.
Cornelis Dircksz. Wittenoom 52-62.

1) Hij was de auteur eener omvangrijke geillustreerde »Beschrijvinge
van Amsterdam" in 1665 verschenen.
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Onder de plaat leest men :
De duytsche Schouburg wykt geen Roomsch noch Grieksch Tooneel,
Zy waakt voor 't Y tot schrik van al die 't Raadthuis wraaken
Nu toont zij Vreeverbondt dan bitter staatkrakkeel
De troonen zijn van goudt maar slibbrigh in 't genaaken.
Haar rollen druipen meest van traanen, bloedt en gal :
Dees worden hoogh en droef, die laag en blij gezongen
Zoo ziet men hier door 't spel het wisslen van 't Geval,
De Speelkunst bindt zich niet aan klank van vreemde tongen.
JAN VOS.

En daaronder de vermelding:
Deze drie Afbeeldingen van 't Schouburg worden opgedragen aan de E. E.
Cornelis Wittenoom, Jan Vos, Tobias van Domselaer, Joannes Serwouters,
Cornelis van der Kruyssen en Direk Vennekool, tegenwoordig regeerende
Hoofden der zelfde plaats in 't Jaer 1658.

Tusschen de twee dubbele paren versregels in staat eene lier,
waarboven zich twee neerhangende hoorns van overvloed kruissen;

daarachter. verheffen zich twee bladerrijke takken, die elk een
lauwerkrans dragen.
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In de zaal leest men aan den bovenrand de boven aangehaalde
verzen : "Tooneelspel quam in 't lieht" enz,
Onder de teekening staat:
De Schouburg is voor 't oor en oog van 't Yolk gesticht
Men leert hen door het spel huisnutte-schranderheeden
Zij wraakt de trouwloosheidt en roemt de burgerplicht
Welspreekentheidt heeft macht om 't hart als was te kneeden
Zoo wordt het brein doorzult in deugdt en wijs beleit
De Laster bruIt vergeefs om 't Schoutooneel te schennen
't Ondekt het aardtsch Bedrogh en haar onzeekerheidt
Tooneelspel leert het Yolk hun ydelheeden kennen,
JAN Vos,
Tusschen de twee dubbele paren versregels in staat een gefingeerd
wapen van den schouwburg: Een schild vertoont den »Byenkorf"
en op een veld daaronder staan de woorden: Door YVER in Liefde
Bloeiende i schildhouders zUn links een arme jongen (weeskind)
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rechts een oude man, doelende op de bestemming van de opbrengst
van den schouwburg.
Het onderschrift der opdracht is hetzelfde als dat van de andere
plaat.
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De plattegrond geeft een denkbeeld van de geheele inrichting
van het gebouw. Midden op de plaats van het tooneel
verzen ; het eerste :
De wereldt is een speeltooneel
Eick speelt zijn rol en kryght sijn deel

J. v.

VONDEL.

stond in de architraaf boven de poort op de Keizersgracht, die
toegang tot het gebouw van den schouwburg verleende.
Het andere luidt:
De Godsdienst roept de ziel, het lijf de zorg voor 't leeven;
Elk heeft haar eigen tijdt, wee die hier tegen streeven.
Wie tijdt in tijden vindt, word geen Tooneel ontzeit,
Zoo leert men door het spel noch deugt in ledigheidt.
JAN VOS.

Dit is met de andere spreuken en rijmen bestemd geweest ter
bestrijding van de vijanden van het tooneel of althans ter verbreiding der meening, dat het tooneel zeer nuttig werkt en leerzaam is.
Het andere luidt:
't Ontbreidelen der jeugt, noch godtloos voetzel van
Vervloeckte afgodery, en al wat zy verdichte,
Maar stichtigh tijdverdryf was 't oogmerk van dien man,
Die, tot een oefenschool van deugt den Schouburg stichte;
Der arme weezen troost, der ouden stock en staf
Zoo schrijft Pompejus niet, maar Kampen op zijn graf.
J. v. VONDEL.

Behalve dat deze drie afbeeldingen ons eenig denkbeeld geven
van de plaats, waar in den bloeitijd de stukken onzer eerste dichters
gespeeld werden, zien we daaruit nog heel wat meer en wel:
1. uit de talrijke Latijnsche opschriften, dat men aan de Latijnsche schrijvers zijn wijsheid ontleende en geen wonder dus, dat
men aanhoudend Latijnsche dichters las, in hun smaak werkte en
aan hun arbeid de gewenschte beelden ontleende. Dat het mogelijk
was, zonder Latijn toch ook een goed figuur te maken, zien we
aan den glazenmaker Jan Vos, die geen woord Latijn kende en
hoog opgaf van het vaderlandsch tooneel, maar in zijn monsterdrama, zijn eersteling Aran en Titus toch de stof aan de oudheid
ontleende en in de opdracht daarvan aan „Kaspar van Baarle", gedagteekend „den 27 van Wijnmaant 1641' -- een eenig voorbeeld
van wansmaak, vertoon van schoolwijsheid en gewaande nederigheid 1

)

1 ) Hij noemt daarin zijn treurspel een »misgeboorte'' een »wanschepsel,
bezwachtelt met de zoo ware als oude spreuk : Wacht u voor de geen die
van Godt ,geteekent is", een »schrikdier" enz. Wat zou de man boos geworden zijn, als men hein gelijk gegeven had.
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niet kan nalaten van Baerle bij Sophokles te vergelijken en in zijne
vleiende bij schriften en verdere vleier en de geheele Romeinsche
mythologie opgebruikt.
Het is ook wel merkwaardig , dat alle lofredenaars op zijne gedichten er met grootera lof op wijzen, dat hij geen Latijn of Grieksch
kent. Dat was evenzeer demokratisch als anti-predikantsch bedoeld:
men kon heel wat beteekenen ook zonder Latijn. Dat daarbij ter
wille der aanhangers van de Hervormde Kerk , al kon men den
predikanten-geest niet uitstaan , zoowel om staatkundige als godsdienstige redenen, giftige haat tegen de Roomsche Kerk werd uitgesproken , kan ons niet verwonderen.
2. Uit den inhoud der verzen en opschriften, dat men vasthield
aan de bewering, dat de schouwburg bestemd was om nuttig te
zijn, dat men dien bezocht om te leerera ! Wel speelde men nog
al eens het een en ander, waarbij het moeieljk was het bewijs te
vinden, dat men een „leerzaam tijdverdrijf" bedoelde, maar het
liep er toch mee onder door. Alleen onder de leus van nuttig te
zijn kon de schouwburg onaangevochten of althans onoverwonnen
tegenover de predikanten voortwerken, eene omstandigheid, die het
natuurlijk gevolg is van de historische ontwikkeling van het tooneel
en om allerlei redenen, waarop eerlang in dit tijdschrift zal gehandeld worden, in ons land veel meer dan in een der aangrenzende landen. In Frankrijk heeft men meer aan de in den geest
der Latijnsche dichters gevormde kunst, in Duitschland aan eene
uiting van vaderlandschen geest gedacht. In Engeland vertoonde
het tooneel grootere vrijheid, meer onafhankelijke kunst — hoewel
niet altijd zonder hatelijke zinspeling op staatkundige toestanden
en nauwkeurige teekening van het dagelijksch leven, zooals wij bij
B r e e r o o en in de Warenar vinden.
De leerzaamheid en de deugd hebben hier te lande langer dan
ergens anders de vrije ontwikkeling der kunst in den weg gestaan
en het zou vermetel zijn te beweren, dat ze ook nog heden ten
dage zonder hoogst belangrijken invloed zijn althans op de beoordeeling van tooneelstukken en romans.
Amsterdam.

TACo H. DE BEER.

VERSCHEIDENHEDEN.
Van Deyssel's ommekeer.
Nog niet lang geleden werd in een onzer tijdschriften er op
gewezen hoe Van Deyssel van het naturalisme tot het mysticisme
was overgegaan. Wie ernstig de literatuur van den dag volgt,
zal bemerken, dat Van Deyssel niet de eenige onzer tijdgenooten
is, die na zich uitgeput te hebben in wat zij naturalisme noemen
hoewel het dat niet is — uitgepraat en afgetobd , veelal nog
meer lichamelijk dan geestelijk , in een droomig nietsdoen verzinken, waaruit ze nu en dan even oprijzen en dingen zeggen,
die niet van hunne wereld zijn, gewaarwordingen beschrijven, die
ze vermoeden te hebben en gedachten weergeven, die ze beweren
bij zich te voelen opkomen ; alles vaag, zwevend, geheimzinnig en
met of zonder herinnering aan de reinheid hunner jeugd; zoo ontstond
er óf een soort dronkemans-gemoedelijkheid, een soort noralischer
Kaízenjainmer óf een onverklaarbaar verlangen naar iets anders,
iets onstoffelijks, verhevens, ondoorgrondelijks — een zucht naar 't
onbekende en van daar een terugkeer tot het mysticisme, waarbij zij
onwillekeurig een tint van godsdienstigheid aan hun werk mededeelen.
Niet anders ging het Van D e y s s e l!
Hij scheen in J. R. H u y s m a n s zijn ideaal gevonden te hebben en in diens geest werkte hij. Hoe leelijk de menschen en de
dingen wel waren, hoe onrein het vleesch en de daden des vleesches, dat trok zijn bijzondere aandacht. Hij scheen het eerste
niet te baten, het laatste niet af te keuren ; . integendeel, niet
wellust - werd alles tot in de kleinste bijzonderheid bestudeerd,
met angstvallige nauwgezetheid zoo uitvoerig mogelijk beschreven.
Aldus Huysmans, aldus Van Deyssel. In een opzicht echter week
Van Deyssel van zijn voorbeeld af of liever -- onder den invloed
van herinnering uit zijn godsdienstige opvoeding bleef hij staan,
waar Huysmans veel verder ging. Toen Huysmans alles wat vuil
en onrein en walgelijk was had uitgeput, toen verviel hij tot het
satanisme en de godslasterlijke wellust. Toen schreef hij Là-Bas,
waarin hij de messe blanche bespottend, de messe noire beschrijft;
daar is het wierookvat met pek en zwavel gevuld, daar vervangt
een niet te noemen stof het wijwater, daar is de geestelijke voor.
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ganger een satan, daar zijn de woorden tot de schare godslasteringen en daar toont zich Huysmans een zeer groot kunstenaar,
maar men zou geneigd zijn te zeggen een man zonder hart of
geweten, met studie een boek - schrijvende, waarvan elke bladzijde
ieder edeldenkend mensch moest grieven , het geheel de voorstelling
van alles wat God verboden heeft, in een toon als ware dit de
eenige ware levenswijze.
Op dien weg vermocht Van Deyssel hem niet te volgen ; immers
toen hij over dat boek in het tijdschrift Nederland een artikel
schreef, had hij er zich niet aan gewaagd, het godslasterlijke te
beschrijven, het geheel voor te stellen als een bespotting der kerk;
hij beschreef het, zoo als hij een roman zou beschrijven, vreemd
aan den geest, die Huysmans moet bezield hebben, toen hij dat
werk schreef.
Maar waar Huysmans godslasteringen schreef moet hij aan het
wezen der Kerk hebben gedacht, haar invloed hebben gevoeld al
was het om die te bespotten. Zoo onmerkbaar kwam Huysmans
er toe, zich van den ouden weg te verwijderen, zoo schreef hij
En route, de bekeeringsgeschiedenis van een anderen Huysmans,
die sprekend gelijkt op dien van Van Deyssel voor zooverre ook hier
een mensch van het eene uiterste in het andere vervalt, van de
vuilste onreinheid tot de reine mystiek, en dezer dagen melden ons
de couranten, dat H u y s m a n s Benedictijner monnik is geworden.

Enkele weken nadat het bovenstaande geschreven werd, liet
V a n D e y s s e l een tweeden druk van eene Liefde het licht
zien, wellicht ad usum Delphini althans gecastigeerd in zooverre ,
dat de al te aanschouwelijke uitdrukkingen er uit zijn gelaten.
Heel veel kon er dus niet overblijven. De Schr. verklaart, dat
naar den wil des uitgevers alleen in dezen vorm een tweede druk
mogelijk was. Het zou — met het oog op het bovenstaande —
veel waard zijn te weten, of het den Schr. moeite heeft gekost
een zeker aantal viezigheden te schrappen.
Wij betreuren, dat een man met stijl, een man met ideeën en
taalbeheersching en scheppingskracht zijn glorie zocht in het behandelen van onderwerpen den Kunstenaar onwaardig en in het
uitschelden en uitjouwen van mannen , die allen meer dan hij
hadden gewerkt, meer dan hij het goede hadden gewild.
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Het schoonheids-ideaal bij Cats.
In de „Reys-spreucken" (fol. Ed. 1700 I. 555) lezen we een
versje, dat vroeger veel werd geciteerd en in alle Verzamelingen
van Gedichten voorkwam. Het Fransch, dat vooraf gaat luidt:
Qui veut belle femme querre
Prenne un visage d' Angleterre,
Qui n'ait point mammelles Normandes,
Mais bien un beau corps de Flandres,
Entre sur un cu de Paris,
Il aura une femme a son a(lvis.

Het vers van Cats in de moedertaal luidt:
Wilt gy een hups, een rustig wijf?
Neem eerst uyt Nederlant het lijf.
Neem dan noch tot so weerden pant
Het aengesicht uyt Engelant,
En vorder noch, geloofje my,
Een tong uyt Brabant dient 'er by,
En doe 'er by een Hollants hert
Dat niet te ligt verslingert wert;
Maer sooje wilt den hoogsten prijs
Soo haelt de billen van Parijs.
Voeg dit by een. geminde vrient,
Soo hebj' een wijf gelijck u dient.

Het vrouwelijk ideaal door Cats geteekend, berust dus op de
omstandigheid, dat de Nederlandsche vrouw kloek gebouwd is en
edel van hart, dat de Engelsche vrouwen zeer schoon zijn, de
Brabantsche welbespraakt en de Fransche zeer verliefd van aanleg.
Zeker is dat beter dan het Fransche gedicht, waarin van de
Nederlandsche, de Engelsche en de Fransche vrouwen wel hetzelfde
gezegd wordt, wat Cats er van zegt, maar waarbij „point (de)
mammelles Normandes" wijst op de (wat men tegenwoordig noemt)
„weelderige vormen'' der Normandische vrouwen, die evenals de
Spreewalderinnen, mijlen en dagreizen ver het land van minnen
voorzien. Cats noemt nog goede onstoffelijke eigenschappen ; het
Fransche versje niet.
Eigenaardig is het, dit schoonheids-ideaal te vergelijken met
dat, wat wij vinden in het „Liederbuch der Klara Hatzlerin" (in
1840 door Holtaus uitgegeven) dat tusschen 1470 en 1471 te

Augsburg verzameld werd. Daar lozen. wij hl„ ,IXVIII
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Ain haupt von Behmerland,
Zway weisse armlin von Prafand,
Ain prust von Swaben her,
Von Kernten zway tüttlein ragend als ain sper,
Ain pauch von Osterreich,
Der war schlecht vnd geleich,
Vnd ein ars von Pollandt,
Auch ein bayrisch fut daran,
Vnd zway fusslen von dem Rein:
Das mocht ain schone fraw gesein !"

Men ziet, de middeleeuwen hebben ons niet alleen veel kunstig
handwerk gegeven, maar ook zeer veel grof-zinnelijks, waarbij
althans in dit stuk niets tegenover staat. Dat echter Bohemen,
Braband, Zwaben, Kárnten, Oostenrijk, Polen, Beieren en Rijnland
(Duitsch) achtereenvolgens bijzondere schoonheden aan de vrouw
vinden en de rijmer dat alles samenbrengt , bewijst wel, dat de
waardeering der in die dagen zoo prachtig getooide vrouw van
zeer bijzonderen aard was en niet van bijzondere vereering getuigde.
Het schoonheidsideaal hebben vele schrijvers uitvoerig behandeld;
o.a. E. Rhode, dat bij de Grieken, J. Burckhardt, dat in Italië
uit den tijd der Renaissance ; Alwin Schultz, dat in Duitschland
in de 12e en 13e eeuw ; L. Gautier dat in Frankrijk in den
riddertijd. Uitvoerige beschrijvingen van de schoonheden van
vrouwen komen tallooze malen voor, o.a. in bijna alle middeleeuwsche verhalende gedichten. Naar de verschillende wijzen van
beschouwing somt de verteller dan — als eisch des lands — 7,
18, 30, 60 en zelfs 70 schoonheden op. Wij tellen er hier 7, de
Spanjaarden eischen er 30.

A ansprakeloos.
In Jaarg. XX , blz. 133 haalt de heer P. een zin van P o tg i e t e r aan, waarin deze het woord aansprakeloos gebruikt in de
beteekenis van het Duitsche anspruchlos, d. i. nederig, bescheiden.
De schrijver keurt dit af en schijnt het gebruik van het woord
in dien zin voor een vinding van Potgieter te houden. Dit
nu is niet het geval. B i 1 d e r d ij k had het al vroeger in die
beteekenis gebruikt, toen hij van zijn vrouw zei : (Aan mijne
Egade, by de uitgave van haren afzonderlijken bondel „Poezy".
Ed. Kruseman XI. bl. 255.
In de breedte van mijn bladeren,
Aan mijn stevig hout geleend,
En in dauw en storm en regen
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Onafscheidelijk vereend,
Groeidet ge, edel Cedertwijgjen,
Gants aan.^praakloos aan mijn zij',
En uw eerste loofontschieten
Was een bloot sieraad voor my.

Het zou ongetwijfeld niet moeielijk vallen een betrekkelijk groot
aantal plaatsen aan te wijzen vooral v6or, maar zeer zeker ook
n Potgieter, waar dit aansprakeloos voorkomt. Het Wdbk I. 342
veroordeelt dit woord (sub aanspraak) en noemt twee dichters,
die het gebruiken : D a C o s t a 3, 22, 71, B e e t s .N Ged. 204
en de Red. beschikt blijkens ,,enz." over meer bewijsplaatsen. De
veroordeeling berust op deze eenvoudige beschouwing : „Men bedoelt die (of dat) geene aanspraak ni a a k t ; doch het woord kan
alleen beteekenen die geen aanspraak h e e f t." Wel verre dus
van eene aanbeveling, zou het veeleer eene af keuring behelzen:
het zou iemand aanduiden, die nergens eenige aanspraak op had."

We mogen echter niet onvermeld laten, dat dr. A. d e J a g e r
in de Tijdspiegel van Mei 1866 aangaande deze mededeeling der
Red. v. h. Wdbk. het volgende schreef :
Wat betreft het vermelde aansprakeloos : ik kan mij met het
door de Redactie gevelde vonnis wel vereenigen, doch moet doen
opmerken dat Da Costa en Beets, die, zooals het Woordenb. aanwijst,
het bij voegelij k naamwoord in hunne gedichten gebruikten, daarin
waren voorafgegaan door Bilderdijk, die het (in het Woordenb.
ontbrekende) zelfst. naamw. aansprakeloosheid reeds bezigde in
Chalmers' Bewijs en Gezag der Christel. Openb. bl. 68 : De Evangelisten ..... leggen dit (verhaal) af met die aanspraakloosheid en
arglooze gerustheid enz. Daarna schreef hij in het Voorber. der
Gedichten van zijne Egade : dat deze stukjens mogen stichten, is de
wensch zoo van ons-beider vereenigde harten, als inzonderheid van dat,
welks aansprakelooze uitstorting zy zijn. Da Costa volgde dit,
mede in proza, na in zijne Voorrede der Nagelaten Ged. van
Vrouwe Bilderdijk, bl . 7: dat die begaafde Poëtesse, in hare stille
aansprakeloosheid ..... eene voortreffelijkheid bezat, enz. En de
Dichteres zelve zong in den bundel, bl. 159:

.

— als in Floraas bloempriëelen
Te midden van haar keaarjuweelen
De aanspraaklooze veldviool.

Tot zoover dr. d e J a g e r. Daar deze artikelen niet onder
ieders bereik zijn, meende ik het citaat in zijn geheel te moeten geven.
Tàco H. DE BEER.
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De taal en Catharina Beersmans.
In .Het Tooneel vinden we eene correspondentie uit Antwerpen
waarin o. a. het volgende:
„Wij herinneren ze ons nog in haren eersten tijd, de slanke
hoog-en welgebouwde vrouw , met den zwaren donkeren haardos,
de groote bruine, kijkers, het bewegelijke gelaat vol uitdrukking
sprekende uit elken trek , uit elk vezeltje , de gouden stem , zoo
mollig weekvloeiende , waar zij roeren moest, zoo forsch galmende
. waar zij moest doen medetrillen. Zij had geen school , geen wetenschap noch van taal noch van letteren , en van het eerste oogenblik
sprak zij zooals zij spreken moest , zooals wij ze ten onzent gaarne
hoorden , zonder dialect noch van de straat noch van de school , de
eigen vrije natuurlijke taal , rijk van klank , lenig van buiging,
muzikaal van toon ; een normaal Nederlandsch zooals het in Zuid
.en Noord kon en moest gelden. Zij had die taal niet geleerd , zij
,had ze gevoeld en gevonden. Zij kende ,geen letteren , maar zij gevoelde ook wat schoon en onschoon was in de tooneellitteratuur. Zij

was opgegroeid in een gezelschap , waar Victor Driessens met zijn
.overheerschende macht en alles bedwingend gezag aan het hoofd
stond en uit die leiding en met eigen aanleg ontstond bij haar
een voorkeur en een overhellen naar het krachtig dramatische,
naar bet forsch gekleurde. Maar zij was dan ook aangrijpend in
het drama , rijk gekleurd in haar spel en aan het forsche offerde
zij niet de fijnere tinten op ; ook de-zachtere gemoedsaandoeningen
.wist zij op doordringende wijze uit te drukken."
Dat is eene les voor onze onderwijzers en voor onze ,leeraars
en docenten : begrijpen wat men leest : gevoelen , wat men leest;
eindelijk opgaan in , meeleven met . de verschillende personen;
maar aan .dat alles uiting geven ! Dat moest het einddoel van alle
taalonderwijs zijn.
,

Guido Gezelle.
Priester Guido Gezelle, de gevierde Vlaamsche dichter, is Maandag te Brugge overleden in den ouderdom van 69 jaar.
Guido Gezelle was afkomstig van eene der achtbaarste Brugsche familiën ; hij was te Brugge den 1 Mei 1830 geboren, niet
ver van het klooster dat hij in zijne laatste dagen bestuurde. Hij
deed opvolgentlijk zijne studiën in het St.-Lodewijkscollegie, in

het klein seminarie te Roeselare en in het groot seminarie van
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Brugge. Het was een nederig en eenvoudig man en bij den eersten
aanblik zou men in hem den wijzen dichter niet erkend hebben.
Het is voor de Vlaamsche letterkunde een groot verlies. Wat
meer is, Guido Gezelle werd vroeger door het bisdom met een
slecht oog aanzien, omdat hij .... te Vlaamschgezind was!
Het Brugsche stadsbestuur nam deel in de algemeene rouwbetuiging van het Vlaamsche land, aldus heeft het zijnen plicht
weten te kwijten jegens dezen vermaarden stadgenoot, gelijk zulks
geschied is bij 't afsterven van Hendrik Conscience.
Het Schepen collegie heeft de volgende beslissing genomen:
10. Om 104 vergaderd den gemeenteraad ten Stadhuize om per
rijtuigen naar het sterfhuis gevoerd te worden.
2°. Een plakbrief zal het droevig nieuws aan de bevolking bekend maken.
3°. Vrijdag zal het vaandel halftop uitgehangen worden op den
Halletoren en het Stadhuis.

4°. Van l 0 2 tot 11 ure zullen de klokken op den Halletoren
door geween den aanvang van den lij kdienst aankondigen
5°. Op gansch den weg, die den stoet volgt, van het sterfhuis
naar St. Annakerk en van daar tot het Algemeen Kerkhof, werden de lanteerns aangestoken en met rouwfloers omhangen.
Aldus de Brugsche Beiaard van 2 Dec. '99. We wijzen er met
nadruk op, dat zoo iets in ons deftig, voornaam, hoogst wetenschappelijk (Noord)Nederland niet mogelijk is. B o s b o o m-T o u ssaint, Hofdijk, ten Kate, Alb. Thijm, Hasebroek,
t e r H a a r en vele anderen (ik zwijg van de ouderen als T o flens, Potgieter, Bilderdijk, Da Costa) op vierarbeid
ons volk eene halve eeuw lang bewonderend had gestaard, zijn
gestorven en begraven zonder dat staats- of stadsbestuur op eenigerlei
wijze toonde eenig aandeel te nemen aan het verlies dat onze
letterkunde leed. Toen C a t h a r i n a B e e r m a n s, de bewonderde tooneelspeelster overleden was, werd door den Burgemeester
van Antwerpen J a n v a n R y s w ij k en door den Burgemeester
van Brussel C h a r l e s B u t s officieel hulde gebracht aan de
nagedachtenis der groote doode, aan wier lijkbaar zij stonden. In
ons (Noord)Nederland is zoo iets ondenkbaar !
Merkwaardig mag het heeten de bovenstaande uitspraak van de
Brugsche Beiaard van 2 Dec '99 te vergelijken met eene mede&
deeling van datzelfde blad van 5 Febr. '98, luidende als volgt:
Noord en Zuid, 23ste Jaargang.

15
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liet Vrije Woord. — Sedert twee maanden hadden de christene
democraten het gerucht verspreid, dat zij met nieuwjaar hier een
nieuw blad zouden uitgeven, dat drie keeren te week zou verschijnen.
Zondag 11. • 30 Januari is het eindelijk ter wereld gekomen en
zal slechts den Zondag het licht zien.
Het staat onder hoofdredactie van den heer Camiel Moeyaert
en heeft voor leus aangenomen:
God voor bake !
Recht voor stake!
Vlaamsch voor sprake!

Naar het schijnt , zijn deze verzen gevloeid uit de pen van
G u i d o G e z e 11 e , de westvlaamsche rijmelaar, die door de den.
calen stoutweg op eene lijn wordt geplaatst met Hederland's groote
dichters.
Het eerste nummer van het Vrije Woord heeft al bitter weinig

om het lijf en houdt geen enkel artikel in , dat verdient gemeld
te worden."
Dit in de eigen taal , stijl en spelling van dat blad , ter waarschuwing aan argelooze lezers , die waarde hechten aan eene beoordeeling van welken aard ook , waarbij geen argumenten zijn
aangevoerd.
In werkelijkheid was Guido Gezelle een goed, vroom ,geestelijke ,
die wenschte , dat zijne kudde zou nederliggen in grazige weiden
en meende daartoe het middel te vinden in algeheele afzondering
van de verderfelijke invloeden van minder Christelijke streken. Hij
was dichter , zangerig dichter , wiens verzen vaak zeer liefelijk
klonken , maar waarvan men niet altijd wist of de dichter er ook
iets bij gedacht had. In West-Vlaanderen werden ze echter door
de geloovigen recht gewaardeerd ; immers ze waren geschreven in
het West-Vlaamsch, een dialekt dat buiten West-Vlaanderen geen bewoner van Zuid-Nederland verstaat. Dát moest de eenige taal worden
die men. in West-Vlaanderen verstond, dan zouden geen goddelooze
boeken kunnen gelezen en geen goddelooze voordrachten begrepen
kunnen worden. Zoo zou er dan een Chineesche muur om WestVlaanderen worden opgetrokken , de minst onneembare , de minst
overklimbare van alle muren , een taalmuur. Als eenmaal de geschiedenis der Vlaamsche taal zal beschreven worden , dan zal
deze beweging daarin moeten worden beschreven onder den titel:
De West-Vlaamsche taal-particularisten.
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Aan zijn streven gaf hij een soort van wetenschappelijken vorm
door de uitgave van een blaadje Loquela , dat zijn titel ontleende
aan Matth. XXVI. 73. Loquela tua manifestuna te facit (uwe spraak
maakt u openbaar). De ondertitel was Zantekoorn dat is vlaamsche woorden , woorden gedaanten of woordenbeteekenissen , die
ongeboekt , mijn wetens , en tot nog toe (pea pteruënía d.i. vluchtig 1 gebleven waren."
Het geheel was eene poging om het platste West-Vlaamsch
onder de menschen te brengen, wanneer G. G. hier of daar een
verouderd woord of een plat woord of een schertsende of verbasterde uitdrukking had geh(oord), dan kwam het in Loquela met
de verklaring bijv.
Barenesse, de. = Uitwendige toog van droefheid, of van andere
onblijde gemoedsontsteltenisse ; ook die ontsteltenisse, zoo zij is:
deernisse. „Dat ongeluk doet hem veel barenesse. Hij heeft
daar veel barenesse in. 't Is barenesse om zien. Ge'n moet al
die barenesse niet maken : 't en gaat beneên uwen kin (tot in
uw herte) niet." Geh. Avelghem, Derlyk, Harlebeke, Kortrijk.
De technische termen zijn ook uitsluitend voor West-Vl. : bastaardwoord heet scituimwoorcd ; klemtoon heet stemzate.
Practisch nut zou dit werk voor den Chineeschen muur wel
gehad hebben ; wie verstaat uitdrukkingen als de volgende : De
blootenaars verachten de houtlanders. Gaat en haalt den schuurmeulen, den graank uisscher naar huis : hij is uitgeleend te boer
Lammens. Gaat naar den trekker en laat u trekken (photographeeren). De vagemol oekert geerne in 't bul van de olms, maar
bezonderlij k van den schol] aard. De vergaárhamer is een stoeldraaiers-allaam.
Had West-Vl. geen oor voor andere taal dan deze, dan liep het
ook geen gevaar besmet te worden met de wijsheid der naburen;
niemand buiten hunne landpalen kon hen en zij konden niemand
van buiten verstaan. Als proeve gaat hierbij de afdruk van een
prospectus:
Bijvoeg aan Loquela, No. 5, Herfstmaand 1893.
De XIV stonden of De bloedige dagvaart ons Heeren, woorden
van Guido Gezelle, zingenschap van Joseph IRyelandt.
)

1 ) Het gr. é;rax '1'TEC,Ónir C beteekent »gevleugelde woorden" dat is
haastig uitgesproken woorden, dus wel iets anders dan Guido Gezelle hier
bedoelt,
15*
,
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Met oorlof zijner Vaderlijke toegevendheid, opgedragen aan
Mijn Hoogweerdigsten Heere, Dr. G. J. Waffelaert, den 22sten
Bisschop van Brugge.
Crucifixus etiam pro nobis : sub Pontio Pilato passus, et sepultus
est. Et resurrexit. Credo.
Keert , belieft het u.
Dit werk, waarvan het voorblad op de keerzijde staat, is verschenen en verkrijgbaar bij Jooris Beyaert, drukker, in de Palfynstrate, te Kortrijk.
Het is gedrukt op groot octavo prachtpapier, met roo lij ste, en
wordt vrachtvrij toegezonden, tegen 1 fr. 25.
Een „Voldaan" van 1 fr. 35 zal door de post aangeboden worden, bij dezen die 't bedrag niet op en zenden, bij wissel of in
postzegels, wel te verstaan, in een gesloten omslag.
Om in te teekenen.

De ondergeteekende begeert een afdruk te ontvangen van:
De XIV stonden.
Name:
Terecht:
Men gelieve name en terecht duidelijk te melden.

Tooneel.
In den 18de Jaargang van het Leidsche tijdschrift behandelt
dr. J. W. M u 11 e r de afleiding van het woord tooneel en menigeen
zal zeer verwonderd geweest zijn , te vernemen , dat dit woord
niets te maken heeft met toonen of vertoonen al zijn deze woorden
de eerste , waaraan men denkt , als men dat woord ziet of hoort.
De schrijver toont aan, dat het woord tooneel, althans in dezen
vorm , niet van oude dagteekening is. In de 17e eeuw is het
gewoon ; ook op het einde der 16e eeuw vindt men het, met een
bijvorm tonneel daarnevens , die reeds niet getuigt van een algemeen , sterk sprekend en helder besef der afleiding van toonen.
Plantijn kent alleen den vorm Tanneel (eschafault ou on ioue des
farces , Pulpitum). Verder in de 16e en 15e eeuw teruggaande,
vindt men nooit tooneel. Wel bestaat een oudere vorm teneel, in
kennelijk verwante beteekenis.
Tooneel --- zegt dr. Muller — is geen bastaardwoord , maar een
echte vreemdeling, die zich naar onze zeden en gebruiken geschikt,
en daardoor een Nederlandsch aanzien gekregen heeft : het woord
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is ontleend aan het oud-fransche tinel , doch later in vorm en beteekenis gewijzigd door de bijgedachte aan toonen. De beteekenis
van getimmerte (stellagie , stellinge , staedge , schavaute , schavot)
heeft het woord lang behouden. De jury , die vertooningen beoordeelt , hen , die de ontvangende kamer vertegenwoordigen en
prijzen uitdeelen , vinden we ook op een „toneel' gezeten. In
Zuid-Nederland luidt het woord altijd taneel of tanneel , naar dr.
Muller met vele voorbeelden aantoont , en beteekent het daar
niet allereerst de plaats , waar gespeeld wordt , maar : de estrade
of tribune waarop de gastheeren gezeten zijn. Gaan we verder
terug (dan de helft der zestiende eeuw) dan zien we dat het
fan(n)eel of , in no; ouderen vorm ten(n)eel , was de estrade of
tribune , waarop de hoofdpersonen , de vorst, de voorname heeren
en vrouwen of de p. ijsrechters gezeten waren ook bij schietspelen,
tournooien , blijde inkomsten , intreyen enz., zooals er gedurende
de 15e en 16e eeuw in de zuidelijke Nederlanden, onder de prachtlievende Bourgondische vorsten, telkens gegeven werden en waarvan
de uitvoerige beschrijvingen een goed deel der Vlaamsche en Brabantsche kronieken van dien tijd vullen. Zij , die aan den wedstrijd of den intocht deelnamen moesten voorbij het teneel trekken.
Dit alles wordt door aanhalingen toegelicht en bewezen in dr.
Mullers opstel , waarin , ten slotte , nog wordt gewezen op een
andere beteekenis van het verhollandsche woord. Men vindt,
namelijk, de uitdrukking (zijn) tan(n)eel houden naast en kennelijk
in denzelfden zin als (zijnen) staet houden t. w. in staatie zitten,
d.i. plechtig met het geheele gevolg (den hofstoet of de kamerbroeders) op eene versierde estrade zitten om receptie te houden,
een stoet te zien voorbijtrekken enz. , terwijl in het Fransch tenir
tenel en tenir estat eveneens synoniem zijn en dezelfde beteekenis
hebben als de boven vermelde Nederlandsche uitdrukkingen.
Dr. Muller besluit:
„En zoo is dus ons tooneel van Zuidnederlandschen, en ten slotte
van Franschen oorsprong. In hoeverre de herkomst van het woord
wel niet in oorzakelijk verband staat met, maar toch als een symbool is van de herkomst der zaak : dit zij aan de beoefenaars van
de geschiedenis onzer dramatische letterkunde overgelaten. Dat
lat. scena (eig. tent) en hd. buhne (eig. getimmerte) een dergelijken
oorsprong hebben is niet toevallig , maar veeleer natuurlijk. Men
zou kunnen zeggen dat de Nederlanders , tanneel in tooneel ver-

230
anderende , het van eene scena of biMne hebben gemaakt tot een
„schouwplaats" of „schouwburg" tot een woord dus , dat ook in
zijn vorm uitdrukt , wat het tegenwoordig beteekent.

Tina van Berken.
Te Amsterdam overleed mevrouw Witmond, geboren Berkhout,
die zich onder de pseudoniemen Tine van Berken en Anna Koubert als schrijfster van meer dan gewoon talent heeft laten kennen.
Zij was onderwijzeres. Maar het jonge onderwijzeresje had hoogere
aspiraties dan les-geven. Zij schreef gedichten. Toen ze die eenmaal thuis had voorgelezen, vond haar vader ze wel de moeite
waard ze eens mee te nemen naar een oordeelkundig persoon, om
er diens meening over te hooren. Hij ging naar Van Loghem.
Nu vond Van Loghem ze lang niet slecht, maar toch niet geschikt
om in zijn tijdschrift Nederland op te nemen.
Eenigen tijd te voren was de uitgever Becht bij Van Loghem
gekomen en had er met hem over gesproken, dat in Nederland
gebrek is aan boeken voor kinderen van 15 en 16 jaar. Of Van
Loghem iemand wist dïe er geschikt voor was, dergelijke boeken
te schrijven ? Uit wat de heer Berkhout hem liet lezen dacht
Van Loghem, dat Anna Berkhout wel de geschikte persoon was.
„Laat haar eens wat voor kinderen schrijven en dan er mee
naar den heer Becht gaan," zoo was zijn raad.
Daarmee was de dichteres nu eerst niet heel erg ingenomen,
maar toch onthield zij dezen raad en werkelijk kwam zij niet lang
daarna met eenige cahiers vol opstellen bij den heer Becht. Een
van deze opstellen was de aardige zwemschoolscène uit „Een
Klaverblad van Vier", en dit leek den uitgever zoo aardig geschreven, dat hij haar aanried om uit deze scène een geheel verhaal op te bouwen. Dit gebeurde en zoo verscheen in 1894, na.
nog eenige omwerkingen te hebben ondergaan, haar eerste boek:
,,Een Klaverblad van Vier.''
Ieder weet hoe bekend dit boek geworden is en hoe dadelijk
het de harten van alle schoolgaande meisjes veroverd heeft.
Hierop volgden de niet minder bekende boeken : „De familie
Berewoud" (1895), Mijn zuster en ik" (1896 , „ De dochters van
den generaal" (1897).
Juist verschenen is „Kruidje roer mij niet", en in het weekblad
Lente stond baar laatst geschreven verhaal Mijn Roman" (1899).
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Verder schreef zij een aantal boeken voor jongens en meisjes
van 10-12 jaar ; voor kinderen van 8-10 jaar de aardige verhalen „Rietje's Pop ' en „Kibbelaarstertje" en nog een heele
menigte versjes in prentenboeken.
Voor volwassenen schreef zij onder den pseudoniem Anna Koubert : Nieuwe Paneeltjes" (1894). „Scheepje zonder Roer" (1895).
„Confetti" (1897). Sedert de oprichting van Lente was zij met
Mevr. de Wijs—v. d. Mandele redactrice van dit weekblad.

Professor Kalff over de hedendaagsche dichterschool.
In De Gids voor Januari, in een artikel over de Lyriek van

Hooft, lezen wij
„0 de luite van Hooft ! wie bespeelt haar weêr ?" Die verzuchting ontglipte Potgieter, toen hij ons het Gooi schetste als
tooneel van Rooft's velddeuntjes en minneliedjes. Met het oog
op Hoofts Klaere die „verdrietjes in vroolijkheid schept" zegt
hij daar : „Niet in den geest onzer dagen met haar geweend en
geklaagd !"
Zestig jaren zijn voorbij gegaan, sinds hij die woorden schreef.
maar zij konden ook van gisteren dagteekenen. Want de hedendaagsche leuze doet vaak denken aan Leopardi's Italia, die, met
ketens beladen, ongesluierd en met loshangend haar, troosteloos
neerzit ; met gebogen hoofd, het gelaat verbergend tusschen de
knieën, weent zij, en wel heeft zij reden tot weenen.
Neen, ik zal het niet opnemen voor elken jeugdigen leed poëet
die trotsch en eenzaam door het leven gaat, met het „hoog mooie"
als bakerkind op den eenen arm en „mijn nameloos wee" op den
anderen. Maar indien ieder die eenig medegevoel heeft, in deze
tijden zich dikwijls bezwaard voelt en neergedrukt door het besef
van zooveel verdriet en ellende om ons, hoe zouden dan de dichters, lichter ontroerd en fijner van gevoel dan de massa, aan dien
druk der tijden ontkomen ? Zoo is het dan begrijpelijk, dat de
zwakkeren onder hen zich terugtrekken in eigen zieleleven, waar
zelfinkeer niet zelden leidt tot zelfverheerlijking; sterkeren vijandig
tegenover de Maatschappij komen te staan, dat velen treuren en
klagen. Vraag deze poëzie niet om blijden levenslust en krachtigen
levensmoed ! Zij is als de leeuwerik, die telkens de blinkende
scherpe zeis ziet glijden door het koren dat wuift om het nest
der teedere kleine veldhaasjes:
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0 maaiende mannen met harten van steen
De leeuwrik kan boven niet zin g en. 1)

Zulke poëzie, geboren uit warm medegevoel, eerbiedigen en bewonderen wij, waar zij zich uit in edele vormen, doch zij kan de
menschen niet blijde maken, zij kan de rimpels niet wegstrijken,
de zorgen niet wegkussen. Toch, ook dat verlangt, hoopt, vraagt
de menigte van de kunst, en - binnen zekere grenzen - met
volle recht, want ,,de kunst voor de kunstenaars" is een valsche,
onrechtmatige leus.
Wat dan de hedendaagsche poëzie in dit opzicht niet geven
kan, zoeke men elders, in tijden zonniger dan de onze, bij dichters,
die het leven niet ondergaan of er door worden neergedrukt, maar
die het opvatten en dragen, al is het zwaar. Zoo moge dan wie
de poëzie lief heeft, en schoonheid ook waar zij veroverd moet
worden, van tijd tot tijd grijpen naar Hoofts verzen, zich stichten
met dat hoog idealisme en zich sterken met die gezonde kracht
zich laven aan die schoonheid als aan ccii frissche bron, waar de
openhartige bloemetjes rondom staan, waar de wind overheen speelt
lustigjes, lustigjes, en, diep in haar helder water weerkaatst,
staat hoog aan den blauwen hemel schitterend ,,de triomfante zon.'
;

G. KALFF.

1)

Winkler Prins, Maaiers.

TIJDSCHRIFTEN.
De Gids, November.
Van den dichter P. C. B o u t e n s wiens eerste bundel indertijd
door Van Deyssel met een inleiding werd verrijkt, vinden wij in
deze afleveHng eenige verzen. Waar zulk een doorluchtig patroon
zijne hand beschermend heeft uitgestrekt, past 't eigenlijk niet de
grootheid des dichters in twijfel te trekken of op zijne verzen
aanmerkingen te maken, - en toch, deze jongste kunstvoortbreng
selen (kunst-rariteiten is een beter woord) geven geenszins den
indruk het werk te zijn van een artist Dergelijke strophen en
regels hebben wij in de laatste tien of vijftien jaar in schier ontelbare hoeveelheid fe genieten gekregen. Zoo gelezen zoo vergeten.
Indien de voorraad is uitgeput kan men de gedichten van voor
tien jaar gaan herdrukken. Geen nood dat iemand ze herkennen zal.
'Om niet onbillijk te zijn schrijven wij een dier verzen - niet
enkele partijdig gekozen regels - af:
-

ALTIJD MOOGT GE SCHOON ZIJN.

Altijd moogt ge schoon zijn
Van nu en eeuwig:
Schoon zal sehoonheids loon zijn
Van nu en eeuwig.
Gulden mist uit 't dal èp
In lichten dag. Droomende kristaldrop
In manerag
Wilde windewolk te drijven
Nachtveizilverd, dagvcrguld,
Schoon in levens tcêr bedrijven,
Schoon en onvervuld
In doods geduld.
Al Gods komende getijden
Wachten u met schoonheid:
In aetherischer verblijden
Immer lichter kroon beidt
Zooals nacht en dagen
Bloeien uit elkander
Kelken licht, die donkre dragen
Om den ander
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Stijgt in eeuwig jong verdwazen
Bloem, die immer blanker beurten bot,
Door haar dood- en levensfazen
Ziel tot God

De Bibliographie bespreekt verschillende werken, waarvan wij
een tweetal vermelden
.Hartstocht door Jeanne Reyneke van Stuwe. „De
begeerte, waardoor de ziel van den hoofdpersoon van dezen roman
beheerscht wordt, is een grof-zinnelijke. Felix van Weert van
Oldenhagen is een rijke lichtmis uit de Haagsche groote wereld,
een Don Juan .... De gevolgen blijven niet uit. Als de brandstof
verteerd is, gaat Felix, tot geen ernstigen arbeid meer bekwaam,
in zijn zenuwgestel geschokt, geestelijk en lichamelijk te gronde.
Vreemd genoeg heeft de schrijfster niet kunnen goedvinden om
„la bête humaine'' alléen haar sloopingswerk te laten verrichten,
maar heeft zij 's mans dood verhaast door hem op het laatst in
aanraking te brengen met eene hysterische teringzieke, en eene
worsteling met den broeder van deze Virginie van Weerdensteyn
die hem — in den grond ten onrechte — beschuldigt de oorzaak
van den dood zijner zuster te zijn, tot de naaste aanleiding te maken
van de hersenziekte waaraan Felix sterft. Al toont de schrijfster
in deze laatste bladzijden van haren roman een talent voor dramatisch schildering, dat zij in het overige gedeelte van haar werk
niet de gelegenheid had te voorschijn te doen treden, in de teekening van het beeld dunkt ons dit een fout ....
Vinding en wijze van bewerking van dezen roman lijken ons
niet van groote beteekenis, en vooral in het eerste deel is iets
kinderachtigs en onbeholpens dat aan, in haar soort niet onverdienstelijke, bijdragen uit een of anderen Studentenalmanak doet denken.
Maar er komt intiemer werk in voor — wij denken o.a. aan hoofdstuk IX : het gesprek tusschen Felix en Willy — dat ons het
talent van deze romanschrijfster van een betere zijde leert kennen,
en de verwachting wekt dat zij, dieper doordringend in hetgeen
beneden de oppervlakte van het leven ligt, zich beter .rekenschap
gevende van de eischen van den roman, nog eens werk zal leveren
dat kans heeft op een langer leven dan deze Haagsche roman."
Doodzonde door Marie J. Ternooy Apèl.
„Fr ware een studie te schrijven" — zoo begint de niet zeer
malsche aankondiging van dit boek — „over aanstellers in de
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letterkunde en in zulk een studie zou -van dezen ron an niet gezwegen
mogen worden.
Na den inhoud, die niet veel om het lijf heeft, te hebben mede-.
gedeeld, gaat beoordeelaar voort : „De geschiedenis wordt afgewisseld
door naar de bittertafel riekende, slecht gestileerde declamaties tot
verheerlijking van de nieuwste moraal, met name van de vrije liefde,
in dezen trant : „Elke generatie brengt haar herauten mee, die
het nieuwe geloof brengen aan de menschheid, een geloof dat geboren
wordt uit verouderde ideëen, die wegzinken in een grootsche wedergeboorte van alle levende ziel."
Aanstellerij dunkt het ons, wanneer de schrijver, als ware deze
slecht gecomponeerde vertelling een diep doordacht en kunstig opgebouwd werk, in een apart hoofdstuk van 15 regels, dat hij Inter-niezzo
noemt, schrijft : „0, dat dit boek niet zijn kan een boek van geluk,
van blij uitzeggen der wereldschoonheid !" enz. enz. ; en dan, in
een slothoofdstuk van 8 regels, met Opqang tot opschrift nog eens:
„0, dat dit boek niet kon zijn een boek van geluk, van blij-uitzeggen
der wereldschoonheid ! Maar de wereld is niet mooi." enz. enz.
Aanstellerij ook de aardigheid om bekende levende personen
(Bouberg Wilson, A. G. van Hamel, Rossing, Jan Maandag e. a.)
te laten optreden als bijfiguren of enkel als figuranten in het gefingeerde drama.
Aanstellerij eindelijk zoowel de gewild verheven als de gewild
grove taal, waardoor het boek stijlloos en, op menige bladzijde,
onleesbaar is geworden, een gemis aan zelfbeheersching en een
gebrek aan smaak verradend, die men van. den conscientieus typeerenden tooneelkunstenaar Ternooy-Apél niet verwacht zou hebben."
De Spectator, 11 November.
Dr. K. P o 11 begint zijn artikel Een oud-Hollandsek blijspel
met te herinneren aan de bekendheid der klacht, dat wij zoo weinig
goede, oorspronkelijke tooneelstukken bezitten. We hebben wel
Mulder's ' Kiesvereenigin q te Stellende j l', v. Nouhuys' Goudvischj e ,
Van Eeden's Stedent Thuis, Doctor Juris' Candidatuur van Bommel,
Heyermans' Ghetto, maar de voorraad is niet groot genoeg, wij
moeten telkens leenen van het buitenland. „Eenige verbetering
kon in dezen worden aangebracht, wanneer we wilden teruggaan
tot onze zeventiende-eeuwsche comici. De drama's van Vondel
kunnen niet meer behagen. Ze zijn geschreven in prachtige klank-
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rijke verzen, die ze stempelen tot taalmonumenten, maar gebrek
aan actie en karakterteekening maken ze voor het hedendaagsche
publiek ongenietbaar. De tijd van verzen opsnijden is voorbij.
„Wie nog kunnen pakken, dat zijn onze oude blijspeldichters."
Had niet Bredero's Spaansche Bral ander veel succes ? En zou men,
daardoor aangemoedigd, nu niet met Asselijn's Jan Klaasz de proef
kunnen nemen ? Het is waar, dat ook dit stuk door menige platheid
wordt ontsierd : „Hoewel gepolij ster dan die van Bredero, is de
taal van Asselijn, volgens hedendaagsche begrippen, hier en daar
nog vrij rouw. Maar waarom zouden beschaafde vrouwen niet voor
een wijl alle pruderie en conventie ter zijde kunnen stellen en zich
stellen op het standpunt van de „eerbaere en konstrijcke dochter
Tesselscha Roemers", die met genoegen de voorstelling volgde van
Bredero's Lucelle
Kunnen zij dat, dan wacht ook haar een uitgelezen genot". — Ten slotte haalt schr. een fragment aan om wat
hij ter aanbeveling zeide goed te maken.
Ook wordt in dit nummer de kunstenaar L. van Deyssel zeer
van pas te recht gezet over zijn knoeien (wij kunnen geen zachter
woord vinden) met zijn roman Een Liefde. Deze realist is zijn
eigen werk gaan castreeren ! „De zaak is waarschijnlijk' — lezen
wij in het artikel Nederlandsche klassieken ad usunt delphini
dat
de eigenaar van het auteursrecht geen nieuw honorarium of een
tantième wilde geven zoo het boek bleef zooals het was.
Toen boog zich de artist Van Deyssel en .... wat het ergste is,
schrijft hij eenige drogredenen in de voorrede om goed te maken
wat niet goed te maken is. Ten eerste waren sommige onvoegzame
uitdrukkingen ook fouten van. letterkundigen aard. Ten tweede
waren er letterkundig deugdelijker dingen bij. Dat speet hem.
Maar....
.Een roman als deze is evenwel niet een geheel van dien aard,
dat hij bedorven zou worden door de uitneming van enkele kleine
stukken". Had een ander dat nu eens vd6r eenige jaren gezegd !
De geheele Amsterdamsche kliek ware te hoop geloopen. Maar
kalm verloochent de schrijver zich zelven.
Elke commentaar is overbodig."
In het nummer van 25 November vinden wij weer eens poëzie
van P. A. M. B o e t e van H e n s b r o e k en daarbij een sonnet,
dat ons Beets' versje , hetwelk wij aangehaald vonden in ons vorig
nummer , te binnen bracht :
?

—
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Sonnetten hier, sonnetten daar
Eenwereld vol sonnetten,
Men is er machtig gauw mee klaar
In spijt der stipte wetten.

Slechts vier regels om als proef te dienen:
NIRWANA.

Verzoenend is 't te veeenen over dooden
Die zachtkens sluimren waar de vrede woont,
Ons blijft hun beeld, door 't scheiden nog verschoond,
Hun liefde omwaart ons zij hun geest gevloden.

De Gids, December.
De Bibliographie bespreekt drie werken n.l.:
Sprookjes van H A n d e r s e n uit het Deensch vertaald door
M. van E e d e n—Van V 1 o t e n. De vertaling van Mevr.
van Eeden is erg prettig. Of ze geheel juist is, moet ik -- het
origineel niet bezittende -- onbeslist laten."
Zeven vertellingen door J. d e M e e s t e r. „Deze schetsen zijn
zoo onrustig, zoo onvast van compositie, alsof er bij stukken en
brokken, met lange tusschenpoozen en dus in afwisselende stemming,
aan gewerkt was, zoodat men soms naar de beteekenis, het waarom
van het verhaal of de phantasie moet gissen (.Een .Nieuwjaarsmorgen
Thuiskomst), terwijl andere vertellingen te schetsmatig, te onaf zijn,
het motief te weinig doorwerkt (Gele .Blaren`.
„Van slechts één der zeven ontvangt men den indruk dat het,
als kunstwerk, àf is, en het zou ons niet verwonderen wanneer
vooral de wensch om dat ééne, vroeger in het Twee7naandelij ksch
verschenen, nog eens te publiceeren tot de uitgaaf van dezen bundel
had geleid. In die vertelling ( Gezin) is de realist aan het woord,
die voor geen realiteit, voor geen ruw tooneel en geen ruw woord
terugschrikt, maar dat geeft zonder terughouding, zooals hij het
gezien en gehoord heeft. Het zijn dierlijke tooneelen, die ons op
de dorpskermis vertoond worden, dierlijk zooals ze in Zola's La
Terre te vinden zijn en sommige van de jongere Vlaamsche novellisten ons nu en dan te lezen geven. Maar — en dat is het wat
een vertelling als deze onderscheidt van die opzettelijke beestige
vuilheid die in de producten uit de school van Heyermans voor
het grijpen ligt --- het is niet de bestialiteit om de bestialiteit."
Fidessa door Louis Couperus.
» Couperus, van velen wij sedert zijn onvergelijkelijke Psyehé niets
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mochten hooren, is weer aan het vertellen gegaan, zooals slechts
hij onder onze Nederlandsche prozaschrijvers dat kan." • Geprezen
wordt vooral „de wijze waarop de geschiedenis wordt voorgesteld
en de taal: in dit opzicht staat het nieuwe werk van Couperus
weer zeer hoog." En verder : alles in die heerlijke taal, rustiger
nog en minder precieus dan wel eens vroeger, die taal zoo zuiver
en zilver van klank, zoo teer en doorschijnend, en straks weer
zoo klankvol en krachtig, altijd nobel en vol distinctie." Ten
slotte : Bij zulk werk mogen wij het al eens betreuren, dat ons
land zoo klein is en de taal van het land buiten onze grenzen
zoo weinig gekend, er is toch ook weer een zeker genot in, te
weten dat wij dat moois nu hebben voor ons alleen, dat dit nu is
ons eigen mooi Nederlandsch dat wij aan niemand afstaan en waar
niemand aan raken mag."
Nederland.
Wij nemen somtijds de vrijheid opmerkzaam te maken op goede
verzen van nog onbekende dichters. Ditmaal is daartoe weder
gelegenheid. De December-aflevering bevat een sonnet van Tj.
S t e r r i n g a, dat verrast door zwier van woordekeus, vastheid
van bouw en teederheid van gevoel. Er zullen, vertrouwen wij,
weinig lezers zijn, die geen belofte vinden in regels als de volgende;
LENTESNEEUW.

Gelijk het meisje 't maagdlijk oogelid
Wel sluit wijl voor haar oog een droombeeld lacht,
En stille denkt de liefde, die haar wacht,
En, onbeweeglijk, lang te peinzen zit,
Zoo droomt de wachtende aarde. Blinkend wit
Omvoegt als maagden-ongerepte dracht
De sneeuw haar, wijl zij zwijgt, alsof zij zacht
Den zomer van haar droomen beidend bidt.
Totdat de warme zonnekus haar wekt
En de eerste weelde van de lente brengt
Die ze indrinkt rein, in dorstend ademhalen
En door haar jongen bruideboezem trekt
De warme liefdelucht : en Zomer wenkt
Haar toe in 't blij geglans der gulden stralen.

De Kroniekc bespreekt verschillende boeken, waarbij de gewone
zachtmoedigheid weinig wordt betracht. Men oordeele:
Catherine door M. Antink. De schrijfster heeft zich blijkbaar
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de vraag gesteld, hoe zij, met zoo weinig mogelijk menschenbewustheid, zoo weinig mogelijk ziel of gevoel of intelligentie in
haar personen een redelijk dik boek kon maken. Haar heldin is
een meisje van zestien jaar met twee of drie ruwe natuurdriften,
— angst, medelijden en begeerten —, een mannenfiguur, heel
oppervlakkig geteekend, vertegenwoordigt een oogenblik winstbejag,
een oogenblik wulpschheid ; de rest zijn idioten, kindsch of razend,
en daaromheen verdierlijkte wijven en dito steenbikkers. Gesproken
wordt in het boek niet, enkel gesnauwd, gekeven, gescholden,
gebruld, ook nogal geduwd, geslagen en geschopt. De vele bladzijden worden verkregen door het procédé van alles te beschrijven
wat onnoodig is, alle details van plaatsen en menschen, die voor
het verhaal volkomen onbelangrijk zijn en daarenboven door voor
alles dubbele woorden te gebruiken, krij sch-gillen, luister-loeren,
snik-huilen, groezel-goor, bang-beklemd, glibber-glimmig, schetterschelden, enz. Na een tien- of twintigtal bladzijden wekt dit
geklinkklank van woorden zonder dat men vooruitkomt een onbedwingbare ergernis ; men zou er wat voor geven als een der
personen of de schrijfster eens een zin van drie regels uitsprak,
waarin een gedachte tot bewustheid kwam. Indertijd hebben wij
van deze zelfde schrijfster een paar flinke novellen gelezen ; het
is jammer dat Catherine zulk een leelijk boek geworden is.
Met groote ingenomenheid halen wij de kenschetsende fragmenten
aan van de aankondiging van den tweeden druk van Van Deyssel's
Een Liefde en Verzamelde Opstellen. „Het is een curieuze proef,
die de heer Van Deyssel met zijn werk .Een Liefde neemt door er
eene editie ad usum delphini", ontdaan van de „zoogenaamd
onvoegzame of onzedelijke uitdrukkingen, die in de eerste uitgave
voorkwamen" van te geven. Hij had zich daartoe, onzes inziens,
niet moeten laten vinden. Een roman in den gewonen zin van
het woord wordt het boek toch niet, maar de uitslag kan nu zijn,
dat de tweede druk gelezen wordt of niet. Wordt hij gelezen...
dan moet de schrijver .., zich over zulk een triomf eer schamen
dan verblijden .... Wordt deze druk niet gelezen, dan blijkt daaruit
dat de viesheid en onzedelijkheid een element van succes voor den
eersten druk is geweest en dit moet den schrijver een diep teleurstellend inzicht geven in het gehalte zijner bewonderaars .... Als
de schrijver toch aan het schrappen was, kon uit de Verzamelde
Opstellen eer het een en ander geschrapt zijn, dat nooit heel belangrijk
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geweest is of sinds lang het apropos heeft verloren ; aanloopjes tegen
letterkundige figuren die er toch niet van omgevallen zijn, of
heftige afmakingen van boeken aan wie niemand meer dan een
dag levens voorspeld had. Het verraadt weinig goeden smaak,
nog- en nog eens te vertellen hoe men iemand heeft toegetakeld,
die eigenlijk in 't geheel geen „portuur" was zooals Cath. van Rees;
hoeveel fraais er in dien eersten bundel ook voorkomt, zeer zeker
was lang niet alles een tweeden druk waard geweest."
Wij willen daar iets bijvoegen. Het razen en uitschelden heeft
natuurlijk altijd een schandaalsucces en „men" vindt het wel aardig
te zien hoe deze of gene met modder wordt gegooid. Maar weerzinwekkend is het die reeksen scheldnamen te herlezen op iemand,
die intusschen gestorven is, na een nuttig en werkzaam leven te
hebben geleid. Dan gevoelen wij hoe min dat schelden is.
En geestig ? Och kom, men moet toch al heel gauw te voldoen
zijn als men iets aardigs vindt in Jan-Rap-geestigheden als de
volgende : „Meneer ! ik vind je een dot, een hondje, een kippetje,
een kneuterig-gezellig molletje .... je bent 'n snoes, 'n pier, 'n pa-pa-.
papzak , 'n knollige alikruik, 'n alias-zat-in-de-kast-en-z'n-moederdacht-dat-'t-brood-was" enz. enz. Wil men werkelijk geestige en
daardoor werkelijk vernietigende spotternijen lezen, men sla Heine
op : na één bladzijde van hem genoten te hebben, kan men voor
Van Deyssel's schelden slechts minachting of walging gevoelen.
Waarom ook die waardelooze bladzijden herdrukt werden ? Het
tweetal verklaringen is bekend : óf de schrijver, die tegenwoordig
niets meer levert, wil geen stukje missen van zijn werk uit een
vruchtbaarder tijdperk en haalt daarom nogmaals zijn literarischen
rommelzolder leeg ; óf hij liet zich overhalen door dezelfde „geldige"
reden, die hem bewoog zijn roman te verminken.
Verder vinden wij nog beoordeelingen van:
Verborgen Bronnen door A u g u s t a d e W i t. „Onder de novellenbundels, die het jaar heeft opgeleverd, blinkt die van Augusta
de Wit als de kleurigste en krachtigste. Van ongelijke waarde
is het zevental ; schril-romantisch (De Vader), nu en dan op de
grens van het baroque (-Vrijage), of van flinke forschheid als Heilis
of De lhoogste Wet. Er is zeker een afstand tusschen het idealiseeren van het inderdaad eenigszins banale glaswerk van Murano
en de prachtige bladzijden over „de ziel van het Oosten". Maar

in alle, ook daar waar zij het wat te bont oplegt, toont zich een
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krachtig, dichterlijk, moedig talent ; het werk van Augusta de Wit
is in elk geval van belangwekkend verschijnsel."
Minder goed komt J. d e M e e s t e r er af, van wiens Zeven
onzes inziens zeer te recht — zegt
Vertellingen beoordeelaar
.. .. ,,Het is nog zoo heel lang niet geleden, dat de Parijsche
Kroniek van een onzer groote bladen uitblonk door levendigheid,
frischheid, humor, artisticiteit, dartelheid en kleurigen gloed en men
J. de Meester als dien veerkrachtigen chroniqueur noemde. Maar
dezelfde hand, die zoo kwistig haar lichte gulden penningen in den
wind strooide, is nu aan 't ciseleeren gegaan van zware vermeende
bronsjes ; ze zijn triest en somber geworden, gewrongen en doorgroefd, maar noch mooier noch artistieker .... het karakteristieke
der zeven studietjes is iets peuterigs zonder bekoring."
Hadden wij zooeven aanleiding om op te merken, dat de Kroniek
aan het tuchtigen is geweest, het optimisme en de welwillendheid
schijnen weer bovengekomen te zijn bij het behandelen der Spectatoriale Vertoogen van Dr. L. K n a p p e r t. Of is er niet wat
overdrevens in de volgende lofspraak ? • De schrijver schijnt ons
van de familie der humoristen en moralisten van voor veertig jaar,
Hildebrand, De Veer, Gorter, Lindo maar „up to date"' gebracht;
in moderner, soms heftiger, pikanter, soms dieper realistischen trant;
in Heel goede Ouders, Nare huizen, Onze manieren komen bladzijden
voor, die tot de beste van onze dagen kunnen gerekend worden." (Men
denke b.v. aan Fidessa van Couperus 1)
De Spectator.
In het nummer van 1 December komt Wolfgang ons verrassen
met de fonkelnieuwe mededeeling, dat in het werk van Suze
Andriessen „dat onuitsprekelijke van het genie ontbreekt" en hij
gaat voort — klaarblijkelijk met een bijgedachte aan zijn eigen
geschrijf : „Een geoefende pen, met een beetje fantasie kan derwijs
in een uur heel wat af krabbelen."
9 December.
Dr. A. J. B o t e r m a n s schrijft een artikel over Van den VII
Vroeden van binnen Rome. „Als leesboek kent zeer zeker bijna
niemand het meer, maar dit neemt niet weg dat enkele novellen er
uit, hetzij geheel of gedeeltelijk, soms ook sterk gewijzigd, aan sommigen nog welbekend zijn, evenwel -- zonder, dat men de herkomst
er van weet. Vrij bekend b.v. is de dichterlijke vertelling van
16
Noord en Zuid, 23 Jaargang.
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Staring , getiteld De Varapyr" .... Schr. brengt den inhoud nog
eens in herinnering en vervolgt dan : „Maar deze lust van het
dartele kameniertje was niet een vernuftige vinding van Staring:
dezelfde stof, zeker niet minder geestig behandeld, vinden we terug
in de VII Vroeden.
„Het motief van een andere novelle er uit, gebruikte Cats bij
zijn bespiegelend onderzoek „of liefde list gedooght'' (Trou-ringti),
waar hij Leander, den teleurgestelden minnaar van Rosemont, zich
laat aanstellen alsof hij zich verdrinkt, om zoodoende zijn geliefde
op de proef te stellen, en, zoo 't kan, te vermurwen, wat hem
inderdaad gelukt." 1 )
Verder herinnert schr. aan de uitgave van K. S t a 11 a e r t (1889),
welke in Noord en Zuid zeer juist beoordeeld werd door Dr. F. A.
S t o e t t, die o.a. tot groote voorzichtigheid maande bij het gebruik
dezer tekstuitgave — een waarschuwing, waarvoor hij een eerbiedwaardig aantal gegevens wist bij te brengen — en tegelijkertijd
enkele aanwijzingen gaf, omtrent de richting, waarin men het origineel vermoedelijk moest zoeken.
Dr. H. P. B. P 1 o m p heeft nu het goede werk . gedaan een
zoo zuiver mogelijke tekstuitgave te leveren. In (Hoofdstuk II geeft
hij „Beschouwingen over het Mnl. gedicht en den vertaler" ten
beste, op grond waarvan hij tot de gevolgtrekking komt, dat het
gedicht voor 1284 moet zijn opgesteld en wel door een dichtervoordrager uit Brabant, die, blijkens het buitengewoon groot aantal
assoneerende rijmen in de verstechniek niet zeer bedreven was.
Beoordeelaar maakt nog eenige opmerkingen, maar eindigt toch
met zijne erkentelijkheid te betuigen."
Zeer diepzinnig schrijft Wolfgang in Een Him fensprookje over
Couperus' I'idessa. Men oordeele : Het woord van den dichter
is hoog van waarde, goud en zilver, van nature kil dus. Goud
en zilver, harnas der menschen, metaal, behoeft niet kil te blijven,
lauw-warm kan het worden door het bloed van hen, die gouden
en zilveren harnassen dragen. Toch blijft het als metaal aanvoelen.
Ook het goud en zilver van den heer-dichter is lauw. De warmte
zijner ziel heeft hij er in gebracht. Het gouden-lauwe woord blijft
met dat al metaal".
1) Een thans bijna vergeten dichter C. G. Withuys behandelde hetzelfde
onderwerp, maar eenigszins gewijzigd, in een zijner beste komische stukjes

De JY adervrees,
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De Studeerende Onderwijzer , VII , 3.

A. G. v. Dijk geeft het slot van zijn verklaringen van De
Chaos en het licht" en handelt verder over het woord a m b a c h t
en wat daarmee in verband staat. Oorspronkelijk had dit een zoo
algemeene beteekenis , dat het ook gebruikt kon worden voor den
werkkring van een geestelijke of een rechter , voor den kerkdienst
(ten ambacht vaen
den dienst beginnen) , ja zelfs voor de beoefening van een deugd (der ontfaermigheit ambocht het werk der
barmhartigheid). Bij nog verdere uitbreiding kreeg het ook de
beteekenis rechtsgebied. Vandaar nog de dorpsnamen Bergambacht
en Hendrik-Ido-Ambacht en de woorden ambachtsheer en ambachtsvrouw. Oorspronkelijk was een ambachtsheer een schout of rechter,
later daalde deze benaming af tot een titel , waaraan enkele voorrechten verbonden waren , zooals het beroepen van een predikant
in de Ned. Herv. kerk. Ambacht werd door vermindering van
nadruk op de tweede lettergreep tot ambecht , ambet , ambt en in
de uitspraak tot amt , gelijk de Duitschers het ook schrijven. Tot
in de 17e eeuw werden deze vormen door elkaar gebruikt , maar
toen hechtte men • allengs aan ambt de beteekenis, die het nu heeft,
n.l. van een betrekking, waartoe wetenschappelijke kennis vereischt
wordt en waartoe men door een bevoegd gezag wordt benoemd.
Van ambt vormde men de afleidingen ambtgenoot , ambtenaar en
beambte. Nog tot in het begin dezer eeuw was een beambte een
man van meer aanzien dan een ambtenaar : in het Kon. Besluit
op het Hooger Onderwijs van 1815 worden de professoren nog
landsbeambten genoemd. Ja , zelfs nu nog is een beambte niet
altijd iemand van lageren rang : bij particuliere instellingen wordt
ieder , die daar een betrekking bekleedt , zoo genoemd. Het woord
zegt trouwens alleen , dat men met een ambt bekleed is. Ook de
Fransche woorden ambassade en ambassadeur zijn van ambacht:
afgeleid.
Verder vergelijkt schr. het woord ambacht met de synoniemen
handwerk , bedrijf , nering , hanteering, beroep en eindelijk a m b t
met de zinverwanten : post , bediening , betrekking , waardigheid,
beroep. Het laatste wordt zoowel voor ambacht als voor ambt
gezegd , wanneer men denkt aan de kennis en bekwaamheid , die
noodig zijn om het ambacht uit te oefenen of het ambt te vervullen.
J. Wolthuis, De Veer's „Trou•ringh". Over het ontstaan van
—

dit bekende boek deelt schr, het volgende mede. In 1866 verscheen

244
te Parijs een boek, dat grooten opgang maakte : „Monsieur, Madame et Bébé" van Gustave Droz. Een jaar daarna schreef De
Veer in het tijdschrift Los en Vast „Drie hoofdstukken uit een

Hollandschen Monsieur, Madame et Bébé", dit waren de hoofdstukken Zestien jaren", „Wij blijven thuis' en „Het complot",
die in het volgende jaar, met andere vermeerderd, bij S. C. van
Doesburgh te Leiden werden uitgegeven onder den titel „Trouringh voor 't jonge Holland". In latere drukken werden er nog
een aantal nieuwe hoofdstukken aan toegevoegd. Gelijk uit deze
ontwikkelingsgeschiedenis blijkt, is het genoemde Fransche boek
de aanleiding geweest tot het schrijven van het Hollandsche, dat
er dan ook in meer dan één opzicht mee overeenkomt. In beide
werkjes wordt het huwelijksleven beschreven en geïdealiseerd, beide
hebben hun opgang te danken aan den populairen inhoud en den
onderhoudenden stijl. Het groote verschil ontstaat, doordat Droz
Fransche toestanden schilderde en De Veer Hollandsche. In het
voorbericht verzoekt Droz zijn lezeressen geen aanstoot te nemen
aan zekere dartelheden ; De Veer behoeft dit niet te doen, daar
zijn schetsen van het huwelijksleven niets bevatten, dat hem daartoe
aanleiding zoo kunnen geven. -- Na deze algemeene beschouwing
geeft schr. nog enkele opmerkingen over den inhoud van sommige
hoofdstukken en deelt mee, dat de heer Taco H. de Beer het geheele boek in het Duitsch en enkele hoofdstukken er van in het
Fransch heeft vertaald.
C. Groustra begint een bespreking van „Vondel als hekeldichter."
Dietsche Warande, N. R. XII No. 5 en 6.
In de eerste dezer afleveringen worden een paar bladzijden gewijd aan de nagedachtenis van Emmanuel Hiel, die den 27en Augustus 11. overleden is. Deze was een der ijverigste bestrijders der
franschgezinden onder zijn landgenooten , vooral der verfranschte
Vlamingen, die hij nooit of nergens spaarde en elk wapen uit de
hand sloeg. Verschafte dit hem onder zijn medestanders veel
populariteit, zijn roem, die tot ver over de grenzen van zijn vaderland drong, had hij vooral te danken aan zijn cantate „De wind',
die door de Regeering werd bekroond, en aan drie oratoria ,,Lucifer", „De Schelde" en „Prometheus", waarvan Benoit het muzikale
gedeelte bewerkte. „Lucifer" werd te Parijs in het Fransch en te

Londen in het Engelsch opgevoerd en vond overal den grootsten
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bijval. Hiel's verzen waren weinig gepolijst, maar stout en onstuimig, als de dichter zelf. Sedert 1867 was hij professor in de
lyrische voordracht aan het Conservatorium te Brussel en sedert
'69 tevens bibliothecaris-boekhouder van het Kon. Nijverheidsmuseum aldaar.
In No. 6 worden eenige warme woorden nageroepen aan den
priester-dichter Guido Gezelle , die onder het afdrukken van die afl.
kwam te overlijden. Schr. roemt hem als een man van een zelfstandig karakter , rustig en stil , standvastig en bescheiden, edelmoedig en volksgezind , met ijzeren vlijt en onwrikbaren moed
begaafd. Over Gezelle's dichttrant is het een en ander te vinden
N. & Z. XXI. 390 vgl., waar ook enkele staaltjes daarvan zijn gegeven.
Voorts wordt in afl. 6 bericht , dat de tegenwoordige ,,hoofdopsteller", Prof. P. Alberdingk Thijm, als zoodanig aftreedt en voortaan
slechts gewoon redactie-lid zal zijn , en eindelijk , dat de D. W.
wordt vereenigd met het tschr. Belfort en daarom van nu af aan
zal heeten „Dietsche Warande en Belfort."
Tijdschrift voor Ned. Taal- en Letterkunde, 18e deel, 3e afl.
J. TE WINKEL, Bijdragen tot de kennis der 1Voordne,derla,ndsche
tongvallen. II. De tongi'al van Del fland bij Huygens. De lange
i is verkort voor /, bv. sppicker, stick, hele (gelijk) ,evenals nog

tegenwoordig ; parallel daarmee loopt de verkorting der lange u:
buk (buik', enz. De lange o is oe geworden, . behalve in soleen en
clol€e en verkort in most, mosten. De lange u is ou in nou, jou,
verflouwen, groutren, clouwen (thans kloen). Bij de korte klinkers
vinden we overgang van a tot o in brocht, docht, sol), soft ; van
e tot a in hart, barnon, en met rekking : gaern, haerd ; van e
tot eu in speztlen, deuse ; van i tot u in sulver ; van ol tot ou
voor d of t, maar schoeï voor schouder; van u tot i in stik (stuk)
(vgl. pet voor put) ; van o tot eu : scan, weuning1P, deur. De tweeklank ai is ie , geworden : allien, mienen ; ie is verkort - tot i in
villen, hit (voor vielen, hield) ; de iu is ie geworden in stieren,

dier, vier.
Bij de medeklinkers is opmerkelijk de iig in angder, langd;
de weglating der n na een toonlooze e ; de achtervoeging der n
na mij , na taste , enz. , de voorvoeging in noom, naars, naren,
de uitlating in cost, begost, aar, en die van 1 in as, suck ; de
metathesis in streinrneles, de apocope der d in hemd, der t in slecht,
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de overgang van egi tot ei in me?,t, eseijf, leyt ; Jt blijft in sof
Ier, after. Bij de vervoegirig is te noteeren : de 2e ps. mv. op
e(n), het ven. dw. met e-, de vervanging van kunnen door kennen.
J. H. KERN, De f in 1 e e f e. Schrijver maakt duidelijk, dat
leefde, raasde, Mnl vraeckde gebrekkige spellingen zijn, want f,
S, eh staan hier voor v, z, ij, en dat de theorie van Franck, volgens welke de spiranten hier ,,tonlose lenes" zouden zijn, onjuist is.
W. VAN HELSEN , De Westfriesche eigennarnen Jo u k e en
Si o u k e beantwoorden aan Ohd. grondvormen Gibucho en Sibucho.
J. W. MULLER, JTog iets over S i n t-B r a n d a r is , waaruit
blijkt dat Branciaris op Terschelling voorkwam als patroon van
het kustvuur, te Brugge als beschermheilige tegen brand en te
Sluis misschien als patroon der kaarsengieters.
Een en ander over de Vee lderhande çjeneuch lij ke
dichten, tafelspelen ende refereynen, de voornaamste bron voor onze kennis der volksliteratuur in de eerste
helft der 16e eeuw en waarover men zie Kalf's, Gesch. der Ned.
Lett. in de 16e eeuw, T 164-181. Wat de Commissie voor Taalen Letterkunde bij de Maatschappij bij de uitgave van een nieuwen
druk omtrent oudere of nieuwere afzonderlijke uitgaven van eenige
stukken uit den bundel of omtrent andere bewerkingen derzelfde
stoffen is bekend geworden, wordt hier medegedeeld.
In den bundel komen bv. voor ]Ioorkens-vel, Der Boeren Vas
tenavontspel, der Vrouwen Pater Noster, Van dat Lutjeleckerlant, Van Sinte Niemant, Van drie çjhesellen met eender koecke,
Een sotte vraçjhe ende een wijse antivoorde, Jan Splinters Testament, Een ghenoechlic Refereyn van het Evangelie van den Spinrocken, enz.
Tooneel en Houtreel. Het eerste woord, ook geschreven toonneel, tonneel, tanneel, taneel, teneel is uit het Ofransche woord
tinel vervormd. Zoo is het 2de woord hetzelfde als het Nfransche
hoyau (uit ho',el), diminutief van home, gelijk men trouwens reeds
in den isten druk van Vercouillies etymol. Wdb. kan vinden.
-

-

Tijdschrift voor Ned. Taal- en Letterkunde, 18e deel, 4de afl.
J. TE WINKEL, Den 1t[ederdvytschen Helicon van 1610. Wij weten
niet veel van de dichterlijke werkzaamheid onzer vaderen gedurende
de eerste veertig jaar van den 80jg. oorlog; en toch is die tijd
het heroïsche tijdvak van ons volk, dat de eeuw van Frederik
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Hendrik voorbereidde, en waarin de poëzie niet zoo'n hooge vlucht
zou hebben genomen, als niet mannen als Van der Does, Van
Hout, Coornhert, Ketel, Van Mandel, Van der Schuere, Duym
en Celosse waren voorafgegaan. Deze en anderen komen voor in
den J\Tederd Helicon, in 1610 bij Passchier van Westbusch te Haarlem uitgegeven, een bundel door Van Mander (t 1606) begonnen,
door Jacob van der Schuere voltooid. Het eerste stuk is een
rederijkerssinnespel met het thema dat de IRederijkkunst ,,nevens
reyn vermaec ooc deucht moet voortbringen". De schrijver, Jacobus Celosse, tot zijn dood in 1631 de gevierde factor van de in
1590 te Leiden opgerichte Vlaamsche kamer ,,De orangie lely",
zoowel als de geheele kunstkring, waaruit de Helicon voortkwam, dringt aan op zuiverheid van taal, zoowel als ook Simon
Stevijn, aan wien het boek is opgedragen. Van Celosse staan er
nog twee tafelspelen in. Niets is er van den keizer der Leidsche
kamer, Jacob Duym, maar wel van Johan van der Does, van
Daniel Heinsius en van den minder bekenden Maerten Beheyt.
Ook van den Zeeuwschen dichter Abraham van der Mijle te Vlissingen, schrijver van het geleerde werk Lingua Belgicct. De bundel
bevat negen gedichten van den grooten Van Mander, als schilder
voorlooper van Rubens en Rembrandt, schrijver van het Schilderbede en de Uitleggingh op den Metamorphosis, dichter van de
Gulden Harpe, vertaler van Vergilius en Homerus, bewonderaar
van Ronsard en Du Bartas, het middelpunt der Noordneclerl.
kunst. Verder van Van Manders vriend en kunstbroeder Cornelis
Ketel, lid van ,,In Liefde Bloeiende", gericht aan de schilders
Bloemaert en G-oltzius en aan Fallet e. a.; van Jac. van der Schuere,
als Van Mander een Zuidnederlander, die zich te Haarlem had
gevestigd, schrijver van een Rekenkunst en aan een Hederdiydsche
$pellinge, en van nog verschillende anderen, terwijl er buiten
dezen nog honderd anderen hebben gebloeid, waarvan wij slechts
de namen kennen. - De gedichten in den bundel behandelen
kunst, in 't bijzonder de dichtkunst, vriendschap, tijdsomstandigheden of geven beschrijvingen. Behalve reclerijkersvormen komen
er in grooten getale de dichtvormen voor, van IRonsard es. overgenomen: de brief, de klacht, het lied, de zang, het /clinlcdicht;
ook vertalingen van de moderne Fransche verzen, waarmede Van
Mander en de zijnen dweepten
J. FILNCK, Mittelniederliindisches azs Xöln.
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Mnl. stukken, in 't historisch archief der stad Keulen zijn:
10. Een bladzijde (hs. 14e eeuw) uit Maerlants Spieçjhel Historiael.

2°. Een blad (hs. 15e of 16e eeuw) uit een Nederrijnsche vertaling van een verloren gedeelte van den Mnl. Parthonopeus.
30 Twee bladen (hs. 15e eeuw) uit den Roman van Limborch.
4°. Een Mnl. gedicht, uitgeg. door N. de Pauw, Mnl. gedichten
en fragmen ten.

5°. Een blad uit een Lat. Limb. glossarium van de 15e of 16e
eeuw.
60. Een fragment van de Wrake over Ragisel (waarover later
meer).
W. VAN HELTEN, Het adjectief g u 1. De schrijver wil gul afleiden uit een vorm . guzlíc, met de beteekenis van „stroomend,
vlietend" en daaruit alle beteekenissen afleiden, in tegenstelling
met het Ned. Wdb., dat van een grondbeteekenis bol uitgaat.
„Het substantief s i m, snoer. Dit woord is wel Friesch, maar
niet om de s, die ook in de Nederfrankische woorden silcicel, sop,
-

sim (aap) voorkomt, maar om de i, die oorspr. lang was. Verkor-

ting van den klinker en verdubbeling van den medeklinker m
komt in 't Nederfr. alleen voor na een doffe vocaal, bv. blommen,
maar in 't Friesch ook na heldere vocalen, bv. hemmen, 3e m. mv.
voor h^mon (dorpen).
F. STOETT, .Fabel van Stroyken ende Koltjen-vier, genomen uit
den liefelijken Paradys-vogel tot Godt omhoogh vliegbende, tot Brussel bij Jacob van de Velde, 1681.
M. M. KLEERKOOPER, Samuel Coster als pan fletschrijver.
Kalle fs-val, 1628, tegen de onverdraagzame Calvinistische predikanten en medestanders, over wier val in dat jaar de schr. zich
ten zeerste verheugde. Het is 1 Juni 1628 op de Amsterdamsche
Academie opgevoerd.
J. W. MULLER, Holland-011and Schr. vertelt nog eens de beide
afleidingen van Holland (uit holt-land en uit hol land) en zegt dat
het woord olland in den Teuthonista geassimileerd is uit onland.
P. L. BENDER, Naar aanleiding van Ja n u A r ni e C l e r e
in den Lekenspieghel.
De T_eesteye en de Lekenspieghel kunnen zeer goed van twee

verschillende dichters zijn.
M. LEOPOLD, Doodeter moet misschien zijn doodeneter, evenals
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Duitsch Toten fresser, d. w. z. Roomsch geestelijke, die uit de zielmissen rijke inkomsten trekt.
H. KERN, Appel. In 't Skr. beteekenen Umra en amra manggo,
d. i. een vrucht, die zeer nabij den appel komt ; Umra is hetzelfde
als amla, zuur, waarvan een derde naam voor appel, amala, is afgeleid. Met deze woorden • zijn alle Europeesche namen voor appel
identisch of ten nauwste verwant , zoodat appel een algemeen
Indogerm woord is geweest.
Taal en Letteren, 9e jg. afl. 11.
R. A. KOLLEWIJN,

Voorwerpen. De Schr. toont aan met voor-

beelden, dat voor het tegenwoordig Nederlandsch de verdeeling in
lijdend, belanghebbend en oorzakelijk voorwerp verkeerd is ; dat
men geen definities kan geven welke alle gevallen omvatten , dat
men in sommige niet weet hoe 't is ; dat men de gezegdebepalingen dient te onderscheiden in bepalingen zonder voorzetsel en
bepalingen met een voorzetsel. Onder de eerste soort zijn er, die
in den lijdenden zin onderwerp kunnen worden : ze heeten lijdend
voorwerp ; die in den Zen n.v. kunnen staan b.v. gedenk mijner;
die bepalingen - van ti d, plaats, enz. beteekenen ; b.v. hij komt
Woensdag.

P. H. M. Verrekken, bet.: „uit mekaar gerukt worden."
B. H., Kleinigheden uit de spraakleer. VII. Wat fonetiek. Uit
zinnen als wor je doof ?. wat fin je ? dat meen je maar, dat he jij
gedaan, en woorden als hebsucht, chodzdienst leert men de grammatiese fleguren in de levende taal.
-

JACOB EK. JZN., Aanteekeningen op ELLEN, Een lied van de Smart.
Boekaankondiging. Dr. Plomp, De Middelnederlandsche bewerking
van het gedicht van d.n VII vroeden -van binnen Rome, door A. J.

Botermans. De schrijver dezer dissertatie trachtte uit de 16
Fransche teksten het origineel onzer vertaling te vinden. Die er
het dichtst bij kwam., heeft hij afgedrukt. De mnl. vertaling
is volgens S. van een Brabantsch dichter-voordrager, opgesteld voor
1284 en over het geheel goed geslaagd. Met de studie — zooals
ze daar ligt — heeft Dr. P. een goed werk verricht, dat den lezer
en den toekomstigen uitgever van grooten dienst kan zijn.
Prof. Dr. Jan te Winkel, Langendij k's Wed. Huwlij ks Bedroq,
2e druk : hiervan zegt Dr. Nauta, dat de uitgave op verschillende
punten herzien en veel verbeterd is. Ook recommandeert hij
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Vondels Leeuwendalers, uitg. door Dr. F • B. Hettema. Kleine
meedelingen over boekwerken : Opstellen met spelling en verbui ginq,
door Dr. R. A. Kollewijn ; de gezondheidsleer in het algemeen en
haar toe assinq bij het onderwijs, door E. J. Buning ; Tafereelen
uit de geschiedenis des Vaderlands tot nut van groot en klein door
Mr. J. van Lennep ; Bloesem door Else van Brabant, „een smaakvol
uitgegeven boek" ; .Een Liefde door L. van Deyssel, 2e veel veranderde druk ; Op St. Barbara's Bodem, militaire schetsen door
C. van de Liede, „een gezellig boekje".
c

Taal en Letteren, 9e jrg., afl. 12.
J. H. VAN DEN Bosex, Het Litteratuur-onderwijs in het, tegenwoordige sisteem van M. O. en op het eindeksamen. (Inleiding in de
bij eenkonmst van liet departement Z. H.). Voor onderwijs in Ned.,
Fr., Eng. en Duitsch is in de 4e en 5e klasse der H.B. weinig
tijd. Gelijk aan 't Gymnasium de meeste uren gebruikt worden
voor Latijn en Grieksch, zoo aan de H. B. voor wis- en natuurkunde. Aan vreemde litteratuurgeschiedenis kan weinig gedaan
worden en de een doet dit, maar de ander vraagt dat. Van
Nederl. litt. geschiedenis kan niets terecht komen : de Inleider
stelt voor alleen den tijd na 1830 te behandelen, desnoods ook
van het laatste kwart der vorige eeuw en de litteratuur-geschiedenis
van andere volken geheel te laten rusten.
K. P. Goethe en Winkler Prins. Goethe's „Gedichte sind gemalte
Fensterscheiben," enz. heeft waarschijnlijk Winkler Prins geïnspireerd, toen hij Binnen en Buiten schreef.
Taalvorming. Uit Allerlei van W. S. Logeman. Schr. beweert,
dat koei, vlooi, vark, raaf, wolk, baak alle door af kapping van en
als enkelvoudige woorden zijn opgevat : Op dezelfde wijze ontstonden
in 't Eng. shag en cherry uit Fr. chaise en cerise.
K. POLL, Vlogen, eigenlijk „vlooien vangen" bet. in de 17e eeuw
o. a. slaan, evenals vliegen vangen, b.v. in Warenar.
W. F. GOMBAULT, De Wachtendonckse psalmen II. De verdere
bespreking van Borgelds werk eindigt met het „bejammeren dat
niet met meer critiek is te werk gegaan en niet voortdurend het
Oudsaksies uit de 10e en 't 0ostnederfrankies uit de 14e en 15e
eeuw vergeleken is."
J. H. GALLÉ, Fonetik, en systematik fremstillinrg af Laeren om
Sproglyd at Otto Jaspersen, Köbenhavn 1898. Het Deensch is
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buitengemeen rijk aan kleine variaties in de klanken en in de
wijze van uitspraak van klanken op het einde van woorden of
lettergrepen. Omdat bovendien de schrijver fijnheid van gehoor
aar scherpte van observatie paart, is in zijn boek veel belangrijks
te vinden. In het hoofdstuk, dat de geschiedenis der phonetiek
uitvoerig behandelt, zijn veel Nederlandsche namen vergeten.
K. P. Naast Sint Stevens reuzen bestaat ook Sint Stevens brood.
- Met woordspeling zegt men voor ,,sterven" : Haar Kuilenburg
gaan en ook te Mollenqijs gaan wandelen.
Een citaat uit F. van Veerdeghem over den versbouw der
St. Lutgart , die afwijkt van de gewone Mnl. epische versmaat,
doordat bijna regelmatig aan elke der vier heffingen een eenletter-.
grepige daling voorafgaat als in den Franschen octosyllabe. Onze
gewone Mnl. • verzen worden beheerscht door den klemtoon; de
dalingen die v66r of achter de heffingen kunnen voorkomen, zijn
aan geen strenge regelmatigheid onderhevig.
Taal en Letteren, , 10e jg. afl. 1.
F. B. IE[ETTEMA , 't Nederlands en z'n studie. A. Over Taal I.
Die over taal wil handelen, moet met de qedachfe beginnen. Maar
hoe we denken,' weten we bijna niet. Het denken en spreken is
individueel. In de hoogste mate bij kinderen en bij dichters.
Dichtertaal is de uiting van een persoonlijkheid in zijn eigen
klanken. De dichters , die 't hoogste gaan, worden door de weinigsten begrepen.
, Yondei-studien IV. De strijd Iqen de Antikri$t.
Reiden- en Ketterdom. Het Oranjehuis gloort bij Vondel eerst

J. KOOPMANS
B.

recht op, als de zoon van Frederik Hendrik met Maria , uit het
huis van de R. Katholieke Medicis en Stuarts trouwt. Gezamenlijk
kan de Antikrist in 't Oosten worden bestreden onder aanvoering
van Willem II. En door 't huwelijk van Filips IV schijnt Spanje
bondgenoot te zijn en van de Habsburgsche vriendschap is veel
te verwachten. Het is op teleurstelling uitgeloopen. Maar tot
zijn dood heeft de dichter tegen de Turken gestreden, zijn laatste
gangen zijn aan Candia en Koningsmark gewijd. - Behalve voor
de Turken heeft Vondel lang vrees gekoesterd voor Engeland.
Maar met het huwelijk van Willem II voorspelde hij verbetering.
Ook die voorspelling werd niet bewaarheid: de gewijde koning
werd onthoofd en zijn zoon verklaarde ons den oorlog.
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Dan , heeft Vondel tegen het Protestantisme gestreden , dat de
Mis verwierp en de transsubstantiatie loochende.
B. H. , grammaire raisonnée. Men moet uitgaan van de algemeene spreektaal , de volkstaal niet verachten , het Latijn en
Grieksch beschouwen als dialecten van het Indogermaansch , de
rijkdom eener taal niet bepalen naar de rijkdom van woorden,
maar naar 't vermogen om nieuwe woorden en nieuwe verbindingen van bestaande woorden te maken. De woordenboeken
dienen anders bewerkt te worden en niet van de etymologie
uitgaan.
K. P. DE VRIES, De kerkelijke twisten te Amsterdam 1626-1631,
Inleiding op Vondels Rekeldichten uit dien tijd. Het artikel is in
hoofdzaak getrokken uit Wagenaars geschiedenis. Het doel is
niet iets nieuws te verkondigen , maar oin sommige lezers de
studie van die Hekeldichten gemakkelijker te maken.
B. H. , .Nieuw-Nederlandsche verskunst.
Uit de Bloemlezing van Pol de Mont worden gedichten van
Winkler Prins , Gorder , Kloos , Augusta Peaux, de la Montagne,
Hélène Swarth , Marie Boddaert en Verweij geciteerd en verheerlij kt. Schr. zou nog meer willen aanwijzen : van Lucie Broedelet , Boeken , Marie Jungius , Perk en anderen.
Maar wie zelf zoekt , heeft grooter voldoening.

Tijdschrift voor Onderwijs en Opvoeding II, 9.
Het vermindert de waarde van een artikel op bl. 429, dat de
schr. zijn naam niet noemt en toch vrij positief optreedt tegen de
strekking van de „Opstellen over Spelling en Verbuiging door
Dr. R. A. Kollewijn". Dit is te meer jammer, omdat de Schr. die
zich „H." noemt, protest aanteekent tegen de bewering van Dr. K.
„Paragrafen van een dorre grammatica uit het hoofd loeren en
opzeggen ; oefeningen maken naar aanleiding van het geleerde;
dictées ; later opstellen — dit zijn de voornaamste ingredienten,
waaruit het onderwijs in onze taal bestaat .... H e t zij n v e rschillende wegen, die leiden tot één hoofdoel:
„zuiver spellen." Het is tegen den gespatieer den
zin, dat H. veel heeft in te brengen en daaraan heeft hij gelijk.
Dr. K. zal toch niet durven beweren, dat fouten tegen geslachten,
verbuiging, vervoeging enz., alleen zaken van spelling zijn ! Zal
Dr. K. niet beweren , dat de leerling eene fout maakt tegen de
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spelling als hij gan s c h inplaats van gan s schrijft ? Of als hij de
korte ï van komische eens niet door ie uitdrukt , wat in alle
andere talen een lange i zou voorspellen ?
Maar overigens is het door Dr. K. terecht gewraakte leerplan
helaas bij zeer velen het goede, het eenige goede ! De verstandige
onderwijzer zou v& r alles er naar streven, dat zijne leerlingen
leerden verstaan, wat ze lezen en daarna in staat waren na te
vertellen, wat ze gelezen hadden ; misschien brachten zij het dan
nog eens z66 ver, dat ze ook iets leerden opschrijven. Maar het
gros der onderwijzers vraagt alleen of de leerlingen hun taalboekje
wel van buiten kennen en dan vorderen zij , dat die stumpers,
die niet anders dan machinaal dien drogen kost hebben kunnen
leeren, dien ook verstandig hebben weten te verwerken en dat
kunnen ze niet. Is overal het onderscheid duidelijk tusschen het
onderwijs aan een aanstaand onderwijzer en dat aan een gewoon
leerling ? Ik ben zoo vrij, dat te betwijfelen. Zoo lang T e r w e y
nog gebruikt wordt voor hen, die geen examen moeten doen, is
dat onderscheid niet overal merkbaar. Wat wordt zoo'n armen
jongen al gevraagd : Welks subst. komen alleen in het enk. voor?
Welke alleen in het meerv. ? Welke woorden hebben verschillend
geslacht bij verschillende beteekenis ? Wat is het verschil tusschen
voornaamwoordeljke bijwoorden en bijwoordelijke voornaamwoorden ? enz. enz. En als de leerlingen dat nu weten, wat moeten
zij daar dan mede doen ? Begrijpen zij dan beter hun courant,
hun bijbel, hun huurceel, hun preek, hun contract ? en hebben zij
dan geleerd hun beetje gedachten duidelijk en verstaanbaar mondeling uit te drukken ? Zoo ja, dan zullen zij het ook in het
schriftelijk uitdrukken hunner gedachten tamelijk ver gebracht
hebben. Maar, en daarin heeft „H." volkomen gelijk, — daaraan
zal eene vereenvoudigde schrijftaal denkelijk wel niet veel bijdragen.
Als (gelijk het Schoolblad dezer dagen als noodzakelijk aangaf) de
jongen niet reeds op 18-jarigen leeftijd als onderwijzer mocht
optreden, maar op een leeftijd van 22 jaar bijv. dan zou de meerdere ontwikkeling en de rustiger voorbereiding, denkelijk ook nog
andere oorzaken, het onderwijs in de moedertaal wel in eene andere
richting sturen. Met middelnederlandsch in de eerste kl. HB. komt
men ook niet op een beteren weg, al betreuren we, dat (de lagere
school daar geheel buiten gelaten) den leerlingen niet de gelegenheid

wordt gegeven te zien, dat er een grond en oorzaak is voor dij
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vormverandering der woorden. Het algemeen heerschend begrip
onder de leerlingen is, 1°. dat de taal z66 is, omdat de menschen
dat zoo met elkaar hebben afgesproken en 2°. dat dit of dat fout
is, omdat het boek van meneer X vertelt, dat het anders moet wezen.
Zoolang de leugen en het blind geloof den grondslag van ons
taalonderwijs uitmaakt en zoolang gezond verstand en practisch nut
daarbij buiten rekening worden gelaten, zoolang kan geen modeartikel zooals de spelling en geen geleerdheid, die alles achter zich
laat, de leerlingen van hun folterende kwelling bevrijden, die vooral
voor degelijke en verstandige jongens een ware marteling is. De
ezels en uilen leeren van buiten en trainen zich voor de oefeningen
en brengen het in het oog hunner beulen, heel ver.
Germania II, 4. De grappenmakerij duurt voort : Januari heet
Lauwmaand of Hartung ; waartoe de Redactie dat noodig vindt
begrijpt niemand. Maar minder dan dat is het begrijpelijk, dat we
thans, na de invoering van allerlei middelen tot versnelde gemeenschap
in een deftig tijdschrift kan lezen, dat de hoofdtaak der lagere school
moet zijn, de gewestspraak der leerlingen tot letterkundige taal te
verheffen. Dat staat er mee gelijk, alsof men een kat wilde leeren

blaffen. Neem een kind van een kaaiwerker, van een polderjongen,
van een mijnwerker .... leer hem de taal van de Gids gebruiken,
d. i. niet het Bargoensch van Heyermans, maar het Nederlandsch
van Van Hall, Kalf en Van Hamel ! Beseft de Schr. dan niet, dat de
„letterkundige" taal voor den leerling een geheel vreemde, volstrekt
onbegrijpelijke taal is ? Is deze Schr. knapper en meer ontwikkeld
dan de oude Egyptenaren ? Dat zal hij moeilijk kunnen volhouden
en die hadden hun demotische taal, de taal, „voor het volk" en
spreekt deze Schr. niet tegen zijn bedienden een andere taal dan
tegen zijn hooger geplaatsten ?
Beter klinkt het in het artikel over het onderwijs in de moderne
talen in Frankrijk, dat de instructie aanbeveelt „in den Unterklassen
mit der Umgangssprache u. nicht mit der literarischen Sprache
zu beginnen." En verder : Vom Munde des Lehrers soli der
Schüler enz. (bl. 247) de leerlingen moeten uit den mond des
leeraars de taal leeren, navertellen, mooie platen bespreken enz. enz.
spraakkunst of taalregels alleen, waar men die bij het gebruik der
taal volstrekt noodig heeft, niet als een vak op zich zelf, maar als

een hulpmiddel, nooit als doel,
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Boon's Geïllustreerd Magazijn No. 7 heeft weer allerkeurigste
platen naar photos en andere en wat oorspronkelijke stukken betreft,
artikelen van G. van Hulzen, Thérése Hoven, Louize
Stratenus en J. A. Holtrop.
De Hollandsche Revue, IV, 12 en V, 1. Als altijd vinden we
hier een volledig en beknopt overzicht van het belangrijkste op
allerlei gebied en o. a. in eene reeks van tijdschr. vermeld. Merkwaardig is, dat in het le No. van dezen jaargang als „boek van
de maand" besproken wordt de „Opstellen over spelling en verbuiging door Dr. R. A. Kollewijn".
De gansche agitatie voor een vereenvoudigde spelling heeft de
Red. altijd erg koud gelaten : alleen heeft ze (haar) somtijds
geïrriteerd". Denkelijk ontstond die onverschilligheid uit „de omstandigheid, dat (zij) zelf nooit behoefte aan eene dergelijke vereenvoudiging heeft." De Schr. noemt de beweging het „in hemdsmouwen behandelen van de taal" — hij gewaagt van ,,taalproletariërs" wel te onderscheiden van „taalartiesten". Dat deze spelling
voor „ambachtsgebruik" en „in de kringen der onderwijzers"
(let wel !) „aanhangers heeft gevonden, verwondert (de Red.) niet,"
maar „dat artiesten als Pol de Mont 1 ) en Marc. Emants in hun werken
van kunst deze ambachtsspelling, dit keuken- en winkel-Hollandsch
ook in gebruik gaan nemen, dat doet ons denken, alsof zij op een
avondpartij de salons der kunst in hun hemdsmouwen zouden
komen binnenloopen."

1 ) Het verdient vermelding , dat P o 1 d e M o n t nog altijd op den
omslag van elke afl. van het Woordenboek vermeld staat als lid voor
België van de »Commissie van Bijstand", maar het gebruik eener andere
spelling zou doen vermoeden, dat hij eerder tot de tegenstanders behoorde.

En als zijne leerlingen ook zoo spellen, wordt dat tegenwerking op groote
schaal ; maar denkelijk wordt dat niet toegelaten.

256

Titel van een werk in 1546 verschenen,
bevattende op 16 bladen 32 motieven voor decoratie, in eenzelfden
band met Van der Noot's Olimpiades , voorkomende op
de Universiteits-Bibliotheek te Amsterdam.

1)

lmprimé a Paris che, Hierof ne de Gormontrue fainE7 lat3ues,a l'enf ?zgflC
dis trois Coionncs d'argent,

x 5 4 4.

1)

Zie de noot óp blz. 4 van dezen jaar"garig.

BOEKBEOORDEELING.
Gallicismen in het Zuidnederlandsch, proeve van taalzuivering door
W i 11 e m d e V r e e s e. Door de Koninklijke Vlaamsche Academie
met goud bekroond. Gent, A. SIFFER. (68 en 662 bl.). Prijs f 4.—.
Voor de kennis der taal van Shakespeare is stellig geen handboek met
meer vrucht gebruikt dan A b b o t t's Shakespearian Grammar, waarin
de afwijkingen van het hedendaagsche Engelsch worden opgegeven, die
bij Shakespeare voorkomen. Zoodoende leert men die verstaan en men
ontdekt tevens, waaraan de afwijking is toe te schrijven.
Van gelijke, — neen van grooter beteekenis nog is bovengenoemd werk
voor het Vlaamsch, de taal van Zuid-Nederland. Immers dit werk behandelt op wetenschappelijken grondslag, maar verstaanbaar voor iedereen,
éene zijde van de Vlaamsche taalverscheidenheid, nl. die, waarbij de afwijking aan den invloed van het Fransch is toe te schrijven. We spreken
niet van statie-overste (stations-chef) of zeren-weg (spoorweg) of berg van
barmhartigheid (pandjeshuis of lornbard) — over dergelijke woorden zwijgt
de Schr. -- men herkent die dadelijk van zelf. Maar wel vermeldt hij
woorden, die den schijn hebben goed gebruikt te zijn en toch in strijd
zijn met den aard der taal. De schrijver geeft geen boek met alle gallicismen omdat dit ondoenlijk zou zijn door de eindelooze reeks van gallicismen, die steeds vermeerdert omdat waar de Regeering door de wet
gedwongen is de (oorspronkelijke) Fransche stukken ook in het Vlaamsch
af te kondigen, zij de vertaling bij voorkeur schijnt op te dragen aan personen, die geen Vlaamsch kennen ; de Schr, getuigt dan ook : »nagenoeg
alle vertalingen van officieele stukken zijn niets anders dan een monsterachtig gallicisme van de eerste letter tot de laatste." Wat dat beteekent,
weten onze lezers niet. In weerwil van al het getoast bij Congressen
kennen de bewoners van Nederland en België elkander niet; de verbroedering bestaat alleen in woorden en de kennismaking moet nog beginnen.
Een staaltje van officieel Vlaamsch ontleen ik aan de : » Beschrijving op
de nationale spoorweg" (Notice sur le railway national).
»Den 5 Mei 1835 de koning Leopold 'iste hulde met groote pracht de
eerste sectie van het Staatsspoorweg ira, de deze van Brussel naar Mechelen." »Aan dit schitterende uitval (à la nouvelle de eet éclatant succès)
verhief zich gansch Behië." »De eene vreesden dat de spoorweg de melk
zoo hebben doen draaijen of de vervoerde zou eieren gebroken hebben, de
anderen wilden dat hij zou oproer veroorzaakt hebben op den buiten en
dat er geene kanons genoeg zouden zijn voor hein te bewaren." »De gegronde overlevering des Belgen's goede zin was genoeg zijnde om er te
recht van te verkrijgen." (Le 'bon sens traditionnel des Belges sufpit à en
faire justice). Zoo gaat de wartaal door, 250 regels lang. De Vreese getuigt dan ook terecht : »die vertalingen, waarvoor elk woord in een lexikon
is opgezocht door menschen, die onze taal zoo goed als niet verstaan,
konden niet in aanmerking komen .... dat is eene taal, die den naam van

Nederlandsch niet meer verdient. Toch zijn er zeven en zeventig schrijvers
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(daaronder enkele werken en bloemlezingen) en vijf en twintig tijdschriften
en genootschapswerken doorgewerkt, jammer dat e» tij1sehrift, dat om
zijn titel en de wijze van ontstaan in de eerste plaats bouwstoffen moest
leveren, wel op bi. 48 van de voorrede is genoemd, maar niet bewerkt;
een tijken oogst van bouwsto{ien zou de Schr. in die drie en twintig jaargangen hebben gevonden. Uitdrukkingen als pomparijen, huwelijksmaan,
kassaai, kamer, die op den tuin geeft, met zeven haasten hunnen druppel
pakken, voutje, de studie (het kantoor) van een notaris, nijveraar, daar
had ik mij niet aan verwacht' enz. komen herhaaldelijk, o.a. bij Wazenaar
en Tony Bergman voor en hadden vermeld moeten zijn, wellicht ook uitdrukkingen als »van naaldeken tot draadken." Maar wanneer men aanhoudend die in onze ooren als kromspraak klinkende zinnen hoort, ontgaat
ons menige uitdrukking als onjuist. De Schr. zelf laat op bi. 1 van het
voorbericht afdrukken : » Voor dat de schrijver er al de gebrekkigheid kan
van inzien; wat had moeten luiden: »voor dat de schrijver ei het gebrekkige, (het onvoldoende, de tekortkomingen enz.) van kan zien" (of,
voor dat de Schr. er de gebreken van ziet; of: de gebreken daarvan ziet).
In geen geval is er sprake van de »gebrekkigheid" van een boek, en wat
er aan ontbreekt leert Schr. later wel »zien", maar niet »inzien", of behoort
kan hij inzien en van hij er zoodat kan en van in allen gevalie van plaats
moeten verwisselen. Zoo vinden we bi. 10 van de »Inleiding" vermeld,
dat het excerpeeien op gioote schaal den Schr. »een hopeloos onderwinden"
toescheen i. p. v. »een eindeloos werk" of »een hopeloos pogen." De Schr.
heeft in deze wel iets van een brandwacht, die eindelijk moet vinden, dat
er overal »zoo'n rare lucht is" waar hij komt zonder brand te ruiken.
Aan den anderen kant loopt de Schr. die naar zuiverheid van taal streeft
gevaar nu en dan tot purisme te vervallen. Zoo vinden we (bi. 489) het
woord teruggeroepen afgekeurd voor »op het tooneel roepen" van een
acteur; ten onrechte: terugroepen beteekent eenvoudig: »door roepen terug
laten komen", zonder meer. F31. 208 wordt tremmen of trammen als in
België »geheel onbekend" aangegeven; in Nederland is het algemeen in
gebruik naast de ook in België gebruikelijke uitdrukkingen: »de trem
nemen" of »een tremmetje 1 pakken".
BI. 101 wordt van kwartier voor kamer(s) gezegd, eene beteekenis te zijn,
die niet aan het Nederlandsche woord eigen is; in Nederland spreekt
een officier altijd van zijn »kwartier en in garnizoensplaatsen zeggen bijna
alle mnenschen dat. Op bi. 121 is de Schr. van meening, dat de uitdrukking:
in het net schrijven »in Holland nooit gebruikt wordt" - als Leeraar aan
de Hoogere Burgerschool sedert 1868 kan ik verklaren, dat ik nooit iets
anders heb gehoord, 't zal wel zijn »in het net(schrift) (d. i. cahier) schrijven." Volgens den Schr. (bi. 185) is de stoel der waarheid voor preekstoel
of kansel »in het Nederlandsch niet gebruikelijk", niet meer zooveel als
vroeger maar geen enkel predikant zal beweren, dat 't woord niet gebruikt wordt, het is niet de gewone, de eenige benaming, maar dat is het
in België ook niet. Ook vleezen (bi. 42'i afgekeurd) is in Nederland zeer
gebruikelijk: we krijgen soep, een croquetje. visch, twee vleezen, wild enz...
Iedere kok en iedere huismoeder zal dat bij liet opmaken van het menu
"

)

"
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1) De Nederlanders zijn onuitstaanbaar bij het veelvuldig gebruik van
verkleinwoorden.
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zeggen. Ook geen woord verliezen voor „zich geen woord laten ontgaan"
is zeer gebruikelijk in Nederland, veel gebruikelijker dan het laatste ; zoo,
ook zegt men veel : »nu ze verhuisd zijn, zien wij elkaar niet zooveel meer,
de afstand is te groot ;` dat »elkaar zien'' voor ontmoeten of met elkaar
omgaan gold ten onzent nooit als gallicisme.

De Schr. zoowel als de lezer zal uit het bovenstaande zien, dat het werk,
zoo al niet in zijn geheel gelezen, dan toch voor een groot gedeelte met
oordeel des onderscheids gelezen i h en beiden zullen mij nu wel gerechtigd
achten, eene lofrede op het boek. te 'schrijven.
De Schr. heeft een groot en nuttig werk verricht, waardoor hij wellicht
meer Belgen tot zuiverheid van taal zal bewegen , maar waarmede hij de
taalwetenschap en vooral de Nederlandsche taalbeoefenaars bijzonder aan
zich verplicht heeft. Door de onjuiste uitdrukkingen in België met de
Nederlandsche te vergelijken en duidelijk aan te geven, waarin het gebrekkige bestaat , heeft hij ons een groot deel van het samenstel van het
taalgebouw zeer duidelijk doen zien, hij heeft ons hoogst belangrijke lessen
in de woordkunde gegeven en ons van zeer vele uitdrukkingen den waren
zin en den oorsprong doen verstaan. Maar ook voor de zuiverheid van
taal in Nederland heeft hij veel gedaan , want zeer talrijk zijn de gallicismen, die hier veroordeeld worden en die hier te lande ook in omloop zijn.
Dit boek van meer dan 700 bladz., formaat van het Woordenboek ongev.
en gedrukt op prachtig papier kost maar vier gulden en het is de groote
leermeester der taal , de leermeester, dien duizenden buiten sluiten, het is
men. Wat zuiver Nederlandsch is vertellen de lui elkander, dat beslist
de spraakkunst van A, B of C ! Niets van waar. Wat men zegt is goed
al zouden alle spraakunsten het afkeuren.
Luister hoe wel opgevoede menschen spreken en wat deze in den regel
zeggen is goed; d. i. is goed voor hun tijd. Die babbeltjes over de vraag,
wat, »beschaafd Nederlandsch" is, zijn praatjes voor de vaak. Ieder verstandig mensch weet wel, dat een rechtsgeleerde, een geestelijke, een groot
koopman, een man van rang of stand of naam, kortom een man wiens
opvoeding niet eindigde met de lagere school of zelfs met de school in 't
algemeen, een andere, een zuiverder taal spreekt dan de winkelier en de
werkman. Welnu : dr. d e V r e e s e toont aan, welke fouten »beschaafde
»Belgen" in hunne taal maken. Aan ons, om na te ;gaan, wat wij er ons
van moeten aantrekken. Wie de taal wil kennen, moet vooral weten wat
men zegt en wat mèn niet zegt. Hoe de »natiegasten" spreken heeft hij
natuurlijk niet verteld, dat kan ons maar zelden nuttig zijn te weten.
De wetenschappelijke indeeling van liet register, verdient allen lof, alleen
betreur ik, dat er geen algemeen woordregister aan het werk is toegevoegd,
waardoor het mogelijk zou zijn, dadelijk na te slaan of een woord in een
bepaald geval goed gebruikt is of niet.
De bovenvermelde » Beschrijving" eindigt met de woorden men »zal eene
plechtige hulde bewijzen, aan .... die deelgenomen hebben aan dit zoo
wonderlijk werk (a l'oeuvre admirable) dat men heden roemt : Zeggen zal
het, dat zij van het Vaderland wel verdiend hebben ' (qu'ils ont bigin
mérité de la Patrie). We mogen eveneens van dr. d e V r e e s e getuigen,
dat hij aan de Vlaamsch sprekende bevolking van België maar evenzeer
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aan Nederland een belangrijken dienst heeft bewezen en dat hij zich ver-

dienstelijk heeft gemaakt voor allen, die het Nederlandsch beoefenen, zoo
geleerden als ongeleerden.
TACO H. DE BEER.

Van liet Woordenboek der .Nederlandsche Taal verscheen II 13, dit is IIb 1,
dat werk op vele plaatsen begonnen, wordt wel wat ingewikkeld van indeeling. We vinden hier weer een rijkdom van mededeelingen en resultaten van ve'erlei wetenschappelijke onderzoekingen — ook een bewijs,
dat het Wdbk. vooral nuttig is, als men elke aflevering als een tijdschrift
leest en fit t het Wdbk. alleen opslaat om een woord te zoeken. Hoogst
zelden zou men dan zoeken naar : berkan, berkenrei, berkentijn, berkhout,
berkoen, berlan, bernen, bernhuiter (ongedacht een vorm - hgd. Barenhil uier) bernring, beroem, beroer, beroesten, berokken (van waar berbkkenen), berompeld, beroosd , bertram, beruifeld, berunniken, berzie, beschachen, beschaden (van waar beschadigen), beschaffen (wat velen voor
hgd. zouden aanzien), beschampen, beschamperen, beschandigen, beschapenheid, bescharen (thans verouderd) maar voor vijftig jaar te Amsterdam
nog goed bekend in de 4e hier aangegeven beteekenis, bijv.:
Al wie een anders goed beschaart
Gaat daadlijk naar de kortegaard.

1)

Verder : beschatten, bescheelen, bescheer, bescheiding, bescheld, beschelen, beschemelen, beschrikzaamn, beschildwachten. beschoft amen kent wél
algemeen o n besschft), bescholpen, beschompen, beschooien, beschokelen,
beschoven, beschrikken, beschromen (wèl bekend is beschroomd), beschudden, beschuifelen, beschulden (wèl bekend is beschuldigen), beschuwen,
besissen (wèl bekend is besist bijv. »ben je besist ?'' d i. ben je niet wijs;
eigenlijk : ben je dronken ?), besloppen, beslaven, beslenteren, beslet, besletsen, besletten, besleur, beslonsd, beslord.en, besloven, besmeulen.
We hebben ons de moeite gegeven, deze woorden uit éene afl. aan te
teekenen, om aan te toonen, hoezeer de woordenschat eener taal verandert;
— woorden verouderen en raken in onbruik, nieuwe woorden worden ingevoerd — ziedaar een bijzonder en zeer noodzakelijk onderwerp van
studie voor den beoefenaar eener taal. Vooral vruchtbaar is deze studie,
omdat menig woord in onbruik raakt, terwijl daarvan afgeleide woorden
blijven voortbestaan zonder dat men daarvan de ware beteekenis ziet!; daarvan gaven wij hierboven enkele voorbeelden.
Van het Woordenboek is ook V. 14 verschenen, bewerkt door dr. B e e t s.
Dat het vooral nuttig is, als men het als tijdschrift leest, bewijst deze afl.
weder. We vinden hier hangen behandeld in een artikel van 31 kolommen,
hard in een van ruim 9, hanteeren en hanteering in 8, haperen en haper n j
in 7. De omvang dier artikelen kon echter wel wat ingekrompen worden
nl. het aantal bewijsplaatsen is soms veel te groot. Velen zullen ook betreuren, dat er steeds meer vreemde talen, vooral ook Latijn geciteerd
wordt. Verder is buitengewoon veel plaats ingeruimd aan bewijsplaatsen
uit Zuid-Nederlandsche schrijvers, tot dialect toe ; woorden als hankerziel
1) Corps de garde uit Napoleon's tijd ; toen nog naam voor wacht of
politie-bureau.
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en hannewuit zijn uitsluitend in zeer enkele streken van België in gebruik;
wil men dien weg op, dan ons Zaansch, Geldersch, Twentsch, Groningsch
enz. ook opgenomen. Bij hangwang maken we de Red. opmerkzaam op
het gebruik van dat woord als schertsende benaming voor borst eener vrouw.
Het is inderdaad een waar genoegen, in zoo'n aflevering te lezen, zooveel
oude bekende uitdrukkingen te ontmoeten, denkelijk voor dezen nooit in
een Woordenboek verklaard en elders onbekende woorden, die toch blijkbaar gebruikt zijn door mannen, wier werken men meende nog al ernstig
gelezen te hebben.
Joost van den Vo. ndel. De Leeuwendalers. Bewerkt door J. A.
VERKUIJL, Leeraar aan de Cadettenschool te Alkmaar. Poon's Letterkundige Bibliotheek No. 2, prijs f 0.20.

Er zijn wetten tegen allerlei misdaden, maar er zijn geen tegen den
geestelijken moord, die kunstmiskenning heet. Daar is een Leeg aar in de
hoogste klassen vair een Gymnasium geroepen de leerlingen een denkbeeld
te geven van de goddelijke kunst van Homerus of Euripides of Virgilius
of Horatius en ... zijn onderwijs besta._t daarin, dat hij de leerlingen een
Grieksche of een Latijnsche spraakkunst van buiten laat leeren en komt
hooren of ze die wel kunnen opzeggen. Dat is de wijze, waarop op vele
gymnasia een Phil. Th. Mag. Lit. Hum. Dr. zijne leerlingen voedt met
»liet leeuwenmerg der oudheid`. En dan komt men ons vertellen, dat
het Griekseh onmisbaar is voor de hoogere vorming van den aanstaanden
academie-burger ! Zeker de lectuur der Grieksche schrijvers onder gepaste,
deskundige en bezielde leiding geeft hooge vorming, maar de heden ten
dage meest voorkomende schoolvosserij bij het onderwijs in Latijn en
Grieksch heeft niets met »vorming" of »opvoedende kracht` of »leeuwenmerg enz.'' te maken.
Zoo gaat het bij velen ook met het onderwijs in de moderne talen. Er
wordt een spraakkunst van buiten geleerd en er worden neuswijze w0ordverklaringen gegeven bij vervelende lectuur en er wordt bewondering gehuicheld en bij slot van rekening heeft de leerling zich verveeld en niets
geleerd. Dat alles vindt zijn oorsprong in de omstandigheid, dat men niet
uitgaat van het denkbeeld, dat de leerling voor alle dingen het gesproken
en geschreven woord moet leeren verstaan en dat hij moet leeren, wat
daartoe noodig is ; maar of hij nu al precies het onderscheid weet tusschen
bijwoordelijke voornaamwoorden en voornaamwoordelijke bijwoorden of
wel, dat hij geheel op de hoogte is van de bijwoordelijke bijzinnen, dat
zal hem niet bruikbaarder maken voor de maatschappij, niets meer waard
maken als mensch, van geenerlei invloed zijn op zijne geestelijke ontwikkeling of de vorming van zijn karakter en als zoodanig is het noodeloos,
nutteloos, schadelijk en eene onverantwoordelijke menschenplagerij
Heeft men echter het voorgemelde doel voor oogen, dan nadert men dat
jaar op jaar meer en dan is het aantal moeielijkheden, dat men ten slotte
te overwinnen heeft, zeer gering als de docent zelf ontwikkeld is, zich bewust is van zijne roeping en in staat is die te vervullen, Dit laatste is niet
het geval met den sbewerker" van het bekoorlijk landspel, waarmede in
Amsterdam het feest van den Munsterschen vrede werd gevierd. - Op bl.
534 van den 21n jaargang hebben we beweerd en bewezen, dat deze »bewerker" Vondel niet begrijpt en door volslagen gebrek aan literaire vor-
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ming natuurlijk ongeschikt is, om Vondel, dien hij zelf niet begrijpt, door
zijne (ongelukkige) leerlingen te doen begrijpen. Zelfs die welbewezen
bewering heeft hij niet begrepen en hij vertelt bij de inleiding van deze
tweede literaire misdaad nog eens maar nu met meer nadruk dezelfde
dwaasheden, die hij in het eerste boekje aan den man bracht. Ik heb geen
lust te herhalen, wat ik over dat boekje schreef. Levendig is bij mij nog
de indruk van de voorstelling in '79, maar juist daardoor weet ik ook te
beter, dat geen leerling dit stuk kan genieten d.i. kan mooi vinden, wanneer de leeraar niet vooraf het ontstaan van het stuk, den inhoud en de
bedoeling heeft behandeld en inderdaad dan zijn er niet veel toelichtingen
noodig. Al die praatjes om deze (walgelijke) uitgaaf te verdedigen, zijn
van geenerlei waarde ; de vraag is toch anders zeker gewettigd : hoe verstaat de leerling den Macbeth of de Iphigenzie, wanneer men zelfs een
moet verminken en verhaspelen om het te doen
Nederlandsch stuk
verstaan. En zoo er toelichting noodig is, kan de leeraar die dan niet
zelf mondeling geven ? En zijn zijne leerlingen ongeschikt voor die lectuur
of ontbreekt de tijd, waarom dan geen andere lectuur gekozen.
Deze uitgaaf is — afgescheiden van de allerwalgelijkste toevoegselen op
den omslag — een oneer, een schande, eene beleediging voor de Nederlandsche leeraren in het algemeen en voor de cadettenschool in het bijzonder.
Over dit »wanschepsel" en zijn vader geen woord meer ; op den laatsten
past de regel uit la Favorite.
Qu'il reste seul avec son déshonneur.
TACO H. DE BEER.
Amsterdam.

zoo

Het Proza van G e e l en De Poezie van S i m o n s. Een onbloedig
professoraal tweegevecht in de eerste helft dezer eeuw. Culemborg,
BLOM & OLIVIERSE.
Ieder, die Nederlandsch studeert, heeft den mond vol over G e e 1, dien
zeer velen niet eens gelezen hebben, wiens levensbeschrijving --- vaak gewenscht en vaak beloofd — zich nog altijd (maar misschien thans niet
eens zoo heel lang meer) doet wachten. Maar, dat die lofrede op Het
Proza nog zoon nasleep heeft gehad, dat is den meesten onbekend gebleven. Het tegenschrift komt hier met het geheele verhaal van den strijd
en eenige hoogst noodzakelijke toelichtingen voor.
De uitgevers hebben het artikel, dat indertijd in Noord en Zuid verscheen, opnieuw en thans in wat kleiner formaat en op beter papier uitgegeven. liet is hier en daar aangevuld en verbeterd en het is versierd met
de portretten en een facsimile der handschriften van G e e l en S i m o n s,
te belangrijker omdat die niet zeer bekend zijn, of althans weinig voorkomen.
Tooneelstukjes voor Dames. Uitgave van BLOM & OLIVIERSE te Culemborg.
Voor gezellige bijeenkomsten des winters, ter gelegenheid van familiefeesten en voor liefdadige doeleinden belooft de firma geschikte komedietjes,
die alleen en uitsluitend door Dames kunnen worden opgevoerd.
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Een serie tooneelstukjes, zou het zijn alleen niet vrouwenrollen, die
geen eischen stellen aan decoratief en costuum, die in elk salon kunnen
worden opgevoerd in gewone kleeding en die niet te lang zijn, zoodat de
opvoering ten hoogste een uurtje zou vorderen en de inhoud zoo, dat niemand onder zedelijk of godsdienstig opzicht daaraan aanstoot kan vinden.
Voorloopig werd toezegging tot medewerking ontvangen van de Dames
Thérèse 1-loven. Melati van Java, Louise B. B , Anna Koubert (Tine van
Berken), Truida Kok, Mevrouw M. E. Fabius—Cremer Eindhoven, en van
den Heer Mr. M. G. L. van Loghem (Fiore Della Neve.) Jaarlijks zes tooneelstukjes, bij inteekening f 2,50. Fuiten inteekening f 0,75 per nummer.
Het eerste nummer is verschenen, getiteld : De plaats der vrouw, toekomstschets door Thérèse Hoven
Drie fietsende, sterk geëmancipeerde dames komen aan een bureau voor
plaatsing eene voor haar passende betrekking zoeken. De dame, die inlichting verstrekt. staat alle drie te woord en de moraal is, dat de vrouw
tegenwoordig heeft les défauts de ses qualités, maar dat die dwaling wel
zal worden ingezien en zij zal beseffen dat haar plaats is naast haar man.
Meisjes , die philanthropie willen oefenen in een gesticht en haar huisgenooten vergeten, vrouwen, die haar kinderen en haar huishouden verwaarloozen, worden op haar plaats gezet.
Het tweede stukje heet : .Het geheim van het Kasteel, naar het Duitsch
door Melati van Java. Dit valt wat meer in het comische en moest het eerste
aan de toekomst doen denken, dit herinnert aan 't verleden : de vreemde
dame, die oplossing van het geheim eischt, een ontsnapping uit een venster
een man in vrouwenkleeren (onzichtbaar), een verliefde, op alles raad wetende kamenier, alles vroeger ook vertoond. 't Zal door de gemakkelijke
speelbaarheid aan de uitvoerende dames en door het afwisselende van den
inhoud (al is er geen slot aan), de toeschouwers zeer goed bevallen, vooral
daar er veel gelegenheid is, om te lachen.
Vóor de opvoering zou de tekst op enkele plaatsen kleine wijzigingen
kunnen ondergaan : enkele deftige en daardoor onnatuurlijke woorden en
zegswijzen geven aan de spelenden noodelooze moeite en verminderen het
genoegen der hoorders. De Barones vraagt naar de drukker zegt : of
de kamenier het »pakket" ... »ongeopend" in de kleedkamer heeft gebracht. Denkelijk zal zij gevraagd hebben of ze het »pak" niet »losgemaakt" of »uitgepakt" heeft. In het volgende oogenblik zegt dezelfde
Barones : »Je hebt anders vurige vingers genoeg" t t !
De eerste nrs. bewijzen, dat 't plan goed is en dat de uitvoerenden zich
daaraan houden.
Het volgende tweetal bestaat uit 't kan verlceeren door T r u i d a Kok,
de geschiedenis van een mooi boerinnetje, dat voor een dame model heeft
gezeten en in een aanval van grootheidswaanzin bijna haar vrijer verspeeld
had. 't Is een alleraardigst dingetje, dat in den smaak zal vallen ; maar
vooral zal dit het geval zijn met Orchideeën en Sneeuwklokjes door L o u i s e
B. B. , een juweel van een stukje , niet om te lachen , maar om serieus
aangehoord te worden. Op beide aanmerking op onnatuurlijks in de taal.
Een boerenvrouw te Laren zegt niet : »Zij heeft" en haar dochter gebruikt
geen woorden als juist en moppig en »anders dan gewoon" of »je denkt,
dat je mooier dan de koningin bent" of wel »ik was daar net wat haastig
met mijn besluit", ook moest het 6e tooneel wat langer zijn, daar Elise
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anders geen tijd heeft voor haar boodschap. In No. 4, dat alle aanbeveling verdient , spreekt eene meid van »een beket zenden" en »ik wilde
maar eens zien." Mevr. v. Marreveld zegt ook, dat er getobt werd »to let
meet ti ie both ends" dat 's fout geciteerd en twee fouten in zes woorden,
lees : »to make both ends meet". Ook zijn er wel »Cache-misère" maar
geen »Cache-misères". Bl. 33 is geheel boekentaal, ongeschikt voor tooneeluitvoeringen. Is 't soms vertaald ? Wij zeggen »op den koop toe", hgd.
mit in den Kauf", maar hier lezen wij »hij gaat mede in den koop."
Mevr. Akk. vertelt ons, dat Karel op Atjeh is bij de nlaréchausees (lees:
maréchaussées) , »dat is het korps dat gedurig uitrukt tegen den vijand" -zou dat bij 't Ministerie van Oorlog bekend zijn?
-
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Bohn. Roy. 80. (VII, I35 blz.). f 2.50.
Vercouillie (J.), Algemeene inleiding tot de taalkunde. 2e herziene en vermeerderde uitgave. 80. Gent, J. Vuylsteke. f 1.-.
Verwys (Dr. E.) en Dr. J. Verdayn, Middelnederlandsch woordenboek.
D1. V. Afl. 1-3. (O-onderpanden). 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff. Roy.
80. (Kol. 1-384). Per afl. f 1.-.
Willems (J. S.), Het panneerlandisme. De neder landsche taaltoestand over
de wereld en liet Algemeen Nederlandsch Verbond. met 2 portr. 80.
Antwerpen, De Nederlandsche Boekhandel. f 0.62 5.
Winkel (Dr. Jan te), Overzicht der Nederlandsche letterkunde. 5e herziene
druk. Haarlem, De Erven F. Bohn 80. (104 blz.). f 0.80.
Woordenboek der Nederlandsche taal. Red. A. Kluyver, A. Beets, J. W.
Muller, G. J. Boekenoogen en W. L. de Vreese. 's-Gravenhalte, Mairtinus
Nijhoff. Leiden, A. W. Sijthoff. Roy. 80. Per afl. t 0 875. DI. V. Afi. 14
Hanepoot-haring. Bewerkt door A. Beets. (Kol. 2049 -2208).
ROMANS EN NOVELLEN.
Album (Koningin Wilhelmina-). 1900. Onder redactie van dr. Jan ten
Brink. Leiden, Boekhandel en Drukkerij vrhn. E. J. Brill. Gr. 80. (III,
321 blz., m. 1 porti. en 4 pltn.). f 3 - ; geb. f 3.90.
Antink (M.), Catherine. Haarlem, De Erven F. Boten. Gr. 80. (111, 217. blz.).
f 2.90 ; geb. f 3.50.
Arendsberg (Thérèse vaan), [Mevr. VAN DER MEER-VAN DEN BOSCH], Op
Slotenburg. Amersfoort, G. J. Slothouwer. 8o (182 blz.). f 2.25 ; geb. f 2.50.
Borel (Henri), Het jongetje. 2e druk. Amsterdam, P. N. van Kampen &
Zoon. Gr. 16o. (III, 196 blz.). f 1.90 ; geb. t' 2.40.
Borel (Henri), Een droom. Amsterdam, P. N. van Kampen & Zoon. Gr.
. 46o. (182 blz., ln. 1 portr.). f 2.50 ; geb. f 3.-.
Bosboom-Toussaint (A. L. G ), Verzamelde werken. Met 100 platen. Rotterdam, D. Bolle. 80. Per afl. f 0.25. Per dl. f 1.- ; geb. f 1.40.
XIII. Leycester in Nederland. 1e dl. (III, 451 en 2 blz., m. 4 pltn.).
Buning (A. Werurneus), Sidin en ik. Een reisje over Java. Amsterdam,
Cohen Zonen. Gr. 80. (VII, 195 blz., m. 6 pl.). f 1.50 ; geb. f 4.90.
Buysse (Cyril), Te lande. Amsterdam, H. J. W. Becht. (VII, 255 blz.).
f2.75;geb. f 3 .25.
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Couperus (Loui,), Psyche. Met eene teekening van Jan Toorop. 2e druk.
Amsterdam, L. J. Veen. Gr. 4o. (VII, 143 blz.). f 3.50 ; geb. f 4.50.
Creusesol, Op en om Soeka Sepi. Schetsen van een koffielandje. 2e druk,

met 5 teekeningen. Semarang, G. C. T. van Dorp & Co. Amsterdam,
Scheltema & Holkema's Boekhandel. 80. (XI, 242 blz.) f 2.50.
Dé-li-lah, Mevrouw Klausine K.lobben op Java. Utrecht, H. Honig. Gr. 80.
2 dln. (II1, 240 ; III. 247 blz.). f500 ; geb. f650.
Elsa (Prinses) [LOUISE STRATENUS], Het hoogste geluk.. Oorspronkelijke
roman, Amersfoort, G. J. Slothouwer. 80. 2 din. (III, 224 ; III, 229 blz.).
f 5.- ; geb. f 5.50.

Egjee [SJOERDINA GRATAMA]. Octo. Haarlem, H. D. Tjeenk Willink. 80. (V,

285 blz.). f 2.50 ; geb. f 2.90.
Falkland (Samuel) [H. HEIJERMANS JR.], Schetsen. IlIe bdl. Amsterdam,

Il. J. W. Becht. 80. (VI, 220 blz.). f 2.25 ; geb. f 2.90.
Gerritsen (R. A,), Een en ander over freule Anna de Savornin Lohman's
»Geloofd. Rotterdam, Wenk & Birkhoff. Gr. 80. (14 blz.). f 0.25.
Guido filius. Gelouterd. Met illustratiën van Wilm. Steelink. Amsterdam-

Pretoria, Boekhandel vrhn. Höveker & Wormser. Gr. 80. (`'II, 2031 blz.'.
f 1.75 ; geb. f 2.25.
Heiningen (J. van), Paula van Veren. Amsterdam, H. J. W. Becht. Gr.
I6o. (III, 380 blz.). f 3.50 ; geb. f 3.90.
Hoven (Thérèse), \'óór alles vrouw. 2e goedk. druk. Amsterdam, L. J.
Veen. 80. (III, 225 en 2 b'z.). f 1.50; geb. f 1.90.
Thérese Hoven-serie. Dl. II.
Hoven (Thér°èse), Een erfenis van rouw [en andere novellen]. Amersfoort,
Valkhofl' & Van den Dries. 80. (257 blz.) f 2.50 ; geb. f 2.90.
Hoven (Therèse), Zilveren randen. Schiedam, H. A. M. Roelants. 80. (III,
206 blz.). f 1.90.
Huet (Cd. Busken), Brieven van een klein-stedeling en novellen. 2e druk.
Haarlem, H. D. Tjeenk Willink & Zoon. 80. (VIII, 224 blz.). f 1.40 ; geb. t 1.90.
Heet (Cd. Busken), Historische en romantische werken en reisherinneringen. Haarlem, H. D. Tjeenk Willink & Zoon. 80. Per dl , bij inteek.
f 1.25 ; geb. f 1.60.
VI. Groen en rijp, door Thrasybulus. [2e druk]. (VIII, J95 blz.). Afz.
f '1.40; geb. f 1.90.
VII. Blieven van een klein-stedeling, en novellen. 2e druk. (VII, 224 blz.).
f140; geb. f1.90.
VIII. Lidewyde. 3e druk, met een voorbericht van G. 1 usken Huet.
(VIII, 283 blz.). f 1.90 ; geb. f 2.40.
Huisman (G. ► , Souvenirs en phantasieën. Haarlem, De Erven Loosjes. 80.
(VI, 235 blz.). f 1.50 ; geb. f 1.90.
Hulzen (G. van), Zwervers. Amersfoort, Valkhoff & Van den Dries. Gr.
16o. (XXII, 209 blz.). f 2.90; geb. f 3.50.
Guldemont (Ernilie If'eggeinan) , Walburga van Buren. Oorspronkelijke
roman. 's-Gravenhalte, Haagsche Boekhandel en Uitgevers-maatschappij.
80. (III, 238 blz.). f 3.90 ; geb. f 4.50.
Karamati [Dr. A. A. FOKKER], Zoo'n nonna ! Amsterdam, Uitgevers-maatschappij »Elsevier" 8o (11I, 238 blz.) f 2.90..
Kieviet ( W. H.), Jong leven. Utrecht, A. H. ten Bokkel Huinink, Gr. 160.
(III, 359 blz ). f 2.50 ; geb. f 2.90.
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Knappert (Dr. L), Spectatoriale vertoogen. Haarlem, H. D. Tjeenk Willink
& Zn. 80. (VII [, 189 blz.). f'1.75; geb. f 2.25.
Koetsi>eld (C. E. van), De pastorie te Mastland. J2e druk, uitgegeven onder
toezicht en met inleidend woord van dr. E. Laurillard. Met een portret
en 10 groote oorspronkelijke etsen van prof. Carel L. Dake. Afl. 2—JO
Arnhem-Nijmegen, Gebr. E. & M. Cohen. Fol. (Blz. 33-356). Per afl.
f 2.50. (Kplt. '10 afi , IV, 256 blz.), geb. f 27.50.
Koubert (Anne) [ook : TINE VAN BERKEN], Een scheepje zonder roer. 2e
druk. Amsterdam, H. J. W. Becht. Kl. 80. (III, 228 blz.) f 0.90. Geb., linn.
f 1.50, led. f 2.25. Geb. en gewatt. f 2.50.
Loo.gjes ( Vincent), Kameleon. Sneek, J. F. van Druten. 80. 2 din. t96;
198 blz.). f350; geb. f 3.90.
Marez ([lendrik des, De zee. Amsterdam, H. J. W. Becht. Gr. 80. (V. t56
blz.). f 1.90 ; geb. f 2.50.
Multatuli [ED. DOUWES DEKKER], Verzamelde werken. Naar tijdsorde gerangschikte uitgave bezorgd door zijne weduwe. Garmond-editie. Dl. I.
Amsterdam, Uitgevers-maatschappij »Elsevier''. KL 80. (308 blz.). Kplt.
(10 dln.). f6.50; geb. f 9.50.
11Teinum (Leo van.), Bij kinderen. Vertellingen. Antwerpen, G. De Vreese.
80. m. grav. f t—.
Netscher (Frans), Karakters. Met [7] geheel nieuwe portretten. Haarlem,
De Erven Loosjes. Gr. 80. (V. 191 blz. f 1.90: geb. f 2.50.
Nouhuys (W. G. van), Egidius en de vreemdeling. Niet Portret van den
schrijver en illustraties van J. Th. Toorop. Haarlem, De Erven F. Bohn.
Imp. 80. (V, 46 blz.) f750. 200 exemplaren in den handel.
Nouhuys (W. G. van), Dageraad. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf. Gr. 16o (`G03 blz.). f 250 ; geb. f 2.90.
Dageraad. --- Het uiterste middel. — Om het bezit. — Na tien
jaar. — Op de rivier.
Onder Neerlands vlag. Album ter herdenking van liet vijf-en-twintig-jarig
bestaan van den Nederlandschen Militairen Bond. t874-1899.
Amsterdam, Van Holkema & Warendorf. Gr. 40. (184 blz. met teekeningen van C. A. Lion Cachet, en tekstafb., muz. en 14 pltn.). f590;
geb. f' 6.90.
Penning (L.), Tr.ansvaalsche historische verhalen. Gorinchem, F. Duym
Gr. 80. Per dl. bij inteek. f t.25 ; geb. f 1.60. 1I. De scherpschutters van
Zuid-Afrika, Een verhaal uit den vrijheidsoorlog. 1880-81. 2e druk. (III,
240 blz., nl. 2 portr. en 3 gek!, pltn ). f450 ; geb. f 1.90.
III. De ruiters van Zuid-Afrika. Een verhaal uit de dagen van Jameson
en Krugersdorp. 489596. 2e druk, (232 blz. rn. J portr. en 3 pltn.).
f t.50 ; geb. t x..90.
Post (C. H. W. van der), Ignas Prinsloo, of volharding bekroond. Een
verhaal, geïllustreerd door Wilrn Steelink. Amsterdam-Pretoria, Boekhandel vrhn. Höveker & Wormser. 80. (XI, 212 blz.) f 1.20; geb. f 1.50.
Priem (G. H.) Greta, Amsterdam, Bauer & Co. 80. flII, 250 blz.) f 2.90;
geb. f 3.50.
Smeekens (J. N. A.), In 's levens maalstroom. Breda., Firma G. G. de Voogt.
Gr. 80. (338 blz.). f 2.—.
Treub (M.), Een lijden, en andere schetsen. 's-Gravenpage, Mouton & Co.
Gr. 80. (161 blz.) [ '1.90 ; geb. f 2,50,
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Walcheren (M. van) [M. G. S. H0VER-VAN DER FEEN], Zijn zuster. 5e
druk. Amsterdam, P. N. van Kampen &r Zoon. 80. (III. 382 blz.). f 1.50 ;
geb. f 2.—.
Wermeskerken-Junius (S. M. C. van) [ps. JOHANNA VAN WOUDE], Samen
bergopwaarts ! Amsterdam, L. J. Veen. 80. (VI, 313 blz.) f 2.50 ; geb. f290.
Winkler Prins (J.), Tonnegoud en Zoon. Met portret en penteek mingen

van den auteur. Amsterdam, Bauer & Co. 80. ffil. 206 blz.). f240 ; geb.
f3.—.
Tonnegoud en Zoon. — Jeschoeroen. — Hoe een rederijkerskamer uit
vrijen gaat.
1Vourle (Philip van der), Ghetto-Schetsen. No. J. Amsterdam. Gebr. E. &
J. van Cleef. Gr. 80. (60 blz.). f 0.30.
GEDICHTEN.

Doortmont (L.), De Boeren. Gedicht van NICOLAAS BEETS. Amsterdam, W.

Kirchner. 4o. (3 blz.). f 0.25.
Nijhuis tJeannette), Verzen. Utrecht. H. Honig. 80. (71 blz.) f 1.—; geb. t 1.50.

TOONEEL.
Bergh (P. T. Helvetius van den), De neven. Blijspel in 4 bedrijven. 5e druk.
Amsterdam, A. Versluys. 80. (135 blz.). 1 0.75.
Van den Daele (0.) en Fr. van Veerdeghern, De roode roos. Zinnespelen
en andere tooneelstukken der zestiende eeuw, voor het eerst naar het
Hasseltsche hs. uitgegeven. Bergen, Dequesne-Masquillier & fils. 80. f 2.50.
BUITENLAND.

Alighieri, Commento alla Divina Commedia, di G. Poletto. 3 voll. Roma.
f 16.50.
Archer (W.), Study and Stage : a Year-book of critcism. London, Richards.
f 3.25.
Arnold (Rob. F.), Geschichte der deutschen Polenlitteratur. 1 Bd. Von den

A.ni<ingen bis 1800. Halle, Niemeyer. t 5.20.
Autenrieth, Pf'hlzisches Idiotikon. Ein Versuch. Zweibrucken, Lehmann. f 2.95.
Bain (R. Nisbet), Cossack fairy tales and folk tales ; selected, ed. and. tr.
by R. Nisbet Bain. New-'York, A. L. Buit. f 2.75.
Ban' (J.), Humour of America. Selected, with introd. and index of American humorists. Illus. by C. E Brock. London, W. Scott. f 0.65.
Beitrdge (Berliner) zur germanischen u. romanischen Philologie. Veröffentlicht v. Dr. EMIL EBERING. (XX.) Germanische Abtlg. Nr. 9. Bankwitz,

(Arth.), Die religiöse Lyrik der Annette v. Droste-Halshof. Berlin, Ebering. f 1.60.
— dasselbe. (XIX.) Romanische Abtlg. Nr. 11. Zimrnermann (Otto), Die
Totenklage in den altfiranzösischen Chansons de Geste. Berlin, Ebering. f 2.35.
Benton (J.), In the Edgar Allan Poe Circle, with some account of tlie
Poe-Chivers controversy, and other Poe Memorabilia. Portrait. (NewYork) London. f 3.90.
Berton (Goel), Emerson as a poet. New-York, Mansfield & Wessels. f 3.25.
Betz (L. P.), La littérature comparée. Essai bibliographique. Introduction
par J. Texte. Straszbulrg, Karl J. Trubner. f 2.60.
Boccacci o (G.), I1 Decawerone niveduto e annotato da Mario Foresi, 3 voll.
Firenze. f 1.40.
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Book Buyer : a Review and Record of current Literature. Vol. 18 (New
Series). Illus. (New-York) London. f 6.85.
Borin1ci ( K.). Lessing (Geisteshelden. Biographien). Bnd T. mit 2 Bildnissen,
f 1.60.
Bourget (Paul), Oeuvres complètes. Tome T. Ciitique. Essais de psychologie
contemporaine. 1° 4.40.
Brandes (Georg), Menschen u. Werke. Essays. 3e Aufi. Frankfurt a M., Literarische Anstalt. f 7.15.
Bremer (0.), Ethnographie der germanischen Stamme. Stiaszburg, Karl J.
Trübiier. rn. 6 Krtn. f 5.20
Butler (S.), Shakespeare's Sonnets. Reconsidered, and in part re-arranged.
Introd., notes, repr. of 1609 ed. London, Longrnans. f 6.85,
Caruel (R. P.), ilistoire littéraire S l'usage des candidats au brevet supérieur de l'enseignement primaire d'après le programrne1900-1903. [3.30.
Charnpioa (F.1.), Introduction aux essais de Montaigne. f 1.90.
Chemielowski (P.), Historia literatury poiskiej. Tom T. Warschau. f 5.20.
Cox (F. A.), English inadrigals in time of Shakespeare. London, IJent. t 1.65.
Crosland T. W. II.), Literary parables. London, Unicorn Press. f 1.65.
Dctwsoi (W. J.), Makers of modern prose : Pop. handbook to greater
prose writers of Centuiy. London, Hoddet & S. f 3.90.
Dictionary of National Biograpliy. Ed. by Sidney Lee. Vol .61 : WhichcordWilliams. London, Smith & E. f 9.75.
Dot-nis (Jean), La poésie italienne contemporaine. Nouv. édition, revue et
a.ugmentée. Paris, Librairie Paul 011endorif. f 1.90.
English Lyrics : Chaucer to Poe. 134&-1809. Selected and arranged by
William Ernest Henley. New ed. London, Methuen. f 2.30.
Faquet (Eniile), Politiques et moralistes au XIXe siècle. III. (Stendhal,
Tocqueville, Proudhon, Sainte-Beuve, Taine, Renan). Paris, Société fian
çaise d'irnprirneiie et de librairie. Paris, Ancienne maison Lecène, Oudin
& Cie. f 1.90.
Field (Mrs Jaines T), Life of Nathaniel Hawthorne. With Poitrait, (Boston) London. f 2.30.
Fisher (Mary), A general survey of American Literature. (Cincinnati)
London. t 4.90.
Flenilny (». H.), How to study Shakespeare; with an introd. by W. G.
Rolfe. Series II. New-York, Doubieday & Mc. Clure Co. t 2.75.
Franzos (K. E.), Heines Geburtstag. Berlin, Concordia, Deutsche VerlagsAnstalt. f 0.50.
Friedrnann (S.), Das deutsche Drama des 19. Jahrh. in seinen Hauptvertretern. Ubers. v. L. Weber. 1 F d. Carl Meyer's graph. Institut, Leipzig. f 3.25.
Fruit
P.), The mmd and art of Poe's Poetry. London, Allenson. f 3.25.
Gaedertz (Karl Thdr ), Aus Fritz Reuters jungen u. alten Tagen. Neues
üb des Dichters Leben u. Werden, auf Giund ungedruckter Briefe u.
Dichtgn. mitgetheilt. Mit Reuters Selbstpoitr. als Burschenschaftei, aus
den Berliner Untersuchungsakten, sowie zahireichen Bildnissen u. An
sichten, zum Thi. nach Orig-Zeichngn. v. Ludw. Pietsch, Thdr. Schaepte;

u. Fritz Reuter. 1 L3d. 3 Aufi. gr. 80. Wisruar , Hinstorff's Ven. f 1.95,
geb. f 2.60.
Gcq,ley (C. ii!.), An introduetion to the methods and materials of literary
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criticism. Vol. 1. The bases in AEsthetics and Poetics. (Boston) London.
f 3.90.
GEiger (Lu l'w.), Dichter u. Frauen. Abhandlungen u. Mittheilgn. Neue
Sammlg. Berlin, Gebr. Paetel. f 4.55.
Geist (H.), Wie führt Goethe sein titanisches Faustproblem, das Bild seines
eigenen Lebenskampfes, volkommen einheitlich durch ? Weimar, Hermann
Böhlaus Nachf. f 3.90.
Gems (Poetic), from Shakespere till the present day, selected by B. S.
Beir ington. 80. f 3.50 ; geb., linn. f 4.25 ; houtbd. f 4.60 ; gewatt. f 6.—.
GeMtker (Karl), Studien zum Liederbuch der Klara H .tzlerin. Halle, M.
Niemeyer. j2.35.
Goethebildnisse, (5 BL in Photograv.) Berlin, Photograph. Geselischaft. f 6.50.
Goethe-Festschri; t zurn M5O Geburtstage des Dichters. Hrsg. v. der Leseu. Redehalle der d. Studenten in Pre. m 2 Bildnissen. Prag, Calve t 1.95.
Greenough (W. P.), Canadian Folk-Life and FGIk Lore. Illus. (New-York)
London. f 4.90.
hamel (Rich.), Hannoversche Dramaturgie. Kritische Studien u. Essays.
Hannover, Schaper. f 2.60 ; geb. f 3.25.
Harrison (F.), Tennyson, Ruskin, Mill. And other literary estimates. f 5.5&
Hirth (II.), Der indogermanische Ablaut, vornehinlich in seinem Verhaltnts
zur Betonung. Straszburg, Karl J. Trubner. f 3.60.
Hogan (J. F.), Life and works of Dante Alighieri. Introd. to study of
Divina Commedia. London, Longinans. f 8.15.
Inglott (A. F.), Dictionary of English homonyms, pronouncing &c. Trans.
into Italian and French. London. Paul. f 4.90.
Jahrbuch der Grillparzer-Gesellschaft. Red. v. Carl Glossy. 9. Jahrg. Wien,
Konegen. Geb. f 6.50.
Jahrhundert, (das neunzehnte), in Deutschlands Entwicklung. Hrsg. v. Paul
Schlenter. III. Bd. III. Meyer (Rich. M.), Die deutsche Litteratur des
19. Jahrh. Berlin, Bondi. f 6.50 ; geb. f 8.15.
Kaluza (M.), Historische Grarnmatik der englischen Sprache. I : Geschichte
der englischen Sprache. Phonetik, Laut- u Formenlehre des Altenglischen.
Berlin, Emil Felber. f 3.90.
Kónnecke (Dr.. G.), Bilderatlas zur Geschichte der deutschen Nationallitteratur. 2e vorm. Aufl. enthaltend 2200 abbild., F'acsirn. und Beilage. fol.
geb. 118.20.
-------, Goethe, Eine Biographie in Bildnissen, mit vielen Abbild. Portritts und Facsim. f 1.95.
Koster (A.), Gottfried Keller. geb. f 1.95.
Krauss (Hud. ), Schwbische Litteraturgeschichte in 2 Bdn. 2. Bd. Die
wurttemberg. Litteratur int 19n Jahrh. Freiburg i, P., Mohr. f 5.20;
geb. f 6.20.
Ku fferath (M.), Musiciens et philosophes. Tolstoi, Schopenhauer, Nietzsche,
R. Wagner. f 1.90.
La font aine (abbé). Boileau : Euvres classiques. f 2.15.
Lee (S.), Life of William Shakespeare. Illustr. Library ed. London, Smith,
Elder & Co. f 6.50
Leopardi (Giac), Pensieri di varia filosofia e di bella letterature. Firenze. f 3.85.
Linton (Mrs. Lynn), My literary life. Preface by Beatrice Harraden, Lon-

don, Hodder & Stoughton, f 2.30.
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Loreley. Illustrierte Zeitung f. deutsche Litteratur u. Kunst. Red. : P. Kempgens. 1. Jahrg, November 1899 bis Dezember 1000. 27 Nrn. LoreleyVe1~ Jungst & Co., Dusseldorf. Vierteljahrl. l1.-; einzelne Nrn. / 0.20.
Lorenz, (.JL\ Die Litteraitu a.nl. Iahrhundert-Ende, J. G. Cotta Nachf.,
Stuttgart. f 1.9;).
Lotsch (If'.), 'IV orterbuch zu modern franzosischen Schriftstellrnt.. A..~
Potsdam, f 1.30.
Lowell (J. R.), Literary essays: Among my Books. 1st Series; AlTIOng my
Books, 2nd Series; and My study windows. 3 vols. New edt (Boston)
London f19.50.
Lyonnet (H.), Le Theatre en Italie. f 1.90.
Mestico (E.), Compendio storico della letteratura italiana. Vol. II. Livorno,
R. Giusti. t 1.65.
Meyer (Dr. Rich. M.), Die deutsche Litteratur des 19 Jahrh. f 6.50; geb.
{8.15.
Meyer-Lubke (Prof. Wilh.), Grammatik del' romanischen Sprachen. 3.
(Schluss-)Bd. Syntax. gr. 80. Leipzig, O. R. Reisland. f 15.60.
Okasald (Tomltsu), Geschichte del' japanischen Nationallitteratur von den
altesten Zeiten bis zur Gegenwart. Leipzig, Brockhaus. t 3.25.
Oliphant (Mrs. M. O. If .), Autobiogr. and Letters. ed. by Mrs. Harry
Coghill. 3rd edt rev. London, Blackwood & S. t 3.90.
Palander (H.)~ Die althochdeutschen tiernamen. 1. Die namen del' saugetiere, Diss, Berlin, Mayer & Muller. l2.60.
Peck (H. T.), What is good English, and other essays. (New-York) London. f 4.90.
Pfaff (F.), Die grosse Heidelberger Liederhandschrift in getreuen Textabdruck, 3. Abtlg. Heidelberg, Oarl. Winter. f3.25.
Pierqili (Giuseppe), Vita di Giacomo Leopardi scritta cIa esso, con illustrazioni. Firenze. f 1.40.
Porello (Enrico), Comento sul quinto canto dell Inferno. Roma f 0.55.
Proces (gdm.), Modele francais, Extraits des meilleurs ecrivains, avec
notices. Cours superieur. Nouv, edition, revue. Bruxelles, Oscar Schepens

& Cie. f 1.65.
Quizielle (R. de), Bio-Bibliographie des ecrivains anciens du Bourbonnais.
f5.50.
Rebiere (A)~ Pages choisies des savants modernes cxtraites de leurs ceuvres.
f2.75.
Rodenberg (Jul.), Erinnerungen aus del' Jugendzeit. 2 Fde. Berlin, Gebr.
Paetel. f5.20; geb. f 6.50.
Rouoevre (E.), Connaissance necessaire it un bibliophile. 10 vol, illustres de
1800 figures. t 24.20.
Saleadori (Enrico) e Pl'inzivalli (Virqinio). Antologia letteraria educativa
Roma, f 1.90.
Schmidt (E'.), Lessing. Geschichte seines Lebens U. seiner Schriften, 2. Aufl,
Berlin, Weidmann'sche Buchh. 2 Bde. f 1 '1.70; geb. f 13.
Scott (C.), Drama of yesterday and to-day. 2 vols, London, Macmillan,

(23.40.
Selbstbiographten (Zeitgenossiche), I. (II. v. Ling.q), Meine Lebensreise. Auto-

biographie. II. (E. Wickert), Richter
Schuster & Loeffler, Berlin. f 7.15.

U.

Dichter. Ein Lebensausweis.
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HIJ HANGT DEN GEBRADEN HAAN L?IT.

De oorsprong dezer uitdrukking is tot nu toe onbekend. Verklaringen zijn er natuurlijk wel van gegeven, maar geen van alle
is zoo overtuigend, dat een verder onderzoek overbodig is geworden.
De Redactie van het Ndl. Wdb. maakt er zelfs niet eens gewag
van en heeft de voorkeur gegeven aan eene eigen verklaring, die
we later zullen vermelden, nadat de vroegere vooraf zijn medegedeeld. De eerste poging om de uitdr. te verklaren is gedaan
door Tuinman I, bl. 290, die allerlei gissingen voorslaat, zonder
iets stelligs te beweren. In den Navorscher VI, bl. 84 lezen we:
„0p de oude, eenvoudige maaltijden in den burgerkring was een

stuk rundvleesch reeds een hoofdschotel, ander vleesch kwam er
niet, of 't was eene ongehoorde weelde. Wie een gebraden haan
opschafte, maakte eene verteering, die voor verkwisting gold, en
verhief zich boven zijn' stand. Vandaar het spkw. waarmede
iemand wordt aangeduid, die door groote verteeringen zich aanstelt,
alsof hij schatrijk is. Misschien schuilt er nog eene woordspeling
in haan, waardoor men liever dezen vogel dan b.v. een kip of eene
duif noemde." Harrebomée I, 266 vindt deze verklaring niet onaannemelk , mij komt ze al zeer onaannemelijk , ja geheel onmogelijk voor. Hoe zou men iemand, die een gebraden haan opschafte,
zelf aldus noemen ?
Eene tweede verklaring vindt men in hetzelfde tijdschrift dl. XLIV,
bl. 217. Ze luidt als volgt en wordt alleen als curiositeit medegedeeld : „Het volk zègt niet gebraden, maar gebrajen. In dit
brajen ligt een woordspeling op breien, dat plát-hollandsch óók
bràjen wordt uitgesproken. Wie nu weet dat het begrip „hanig"
niet op meesters alleen, maar vooral op militairen van rang is toegepast van ouds, die in hun groot tenu met pluimen, kokarden en
epauletten, opgedirkte hanen gelijk, met opgezetten borst voor het
volk uittreden, dan verstaat men den gebrajen haan, als gebreiden
haan in dezer voege, dat al wat hem hanig siert niet van kammen
en veeren maar van gebreid gouddraad en andere stof is vervaardigd. In hoeverre hierbij wordt inbegrepen het smullen en brassen
nà de paradeering of andere festiviteiten, als wanneer de gebrajen
Noord en Zuid, 23e Jaargang,
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274
hanen liefst voor aller oog met de meest hanige taal zitten te genieten, moge de historiekenner der praktijk des levens toelichten,
zoo breed hij wil."
Eene derde verklaring wordt in hetzelfde deel gegeven op bl.
363, waar we lezen : „Den gebraden haan uithangen zal wel aan
een uithangbord, beschilderd met een gebraden haan, ontleend zijn.
In herbergen toch, waarvóor zulk een uithangbord prijkte, werd
gewis goede sier gemaakt." Dat zulke uithangborden bestonden
beweren Van Lennep en Ter Gouw Uithangteekens I, bl. 114:
„De Pasteibakkers hadden vroeger de Gebraden Haan uithangen,
waarvan de spreekwijze herkomstig is. Hij hangt den gebraden
haan uit", voor : hij schaft goed op."
De onjuistheid dezer verklaring blijkt aanstonds uit de oudere
varianten den gebraden haan maken (of spelen)", die bewijzen dat
uithangen in denzeifden zin moet worden opgevat als in onze
zegswijze ; „den ouden heer, den vrome uithangen", d. i. er den
schijn van aannemen.
Ten slotte de verklaring uit het Hdl. Wdb. V, kol. 1385: „Den
gebraden haan maken, spelen, uithangen. Niet anders dan eene,
zij het ook onverklaarbare versterking van den haan maken enz.
(De dubbele en de breede haan zijn trouwens al even weinig helder)."
De Redactie vindt, zooals uit haar eigen woorden blijkt, hare
verklaring niet boven alle bedenking verheven, en het is dan ook
wel twijfelachtig of gebraden hier tot versterking moet dienen. Den
haan maken (fr. faire le cocq), zich trotsch gedragen, de pijpen
stellen, is duidelijk, wanneer men denkt aan den trotschen, fieren
tred van dat dier. Ook den „dubbelen haan maken" is te begrijpen,
waar dubbel tot versterking dient, terwijl in den breeden haan
maken", breed moet worden opgevat in den zin van trotsch, eene
beteekenis, die in de l7de eeuw zeer gewoon was (vgl. nog het hd.
sick breit machen). Hoe evenwel gebraden als versterking kan worden verklaard, is me niet duidelijk.
Waar geen der gegeven verklaringen nu aannemelijk zijn, dienen
we naar eene andere te zoeken, en wanneer we dan nagaan, hoe
en langs welke wegen spreekwijzen kunnen ontstaan dan ligt het
vermoeden voor de hand, dat we den oorsprong moeten zoeken in
het eene of andere vertelsel of sprookje, waarin een gebraden haan
voorkomt. Het zou niet de eerste maal zijn, dat we op dit gebied

de verklaring vinden eener spreekwijze. Boontje komt om zijn
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loontje immers is ontleend aan het sprookje van Strootje, Kooltjevuur en Boontje, dat o.a. gevonden wordt bij Grimm .Kindermdrchen n 0 . 18 ; en in de 17de eeuw bij ons bekend was blijkens Jan
Vos' Klucht van Oene:
-

Ja ik zei jou et sprookje van Erritje, Boontje, Strootje en Kooltje vier
(zeggen;
Hoe dat Strootje, in plaats van ien brug, over ien sloot ging leggen;
Daar Erritje over heen rolde, om niet te koomen in noodt:
Maar nuit dat Kooltjevier op et midden quam, branden et Strootje
r(deur, en Kooltje vier viel in de Sloot,
Daar et zeil ongelok, as jy wel kan deinken, betreurde.
En hoe Boontje om Kooltjeviers ongeluk zoo lachte dat zyn naersje
(scheurde.
Hoe dat Boontje toen, om ien lapje veur zen naersje te krijgen nae
(ien schoenlapper tradt,
Seur die tijdt hebben al de Boontjes zwarte lapjes veur heur naers
(ehadt. 1 )
Voorts denke men aan een asschepoester; een Isegrim, ontleend aan

de historie van Reynaert den Vos, evenals de zegswijze : aap, wat
h.eb^ j e mooie jongen ; aan schoenmaker houd je bij je leest, het bekende
gezegde van Apelles ; enz. enz.
Do hier behandelde uitdrukking nu kan naar ik meen, ontleend
zijn aan een sprookje, dat in de 17de eeuw wellicht bekend geweest is, daar we in dien tijd de uitdr. meermalen aantreffen, o.a.
bij - Winschooten, Seeman, bi. 180: „o p s t e e k e n werd ook oneigendlijkt voor pragtiger, ooverdaadiger (voornaamendlijk in kleeding) werden : soo siet men dit in dit voorbeeld : de luiden steeken
geweldig op : deese lui speelen lustig den gebraaden haan" ; en bl.
224: „dat is op $fl groot scheeps ; hetwelk oneigendl k beteekend
dat is op sijn rijkelui ; dat is, den gebraaden haan speelen."
In het 7db. Wdb. V, 1385 worden nog enkele voorbeelden aangehaald, waaruit blijkt, dat de uitdr. de volgende beteekenissen
had : 1 . geur maken ; bluf slaan ; 20. grof geld verteren, brassen,
lichtmisserij en bedrijven ; 30• moedwil bedrijven ; zich overmoedig
en heerschzuchtig gedragen ; de wet stellen ; den baas spelen.
Het bedoelde sprookje luidt als volgt:
Er was eens een arm, oud vrouwtje, dat voornamelijk door
bedelen aan den kost moest komen. Alles wat zij kreeg, deelde
1 ) Zie Schotel 0 i d-Holl. Huisgezin, bi. 455 ; Ndl. Wdlb. ITI, 499 ; Tijdschriftt XIII, bi. 156 ; XVIII, bl. 293 en W. Dijkstra Uit Friesland's Volks-

leven II, 136.
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ze echter met haar kip, die haar iederen dag een ei legde. Zij
verkocht dit en voor het geld , dat zij er voor ontving, kocht ze
brood, waarvan zij de korst aan de kip gaf. Eens legde het dier
twee eieren, een wit en een zwart ; dit laatste ' werd door den

koning voor eene groote som gekocht en door de koningin op hare
borst uitgebroed. Na twintig dagen kwam er een mooi wit kuiken,
een haantje uit, dat dadelijk om een wijnsoep riep Hoe grooter
het werd, des te onbeschaamder stelde het zich aan, pikte aan
tafel in de borden van den koning, de koningin, de ministers en
allen die aanzaten, liep door het geheele paleis en bevuilde alles.
Eindelijk maakte hij het zoo bont, dat de koning den kok beval
er een kop bouillon van te koken. Bij werd geplukt en geschroeid,
en de hals werd hem afgesneden. Maar nauwelijks was hij in den
ketel gelegd, of hij vloog er uit en was weer geheel als te voren.
Uit vrees liet men het wonderdier leven ; doch het volgde weldra
zijne oude gewoonte, pikte in de borden, maakte goede sier en
bevuilde alles, zelfs een brief, dien de koning geschreven had. Nu
werd weder de kok geroepen, die den haan moest braden Dit
geschiedde en het dier werd 's middags verdeeld en verorberd. De
koning zelf nam den hals en den kop , maar nauwelijks had hij
dit opgegeten of daar hoorde hij in zijn maag hanengekraai. De
hofdoctoren werden onmiddellijk ontboden, maar niemand was in
staat er iets tegen te doen. Toevallig kwam de arme, oude vrouw
weer een aalmoes vragen, en zoodra de koning haar zag, dreigde
hij haar met den dood, indien ze niet zorgde dat dit gekraai in
zijne maag ophield. Zij ging naar huis, deelde dit aan hare kip
mede, die den raad gaf, wat kippenvoer te nemen, voor den koning
te gaan staan en den haan te roepen. Zij deed dit en de haan
kwam te voorschijn, die nu weder zijn vroeger leven aan het hof
begon. Hij werd hoe langer hoe onbeschaamder en vroeg eerst
om eene hen, daarna nog eene, en nog eene, en nog eene, totdat
hij vierentwintig hennen had. Toen vroeg hij gouden sporen; ook
deze werden hem gegeven. Op een anderen dag eischte hij een
dubbelen 'gouden kam, dien de koning hem eveneens gaf. Eindelijk
vroeg hij de helft van 's konings rijk ! Dit vond zijne majesteit
toch wat al te brutaal en weer nam hij zich voor het dier te dooden. Hij ontbood het oude vrouwtje en zeide : zoo je me niet van
dien haan verlost , dan zal ik je laten dooden. De vrouw deelde

dit aan haar kip mede, die den raad gaf, den koning, die kinder-
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te

stellen den haan als zoon aan te nemen. Ook
loos was, voor
dit geschiedde, maar het hielp niets . De haan bleef even trotsch
en aanmatigend en bevuilde met zijne hennen het geheele paleis.
Nogmaals vroeg de koning het vrouwtje om raad , die hem thans
verwees naar den vogel Fenix, maar hij vernam dat die ellendige
toestand niet zou ophouden, voordat de haan eene menschelijke
gedaante had aangenomen. Ook dit gebeurde en de haan veranderde
in een flinken jongen, die echter een kam en ook sporen droeg.
Na eenigen tijd werd de prins zeer neerslachtig en als men hem
vroeg, wat daarvan de oorzaak kon zijn, antwoordde hij niets. De
doctoren, zelfs de knapste, wisten er geen raad op. Na lang vragen
en vele beloften bekende hij den koning eindelijk, dat deze ziekte
voortkwam uit zijn vurig verlangen van eens te mogen kraaien.
Natuurlijk werd hem dit toegestaan, maar meteen sneed men hem
den kam af, wat tengevolge had, dat hij nooit meer dat verlangen
bij zich voelde opkomen ). Na eenige maanden kreeg de prins weder
een aanval van neerslachtigheid en deelde den koning mede, dat
hij zoo graag eens den grond wilde omkrabben. Het werd weder
toegestaan, maar nu werden tevens zijne sporen afgesneden, met
het gevolg, dat hij nooit meer wenschte te krabben. De prins
werd intusschen ouder en had den leeftijd bereikt, waarop hij kon
trouwen. De koning vroeg hem daarom, wie hij tot vrouw wenschte.
Toen evenwel de prins antwoordde, dat hij 't liefst eene jonge hen
had, werd zijne majesteit . zoo woedend, dat hij zijn zwaard trok
en hem het hoofd afsloeg. Doch geen menschenbloed stroomde uit
den hals, wel dat van een kip. Op datzelfde oogenblik verscheen
het oude vrouwtje en sprak : Majesteit nu is het gedaan. Meteen
plakte zij het hoofd weer op den romp en de prins werd weder
levend. Hij was nu een gewoon mensch geworden en trouwde
met de prinses van Spanje. Later werden zij koning en koningin
en regeerden goed.
Dit sprookje, zooals ik het hier geef, wordt gevonden in een
bundeltje Nieuwe Sprookjes van Luigi Capuana, uit het Italiaansch
door Manta, Leiden A. H. Adriani. Of het ook in andere redactie's
voorkomt, is mij onbekend, doch verwonderen zal het mij niet,
daar dergelijke sprookjes gewoonlijk zeer verbreid zijn.
1 ) Vgl. Gijsbr. v. Aemstel, vs. 296: Noit lcraeide hoen, als hertz de kan
was afgebeten.
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Het bestaan ervan in onze taal kan ik evenmin aantoonen ; geen
rechtstreeksch bewijs heb ik hiervan gevonden ; het is dan ook
slechts een vermoeden. Toch is de mogelijkheid niet uitgesloten,
dat dit te eeniger tijd wordt aangewezen, evenals het nog niet lang
geleden geschied is met het zoo even genoemde sprookje van Ertje,
Strootje, Kooltje-Vuur en Boontje, dat in de 17e eeuw bij ons vrij
algemeen bekend geweest is.
Het wonderverhaal van een gebraden haan , die kraait , is al
zeer oud. Het komt reeds voor in eene interpolatie van twee
Grieksche handschriften van het evangelie van Nicodemus en is
ingevlochten in de legende van den pelgrimstocht van Sint Jacob
van Compostella (San fago de Compostella), die o. a. in proza wordt
medegedeeld door Vincentius Bellovacensis (13de eeuw). Eene uitvoerige studie over dit onderwerp heeft geschreven Childe in zijne
English and Scottish popular Ballads, lste dl. p. 236 vlgg. ; VIde dl.
p. 502-503 , terwijl men in het Fransche tijdschrift Mélusine ,
recueil de Mythologie , littérature populaire , traditions et usages ,
publié par H. Gaidoz , tome VI , p. 25-27 ook het een en ander
over dit onderwerp kan vinden 1 ). Onder anderen is hier een
Fransch liedje uit de 16e eeuw medegedeeld, waarin de geschiedenis
wordt vermeld van een pelgrim , die beschuldigd werd van diefstal,
doch wiens onschuld aan den dag kwam door het kraaien van een
gebraden haan. Dit lied is eene variant van een vroegeren Franschen
tekst , die ook in Catalonie , Nederland , bij de Wenden en in
Piëmont voorkwam of nog bestaat. 2)
F. A. STOETT.

1) Deze aanwijzing ben ik verschuldigd aan den folklorist den Heer
A. de Cock , hoofdonderwijzer te Denderleeuw en redacteur van het in
Noord-Nederland veel te weinig bekende Tijdschrift Volkskunde.
2) De lezer bedenke, dat ik dooi dit artikel geenszins alle moeilijkheden
der verklaring heb opgelost. Iet is alleen mijne bedoeling te wijzen op
eene richting, waarin tot nu toe de oplossing niet is gezocht, en waarop
de aandacht dient te worden gevestigd.

VERSCHEIDENHEDEN.
Nijdas.
Tot de vele woorden , die men in de spreektaal hoort en die
nergens staan opgeteekend, behoort ook het znw. nijdas. In geen
enkel Woordenboek, ook niet in de Idiotica, is dit woord te vinden
en toch is het springlevend in een groot gedeelte van Holland,
voornamelijk Zuid-Holland. In de litteratuur trof ik het onlangs
aan in een stukje van Frits Lapidoth, getiteld het Refrein, o.a.
opgenomen in het voortreffelijk en smaakvol leesboek Aangename
Uren door F. J. Heeris en W. Toose, I bl. 123, en zoo werd
mijne aandacht op dit vreemde woord gevestigd, dat, zooals bekend
is, gebruikt wordt in den zin van een neetoor, een kribbig, ontevreden rnenseh. Vanwaar komt dit raadselachtige woord ? Het
ziet er uit, alsof het met het znw. nijd samenhangt, doch hoe
dan het laatste stuk as te verklaren ? Toen ik inlichtingen inwon
aangaande het gebruik van dit woord, deelde iemand mij mede,
dat in zijne geboorteplaats, nl. Nieuwkoop, het woord bekend was,
en dat men aldaar, ook als scheldwoord, zoowel ijlas als nijdas hoort.
Deze mededeeling bracht mij op de volgende gedachte. Er bestaat
in Zuid-Holland een woord eidas, soms eindas, een der vele benamingen voor de hagedis l ). Dit diertje, hoewel geheel onschadelijk, wordt in sommige streken, ook in Zuid-Nederland, voor vergiftig gehouden. De Geldersman zegt o.a. : De evedessen sind
venind." 2 ) In de middeleeuwen gold dit vooroordeel reeds blijkens
Maerlant, Nat. BI. VI, vs. 509:
Lacerta es een clene serpent,
Datrnen in vele landen kent,
Ende heeft IIII voeten, als wijt weten,
Sine tonge es in tween ghespleten.
Sin venijn is niet so swaer
Als nlenech worms, wet voorwaer.

In de l7de eeuw vinden we een spoor van dit .geloof bij Hooft,
Ged. I, 227, 38:
1) Nd 1. Wdb. V, 1517.
2) Zie Mr. L. A. J. W. Baron Sloet, De dieren in het Germaansehe Volksgeloof en Volksgebruik, 's-Gravenliage, 1887, bl. 300.
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De gladheit van een slang, de sprenklen van een haeghdisse
Al zijnse lekkr' in 't oogh, met zulk een onbescheidt
Bekooren niemandt.

1)

en bl. 228, 55:
Wat heeft men dan zoo bang
(Ach, zegt me doch) te zijn voor haeghedis en slang?

Door Hooft wordt dus de hagedis in éénen adem genoemd met
de slang ; ook in de middeleeuwen komen haghetissen en serpenten
naast elkander voor; het eerste ter vertaling van cuelcuevres (adders. 2 )
Uit dit alles blijkt genoegzaam, dat men de hagedis voor vergiftig hield en nog houdt. Zoo kon de naam van dit dier als
scheldnaam gebruikt worden, evenals slang, en is het niet onmogelijk, dat men gezegd heeft „een eidas van een vrouw (of een
man)", voor : een venijnige, booze feeks, of een boosaardigen man.
Steun vindt deze onderstelling in de Antwerpsche uitdrukking:
't Is 'en artis van en wijf, d. w. z. het is een feeks, een arglistig
vrouwmensch, waarin „artis", hetzelfde woord is als het bij Kiliaen
vermelde aeî d tisse, lacerta, hagedis 3 ).
Indien deze gissing juist is, dan moet de vorm nijdas ontstaan
zijn door de voorvoeging van de n van het lidwoord van onbepaaldheid 4), . en volgt hier tevens uit, dat het woord met eene ei
moet worden geschreven, als beantwoordend aan een ouder mnl.
egedisse , ohd. eg id ëlz sa, nhd. eidechse 5). Door de bij gedachte aan
nijd en nijdig, waarmede het om de beteekenis licht in verband
kon worden gebracht, is het dan ten onrechte met eene ij geschreven.
F. A. STOETT.
Amsterdam.

Een motto van den Schoolmeester. 6 )
Wie er niet tegen kan, voor den gek te worden gehouden, moet
de gedichten van den Schoolmeester maar niet lezen. De Schoolmeester — alias Gerrit van de Linde 1 geb. te Leiden 12 Maart
1) Verwart Hooft hier de hagedis met den veel op dit dier gelijkenden
salamander (salamandva maculata) ?
2) Mfzl. Wdb. III, 28.
3) Idioticon van het Antwerpsch Dialect, opgesteld door P. Jozef Cornelissen en J. B. Vervliet, Gent, 1899, bl. 166.
4) Te Winkel, Granen-Figuren, bl. 45 vlgg.
5)

Mi 1. Wdb. II. 583.
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1808, gestorven te Londen 27 Jan. 1858) -- houdt zijne lezers
bijna altijd voor den gek. Dat doet hij wij hebben het in
eene vorige aflevering kunnen lezen --- als hij in „het Paard"
naar Martinet verwijst, een predikant-natuurkundige, elders, in de
I oei, door hem in één adem met Plinius genoemd ; dat doet hij
ook, als hij zich in liet Speenvarken beroept op Buffon, of in het
Kalf weder op Plinius, of als hij ons, eveneens in „de Koel" vertelt, dat dit huisdier volgens den Hollandschen Naturalist Verboom 7
de uitvindster is van de aardbeien met room, of er in de Haan,
niet alleen Linnaeus, Martinet, Buffon en Cuvier, maar zelfs Grotius en Puffendorf bij te pas (of te onpas !) weet te brengen. Door
al die geleerden er bij te halen, geeft hij iets deftigs aan zijne
verzen en doet de dwaasheid er van nog meer uitkomen ; want
)

geen dwaasheid is dwazer dan deftige dwaasheid!

Ik wil thans even stilstaan bij het motto dat boven een van des
Schoolmeesters gedichten prijkt. Het vers heet 81e transit en be-

helst eene aanspraak door een generaal gehouden tot zijn waarde
schutters ! voetvolk ! ruiterij ! veel geachte armee." Het motto
luidt aldus :
Want zonder eer kan ik wil leven,
Maar zonder kop leeft held Achilles niet,
Het Bidders-oproer, Treurspel.

Waar heeft de Schoolmeester dat motto van daan gehaald ? Dat
het genoemde Treurspel alleen in des dichters verbeelding bestaat,
behoef ik nl. niet te zeggen.
Ik wil trachten den lezer uit de onzekerheid te helpen.
Ba1thasar Huydeeoper (1695-1778), èn als taalkundige
èn als dichter bekend, heeft een treurspel gemaakt, getiteld Achilles.
Dat stuk is stellig herhaaldelijk vertoond. Onder uitbundige
toejuichingen vervulde Punt (1711-1779) op 29 Jan. 1763 de titelrol in den Amsterdamschen Schouwburg. Grooten indruk zal daarbij
wel vooral de alleenspraak gemaakt hebben, door Achilles gehouden
na do gedwongen terugzending van Briseis aan Agamemnon. In
den letterkundigen leercursus van G. Kuyper Hzn., dien wij als
6) Mag ik bij deze gelegenheid de lezers van Noord en Zuid verzoeken.
twee drukfouten te verbeteren in mijn stukje ; Z'iveem-a(il een komma te veel
in aft. 1 ? Op blz. 41 reg. 5 v. o. staat gemaakte woorden, lees : gewraakle
woorden en op blz. 42 reg. 14 v. b.: menen, lees : ineenen.
7) Wie dit is heb ik niet kunnen vinden.
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leerlingen van het Amsterdamsch Gymnasium , bij de lessen van
den heer W. J. Hofdijk, indertijd gebruikten, is zij opgenomen
(6de druk, blz. 470). Het eerste couplet luidt als volgt:
Ik heb u wederom doen keeren,
Hoe zeer 't u smarte, ó schoone vrouw!
Uw vriendelijk gezigt te ontbeeren,
Strekt mijner ziel een' bittren rouw;
Ik zag, wanneer wij moesten scheien
Uw minlijke ooggin droevig schreien.
Ik hield mijn smart in en ontveinsde mijn verdriet
Met droefheid heb ik u den dwingland weer gegeven:
Doch ik kan zonder u wel leven;
Maar zonder eer leeft hield Achilles niet.

De twee slotregels van dit couplet worden met een kleine variatie
in den eersten van 't tweetal, aan het einde van ieder der volgende
coupletten herhaald.
Dat Achilles zich zelven Held Achilles noemt zal menigen spotvogel aanleiding gegeven hebben om met die als een referein telkens
terugkeerende regels den draak te steken. Het Fransche gezegde
du sublinie azu rricclicule i-1 nnz'yy qu'zu-nn pas heeft zich hier bewaarheid. Men is die regels gaan parodieeren, zooals men zoo vele
plaatsen uit den Gijsbrecht van Aemstel en zelfs het Wilhelmus
van Nassouwe, geparodieerd heeft. En lag het daarbij niet voor
de hand, dat men Sancho Pancha tegenover Don Quichotte ! —
in den tweeden regel de eer over boord wierp en er iets anders
voor in de plaats stelde, als van meer tastbaren aard, en meer in
letterlaken, plat-prozaischen zin voor het leven onmisbaar ? Ja, dat
men nog een stap verder deed en de eer ging voorstellen, als iets
waar buiten men heel goed leven kon ? Zoo heeft dan, óf de
Schoolmeester zelf, óf iemand anders lang vó6r hem ik vermoed
het laatste — er dit van gemaakt :
Want zonder eer kan ik wel leven
Maar zonder kop leeft held Achilles niet.

Bij die eene dwaasheid liet de Schoolmeester het niet. Hij voegt
er eene tweede bij.
Hij stelt het voor, alsof die regels ontleend zijn aan een Treurspel, genaamd Het Bidoders-oproer. Waarom ? Wegens de verwantschap, die er tusschen Achilles en een aanspreker bestaat.
Achilles wordt bij Homerus de snelvoetige genoemd en volgens
hunne snelvoetigheid heeten de aansprekers Achilissen. Reeds bij
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Wolff en Deken komt die bijnaam. (Men zie het Woordenboek
der Nederlandsche Taal I, 614, en Woordenschat, verklaring van
woorden en uitdrukkingen, onder redactie van Taco H. de Beer
en Dr. E. Laurillard).
De Grieksche held wordt vervangen door een Hollandschen aanspreker, wien de woorden van den grootera Griek, nadat alle verhevenheid er aan ontnomen is, in den mond gelegd worden. Ver mits die woorden echter kwalijk kunnen zijn uitgesproken door een
aanspreker bij de uitoefening van zijn eerzaam en nuttig, maar
weinig krijgshaftig bedrijf, heeten zij ontleend te zijn aan een treurspel, genaamd het J3iddersoproer. Zulk een oproer heeft inderdaad
plaats gehad ; het is in Jan. 1696 te Amsterdam uitgebarsten tengevolge van eene nieuwe keur op het begraven. De Schoolmeester
zinspeelt hier dus op eene gebeurtenis , die aan velen zijner lezers
niet onbekend was, en haspelt weder op eene vermakelijke wijze
waarheid en verdichting dooreen.
Mr. C. BAKE.

Ter purperroode kimmen.
Deze plaats in P o t g i e t e r, De Jonge Priester I, 1, 1 geeft
telkens aanleiding tot bedenkingen, dat hier het lidwoord in 't
enkelvoud staat voor een meervoudig zelfst n.w.
Ook in Den H e r t o g's Aanteekeningen zie ik de zaak zoo
voorgesteld. (Zie Aanleiding tot Studie van Litteratuur. II, 24.)
Toch is deze datief plcww•alis volkomen in overeenstemming met
P o t g i e t e r's spelling. In de Nederduitsche Spraakkunst (1808)
van Weiland staat § 86 als verbuiging van het lidwoord vr. meervoud opgegeven : 1. de ; 2. der ; 3. de, der ; 4. de. 'Vergelijk voor
meer plaatsen bij P.:
„ge ziet den oogen zijne begaafdheden zoo goed aan, als der
handen hare bevalligheid ;" (Proza 5e druk, 345.)
„Vondel, die Willem II der verwenschingen des volks prijs gaf,"
(ib. 365 )
„als zoude vertroosting van hare lippen dor verlatenen niet welkom zijn geweest !'' (ib. 40.)
„maar niet beslissend genoeg, om der beide dochteren een onafhankelijk vermogen na te laten." (ib. 04.)
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„0 het is iets schoons in Holland der muzen te offeren." (ib. 173.)
„Hoe schoon stond het der edele lijnen van dat anders overernstig gezigt !" (ib. 71.)
Zie verder nog aldaar, 95, 109, 110, 113, 185, 256, 308, 322,

361, 382, 453, 464.
Ook voor het bezittelijk vnw. (Wei 1 a n d § 103.)
„als zij al den vreemden opschik gaslaat, die harer dochteren
om de teêre leedjens bengelt ;" (ib. 4.)
„wat zou zij, als ze hem nam, harer kennissen, harer vriendinnen antwoorden," (ib. 260.)
„en ik zal wre verfijnde zenuwen geen geweld meer aandoen ;"
(ib. 457.) Zie nog pg. 107, 367, 432.
Eveneens in overeenstemming met het natuurlijke geslacht : „dat
een .. , schoenmaker, ... terwijl hij in het voorhuis der naaste
woning op zijnen driestal zat, dr buurtjes toeriep :" (ib. 75.)
„Ik vergeef het der laatste van ganscher harte,
Slechts eens bij een mnl. woord:
„Of de man het verdiende, bewijze der liefhebbers van twisten
van dien aard de aantijging van Willis en de verdediging van
Poot in alle oude bibliotheken te vinden." (ib. 386.)
Een datief plur. den voor het vrouw. trof ik ook slechts één keer aan:
„Luttel zou het den dochteren hebben gedeerd," (ib. 62.)
De plaats uit „ De Jonde Priester ' is dus op te vatten als datief
pluralis;
„het meervoudig gebruik van kim is, vooral bij dichters, niet
vreemd' (D e n H e r t o g, t. a. p.).
G. ENGELS.
Schiedam.

De Woordenschat der Nederlandsche Taal.
In V e r c o u 11 i e: Alge)neene Inleiding tot de Taalkunde
(uitgave 1900) vind ik Van D a 1 e geschat op 83000 woorden
(aanhaling uit Verdam : Gesch. der Ned. Tàal). J a n t e W i n k e 1:
Geschichte der nied er MInd'ischen Spraehe 2 (uitgave 1898) geeft
voor V a n D a t e op + 100.000 woorden (eveneens een aanhaling uit Verdam).
In de , eerste plaats is` dit verschil vreemd en in de tweede plaats
is die berekening thans niet meer geldig. Zij was gegrond op den
2den of den 3den druk van Van I)ale. De tegenwoordige 4de druk
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heeft geheel andere afmetingen gekregen : de inhoud is enorm
uitgebreid, duizenden van nieuwe woorden zijn er in opgenomen.
En nu kom ik door de volgende berekening tot een geheel ander getal.
Het boek telt 1962 bladz. of 3924 kol. met gemiddeld 40 woorden
per kolom. Voor de groote artikelen en de vreemde woorden 124 kol.
buiten rekening latende, verkrijg ik 3800 X 40 =152.000 woorden.
Wanneer ik nu daarbij in aanmerking neem, hoeveel woorden, inz.
samenstellingen en afleidingen door de bewerkers niet opgenomen
zijn, geloof ik het aantal woorden onzer taal veilig op 175.000 te
mogen stellen.
P. J. VAN MALSSEN JR.

Een zonderling bericht.
Eenige onzer nieuwsbladen berichten niet heel lang geleden
het volgende : „De milicien-soldaat F. de V., die onlangs in de
infanterie-kazerne te Utrecht den milicien v. D. heeft doodgeschoten en dientengevolge in het militair shospitaal ter observatie
was opgenomen, is gisteren naar het krankzinnigengesticht overgebracht, om zijne geestvermogens te onderzoeken."
Ik zou vragen : als die man zijn eigen geestvermogens moet
onderzoeken (een lastige taak), moet hij daarom dan naar een gesticht
worden vervoerd ? Mr. C. B.

Bereden wapens.
Op eene vraag door den heer J. F. Jansen te Harlingen in het
Schoolblad gedaan, hoe deze uitdrukking te verklaren, lezen we
het volgende antwoord:
Over de actieve . beteekenis van attributief gebruikte voltooide
deelwoorden in uitdrukkingen als : een geleerd man, een gestudeerd
persoon, een bereisde Roel, een bBlezen mensch, een beleefd mensch
(= die veel geleefd, veel met menschen omgegaan heeft , dus
savoir-vivre bezit 1 ), een ervaren man (lett. die veel gevaren, gereisd
heeft), een bevaren matroos, een bereden huzaar, een dronken man
( een veel gedronken hebbend man, vgl. fr. un homme bu), e. a.
—

1)

Vgl, echter Ned. TW db, II kol. 1686.
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vindt de geachte inzender belangrijke aanteekeningen in het Ned.
Wdb., dat al deze woorden, behalve bevaren en ervaren, reeds
behandeld heeft. Verder vindt hij de quaestie besproken in mijne
Ned. Spr. III § 100 en wil hij het naadje van de kous weten,
dan vindt hij uitkomst bij Prof. van Helten in het Tijdschr. voor
Ned. t. en 1. XI, 187-197. Ik wil niet zeggen, dat de heer J.
op die wijze den onverlaat zal te weten komen, die het eerst „de
vrijmoedigheid heeft gehad" zich dit gebruik te veroorloven, maar
dit doet er ook minder toe ; de man moet al eeuwen dood zijn. En
al zal het niemand in het hoofd komen van „gegeten kinderen"
te spreken, bij zijne onderzoekingen zal de geachte inzender vinden,
dat ongheëten voor „niet gegeten hebbend" (lat. incenatus) in het
Mnl. wel voorkwam.
Als men al, wat door vreemde invloeden in onze taal kwam,
als „onnederlandsch" zou willen uitroeien, zou men een geweldig
verdelgingstooneel moeten aanrichten.
Intusschen is het waar, dat in het tegenwoordig gebruik van
bereden weer een nieuwe begripsovergang is op te merken, nl.
van „veel. gereden hebben en dus geoefend in het rijden" tot
eenvoudig „kunnende rijden." 1 ) (DEN) H(ERTOG).

Voet bij stuk houden.
Eene vraag, naar aanleiding van bovenstaande zegswijze gedaan,
brengt er mij toe in dit Tijdschrift een artikeltje daarover te schrijven, dat door zijn ontstaan zijn recht van bestaan reeds voldoende
rechtvaardigt.
Geen der beteekenissen van 't woord „stuk" inderdaad, stelt ons
in staat de uitdrukking „voet bij stuk houden" voldoende te verklaren ; a priori is dus 't vermoeden gewettigd, dat zij oorspronkelijk anders zal geluid hebben, dat of voet" of „stuk" of desnoods 't werkwoord „houden" in de plaats zijn getreden van andere
woorden. De wetenschap, dat en tegenwoordig én vroeger echter
voet bij stek houden gehoord wordt en werd, bewijst a posteriori, dat
het zooeven geuite vermoeden juist is en dat „stuk" oorspronkelijk
voor en naast „stek" is in gebruik gekomen. Dat aan „stek"
1) Vgl. in hedend. hgd.: Allein der biedre Vater spricht:

»Fritz u n g eb e t e t isst man nicht !" GERox.

Bed.
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oudere rechten toekomen mag met groote waarschijnlijkheid worden
aangenomen omdat a) de uitdrukking zich dan gereedelijk laat
verklaren, b) getuigenissen uit oudere geschriften de uitdrukking
voet bij stek houden zwart op wit geven, c) een vorm „stuk"
naast stek" op taalkundige gronden geen onmogelijkheid is.
De heer Eymael in zijn uitgave van Constantijn Huygens' Hof
wijck bl. 76, naar aanleiding van 's dichters verzen (vs. 1760 vlg.),
waar den vrijer wordt aangeraden niet zoo maar den moed te
laten zakken als 't meisje niet dadelijk reageert op zijne uitingen:

-

Houdt jij maer voet bij steek de Meisjes moete suer sien;
Dat sel wel overgaen : je selt noch sulcken tuer sien;
Trijn sel iens mit en wijs ontdoyen ; dat gaet vast:
Soo voer ick mit men Pleun : wat had ick s' op epast,
Eer 't ja-woord schuyven wouw ! dan wouwse, maer sen sou niet;
Die molen liep rondom ; dan souse, maer sen wouw niet:
In 't ende quamt' er toe, als ick er t minst om docht:
Soo benne w' entelick as lijm an ien erocht.
;

schrijft het volgende:
„Voet bij steek : de oorspronkelijke en juiste zegswijze van ons
voet bij stuk,. Bij Marnix vindt men ook : voet bij steek setten.
Waarschijnlijk aan 't een of ander spel ontleend, waarin men den
voet bij den (begin)paal moest houden. B(ilderdijk) zegt : „Het is:
den voet bij het paaltjen zetten om den grond recht vast te maken."
Doch moet men hierbij voet bij stek houden ? '
Gelijk we zien is 't bestaan van „bij stek" in vroegeren tijd bewezen ; het zou geen wonder zijn, als onze taalvorschers uit hunne
woordmagazijnen meer bewijsplaatsen wisten aan te geven.
Dat eene uitdrukking ontleend aan zeker spel, in de algemeene
taal is overgegaan en zoo haar beteekenis heeft uitgebreid is iets,
dat niemand, die geen vreemdeling in de taalkunde is, eene zeldzaamheid zal noemen. Wij wijzen — om alleen bij datgene, wat
zeker en voor ieder duidelijk is, te blijven -- op: in 't ootje nemen,
van meet af aan, het gewonnen geven, 't is een kolfje naar zijn
hand, schaakmat zetten, ergens hooge ooges naar gooien, op 't spel
zetten, de speelbal zijn van, iets verspelen, zich scherp zetten, enz,
Thans rest ons nog uiteen te zetten, hoe voor en naast "t oorspronkelijke stek, 't woord stuk kon komen te staan, m. a. w. 't
bewijs, dat hetzij op phonetisch verklaarbare wijze of niet de wis-

seling eener è en i vroeger en ook thans nog plaats vond of vindt.
Wanneer wij weten, dat sciiulp, blusschen; spul (in de spreektaal)
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uiulpsch , vroeger luidden en thans soms nog 1uiden: schelp, blesschen (uit beleeschen spel, uieipscli (vgl. welp = dieren-jong) en
rund, suloer, sunt (in de spreektaal.: 'rind, silver, sint, dan is
daardoor genoeg bewezen, dat een e of z konden overgaan tot it
onder invloed van eene voorafgaande of volgende e of r 1). Doch
ook waar eene e of 1'" niet aanwezig waren, zien we soms 't zelfde
proces; zoo is hun, 't persoonlijke en bezittelijke voornaamwoord
ontstaan nit hen. 2)

Worttum.

G. A.

NAUTA.

Paraphrase ell Opstel.
Het examen is en blUft de eerste aanleiding om te maken, dat
men een yak niet 1eert, althans niet ernstig bestudeert: by het
examen toch is het niet de vraag of de examinandus het voornaamste
en bclangrjjkste van eenig yak kent, weet, begrjjpt , verwerkt en
weet toe te passen, maar of hy aIle grappen, kunstjes, aardigheidjes en loopjes kent, die de examinator zel] kent, en soms kent
deze niets andere of weI die, welke de examinator graag heeft,
dat zijn slachtoffer zal kennen.
Want de examinator is almachtig, immers de eischen voor het
examen zyn altijd zoo gesteld, dat men er uit kan halen , wat men

wil en als men die "eischen" gaat toelichten, dan wordt het er
waarljjk niet beter op, want de toelichtingen zyn veelal even zeer
in orakeltaal geschreven. Een bewjjs voor deze stelling vinden wy
in een, uit Indie overgekomen "toelichting" in zake Nederlandsch
voor aanstaande hoofden van scholen. De Commissie is zoo vriendeljjk te zeggen, wat zy verlangt by een "paraphrase" en wat by
een "opstel" en weI aldus:

1) Het Middelnederlandsch kende van enkele dezer woorden de vormen
met e, i en u: rent, rint, runt; blesschen; blisken; blusscen. Van H e l ten,
Mnl. Spraaklc. § 40.
Ook 't woord fttlp, dat van latere dagteekening is (uit frat felpe) naast
(elp, toont dezelfde wisseling.
2) De spreektaal tegenwoordig bewijst nog genoeg, dat 't slechts een
voorschrift van de spraakkunst is, dat hun datief, hen accusatief is; de
oorspr, vorm VOOI' beide is hen; in de spreektaal geldt ook hun voor beide.
Wat 't bezittclijk voornw. betreft, de vorm hen is in 't Mnl. zeldzaam evenals hon, oak hun is daar niet de gewone vorm, maar hare, haer (vaal' aIle

geslachten), Van H el ten, Mnl. Spraakk. § 342.
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,,Paraphrase. Wie een gedicht paraphraseert moet de gedachten
en de stemming , waarvan het de uitdrukking is, weergeven in de
eenvoudige , de onopgesmukte, de gewone, de zuiver verstandelijke
taal , die de dichter zelf zou hebben kunnen bezigen , als hij zich
niet in rhytmen , rijmen of figuurlijke uitdrukkingen had willen
uiten. Men moet dus de beelden uitwerken , zóó dat met zooveel
woorden uitgedrukt staat , waarvan zij de beelden zijn ; men onthoude zich van nieuwe beeldspraak te gebruiken.
De gedachtengang, waarvan de dichter soms heele stukken heeft
overgeslagen , moet in de paraphrase volledig worden aangevuld,
zoodat deze een helder aaneengesloten redeneering wordt ; men
hoede zich , zelf sprongen in den gedachtengang te maken.
Men mag niets meer en niets minder dan den wezenlijken inhoud
weergeven , en ten slotte : men moet zorg dragen, niet alleen, dat
de onderdeelen zelf nauwkeurig en juist worden weergegeven,
maar ook , dat zij samen een goed aaneengesloten welklinkend geheel vormen , een afgerond en duidelijk opstel geschreven in welverzorgden stijl.
Opstellen. De subcommissie meent aan een opstel als eischen te
mogen stellen:
a. dat de compositie helder en logisch zij
b. dat het door zijn inhoud blijkt geschreven te zijn, door iemand
die over een eenvoudig onderwerp verstandige denkbeelden heeft,
berustende op goede argumenten;
c. dat het eenvoudig en juist van uitdrukking zij en niet ontsierd worde door hoogdravende , niet-gevoelde eidrukkingen , noch
door onjuiste of versleten beeldspraak, noch door eene taalarmoede
die noodzaakt , telkens dezelfde uitdrukkingen en zinswendingen te
gebruiken."
De ongelukkige candidaat, die deze eischen leest en .. , begrijpt,
zal tot de overtuiging komen , dat de „subcommissie" als eisch
stelt , dat de candidaat een volleerd stijlist en dichter is , dat hij
stijl heeft (iets, wat nauwelijks éen op de duizend schrijvers heeft),
maar dan zal hij tevens inzien , dat de subcommissie zelve of haar
penvoerder aan die eischen niet voldoet. In de eerste plaats niet
aan den eisch van het gezond verstand Hoe zou de candidaat
kunnen weten , welke „heele stukken van den gedachtengang de
dichter soms heeft overgeslagen'' aangenomen dat men een stuk
van een gedachtengang kon overslaan ! Wat is de „wezenlijke in19
Noord en Zuid 23ste Jaargang.
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houd" van een gedicht ? (Wat zou de niet-wezenlijke wel zijn ?)
Wat is een helder aaneengesloten redevoering ? Bij aaneensluiten
hebben we niets met helder, duister of donker te maken. Het sluit
aan of 't sluit niet aan. Wat is een „welklinkend geheel" en wat
is een "afgerond en duidelijk opstel ' ? Zou de candidaat anders
denken , dat hij onduidelijk moest schrijven , bijv. zoo als de „subcommissie" ? Welk licht geeft aan den candidaat de mededeeling
dat „de compositie helder en logisch" moet zijn ? Dat helder doet
aan overmatig gebruik van oude klare denken ! En wat te denken
van examinatoren , die een „welverzorgden stijl' (een mal
woord , dat „welverzorgd", maar dat men stilzwijgend is overeengekomen te begrijpen) , die geen taalarmoede duldt, die noodzaakt
„telkens dezelfde uitdrukkingen te gebruiken" maar die het woord
uitdrukkingen in vijf regels driemaal laat voorkomen. Bij zulke bolleboozen of wellicht beter gezegd holle buizen blijkt alweer, dat het
voor menschen , die het zoo nauw niet nemen , heel wat gemakkelijker is , te examineeren dan geexamineerd te worden.
'

Geen tittel of jota,
niet het geringste. Uitdrukking van Jezus in Matth. V : 18a: „Geen

jota of tittel van de (Mozaïsche) Wet zal voorbijgaan.". Hij noemt
de jota (Jód) als de kleinste letter van het Hebreeuwsche alphabet.
Tittel (vgl. Luk. XVI : 17) — letterstreep ; want niet de vokaalstreepjes of de accenten (onder de Hebreeuwsche letters), die gewis
van latere uitvinding zijn , maar de kleinste streepjes of haaltjes
aan die letters zelve , zijn hier bedoeld.

IETS OVER HET „VRAAGDICHT' BIJ VONDEL.
;

Met de verheffing van Prins Frederik Hendrik in 1625 hoopten
de Remonstranten wat meer vrijheid te zullen genieten, en werkelijk de toestand was eenigszins veranderd. De eerste, die dit ondervond, was de Heer Van der Myle, wien men verlof had gegeven
zich wederom in den Haag te vestigen. Ook werd de Heer Van
Reigersbergen, zwager van Hugo de Groot, bevorderd tot raadsheer
in den Hoogen Raad. De verbannen Arminianen en Arminiaansche
predikanten, deze teekenen niet onopgemerkt voorbij latende gaan,
begonnen hierop van lieverlede in 't land terug te komen, zeer
tegen den zin der Contra Remonstranten, die er over schreven :
„D'Arminianen ende principalyk haere uytgebannen Leeraers, die soo
stout wederom durven in 't Lant komen, als ofze niet eens ghebannen en waeren, soekende alsoo haerselfs ofte 't Lant in 't verderf
te brenghen ende 'tselve voor de gantsche wereld tot een spot
te maecken. Als of oase Hooghe Overheden niet machtig en waeren
om hare Ho. Mog. Christelijcke loffelijke ende welghenomene ende
vast beslotene Resolutien ende Edicten staende te houden ende die
tegens de moetwillighe overtreders van dien te executeeren." 1 )
Ook begonnen de Remonstranten in die steden, waar de Regeering
hun gunstig gestemd was, allengs openlijk te vergaderen. Dit geschiedde te Amsterdam, Gouda, Brielle, Woerden en Rotterdam.
In de eerstgenoemde stad werd in 1626 hunne bijeenkomst in „'t
huys te Monckelbaen" door de „grauwe geusen" verhinderd en 't
huis geplunderd. De Arminianen werden echter door stadssoldaten
beschermd bij welke schermutseling twee der oproermakers gedood
werden. Nergens hadden echter de Remonstranten zoo veel vrijheid
als te Rotterdam, waar zij hunne vrienden in grooten getale telden,
zoodat de Regeering voor bloedvergieten vreesde, als de bijeenkomsten der Arminianen werden verboden. De Synode klaagde
menigmaal bij de Staten over de toenemende „Arminiaansche stoutichheden" en verlangde, dat men de hand hield aan de plakaten.
Eindelijk, na lang aandringen der Synode besloten de Staten met
kennis van den Prins de plakaten te hernieuwen. Doch Rotterdam
1) De werken van J. v. d. Vondel. Uitgave Unger 1630-1636. Bl. 288
Noot 2.
49*
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verklaarde zich tegen dit besluit en zeide, geen gezindheid, noch
vermogen te hebben de plakaten in de stad uit te voeren. Daar
echter de andere steden hierop verklaarden niet te willen bewilligen
in de vernieuwing der verponding, zoolang Rotterdam zich verzette,
gaf deze stad eindelijk toe en beloofde de uitgebannen predikanten
te zullen weren.
Het voorbeeld van verdraagzaamheid door Rotterdam gegeven
werd eerlang door Amsterdam gevolgd, waar eenige gematigde
lieden aan de Regeering gekomen waren, die de Remonstranten
niet ongenegen schenen. Ook was men bevreesd, dat, wanneer
men in Rotterdam meer vrijheid genoot, dan in de hoofdstad, de
eerste plaats meer handel tot zich zou trekken, wat natuurlijk
zou gaan ten koste van de laatste. Toch zagen intusschen vele
ingezetenen zeer ongaarne, dat men de Remonstranten in de regeering bracht. Dit bleek duidelijk uit het schotschrift , dat in 1627
werd verspreid : „Dit sijn de Quanten, die oprechten willen de
Arminiaensche Santen : Capitein Boom, Oetgens, Geurt Dircksz
(van Beveren) Andries Bicker, Bas, Albert Coenraet (Burgh), Teeling, Schaep, Grootenhuyse, Hasselaer, Opmeer, W. Backer, Hinlopen,
Rael, Overlander. Dit sijn de waggelmussen, die door de vromen
zijn geraeckt op 't kussen, Raep, Hudden, Hoochcamer, Vlamingh,
Neck, Rennist, Vinck, Tulp, Raephorst.
Wilt niet langer waggelen, maar vast staen, en spannen met
de vromen aen en helpen naar mijn vermaen, datter op Vrouwen
dagh geen Arminianen comen aen.
Dit zijn de vromen.
Pauw, Jan Gysbertsz (de Vries) de Vrij, J. W. Bogaert, Hillebrant Schellinger, Verdoes, Ernst Roeters, Bets, Haringcarspel. Rari
verte boni." 1
Steeds meer en meer gespannen werd de verhouding van Remonstranten en contra Remonstranten te Amsterdam ; tot dat het in
1628 tot eene botsing kwam. De predikanten waaronder vooral
Smout, waren zeer ontsticht, dat men aanhangers der „vuyle Factie"
op 't kussen bracht en Smout had zich zelfs niet ontzien openlijk
te zeggen : „dat men 't Trojaansche paard inhaalde." De Amsterdamsche regeering stoorde zich evenwel hieraan niet en gedoogde
niet alleen de bijeenkomsten der Arminianen, maar beschermde ze
)

1 ) Wagenaar XI bl. 49. Noot 1. Zie ook Wagenaar Geschiedenis van
Amsterdam dl. I, bi. 492 e,v,v,
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evenals vroeger tegen de aanvallen van 't grauw. De Contra

Remonstranten ontwierpen hierna verzoekschriften, welke door vele
burgers werden onderteekend. Wel werd dit teekenen door de
Wethouders verboden, maar zegt Wagenaar „'t liep voort als een
vuur." De Regeering der stad verzocht hierop den Prins door
zijn gezag den vrede in de stad te willen herstellen. Frederik
Hendrik kwam in Mei 1628 te Amsterdam aan, hoorde de klachten
van weerszijden en stilde de beroerten, verzekerende „dat de Godsdienst gehandhaafd en de Remonstrantsche Vergaderingen geweerd
zouden worden, mids de verzoekschriften en teekeningen, terstond
vernietigd werden." 1
Na het vertrek van den Prins bleek 't echter, dat zijn komst
weinig gebaat had ; want de Regeering vermeerderde het getal der
Waardgelders, terwijl zij te gelijkertijd een vendel, waarop zij
meende niet genoeg te kunnen vertrouwen, uit de stad verwijderde.
Het heette, dat men de nieuwe troepen in dienst had genomen, om
de menigvuldige huisbraken en straatschenderijen tegen te gaan,
maar het gerucht liep, dat zij voor niets anders dienden, dan om
de Remonstranten te beschermen. Dit wakkerde natuurlijk de
ontevredenheid aan en aan 't hoofd der misnoegden plaatsten zich
Dr. Karel Leenertsz. en Jan Willemse Bogaert. Deze twee deden
al 't mogelijke, om de burgerij tegen de overheid op te hitsen.
Onder dit alles gebeurde het, dat de krijgsraad voor een opengevallen kapiteinsplaats der schutterij Jan Claesz. Vlooswijck verkoos,
een man, die als een voorstander der Remonstranten bekend stond.
Toen Vlooswijck den l2en October aan zijn Vendel werd voorgesteld, weigerden de meeste schutters hem te erkennen , niettegenstaande de burgemeesters hen zelfs met ontschuttering bedreigden.
Den hen Dec. zond de krijgsraad den schutters hun ontslag toe,
maar nu leverden Bogaert en Leenertsz en nog eenige anderen
uit naam van de ingezetenen , schutters enz. der stad Amsterdam
een verzoekschrift bij de Staten van Holland in , waarin hevig
over de handelingen der regeering werd geklaagd. Dit stuk werd
der regeering van de stad in handen gesteld en deze beducht voor
erger troebelen bewoog den Prins, om op bedekte wijs eenige vendelen voetvolk in de stad te brengen. De Prins voldeed hieraan en
den 19en Dec. 1626 waren de troepen in de hoofdstad eer iemand
)

1)

Wagenaar XI bl. 79.
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er iets van wist. De aankomst er van werd bekend gemaakt door
middel eener vrij scherpe publicatie 1 )• Hierna ging men over tot
het behandelen der verzoekschriften. Dr. Karel Leenertsz werd
voor zijn leven de stad ontzegd en Bogaert werd verwezen tot
eene boete van f 2000, terwijl hij bovendien met ongedekten hoofde
God en 't Gerecht om vergiffenis bidden moest , of bij weigering
hiervan twee jaren de stad ontruimen.
Niet alleen Bogaert en Leenertsz hadden zich in de zaakVlooswijck geweerd , ook anderen , aan wier hoofd zich de A.msterdamsche predikant Cloppenburg plaatste. De ontevredenen begaven zich naar de afgevaardigden van de Hollandsche synode en
naar de Leidsche academie met de vraag of de belijders der zuivere leer verplicht waren den schutterlijken eed af te leggen aan
een openbaren vijand van God en 't Vaderland (zoo noemden ze
heel vriendelijk Vlooswijck). Op deze vraag ontvingen ze het antwoord mede onderteekend door vier Leidsche professoren J. Poliander, A. Rivetus , A. Walaes en A. Thisius : „dat een schutter niet
gehouden was , eenen eed te doen , zo bewimpeld ingesteld , dat
hij , uit kragte van denselven , zou konnen verplicht worden , de
wapenen te voeren , of iet anders te doen , ten nadeele der Hervormde Leere ; dat hij ook niet tot Hoofdman of Kapitein mogt
stemmen eenen , dien hij wist te zijn een gezwooren vijand der
waare Hervormde Leere , noch eed doen , om hem te volgen en
te gehoorzamen , al werdt hij er zelfs van ontpoorterd" ).
De burgemeesters waarschuwden openlijk voor dit antwoord en
bevalen den schutters hun eed te hernieuwen. De gemoederen
bleven echter onrustig en de predikanten , vooral Smout , deden
hun best de tweedracht te voeden. Smout ontzag zich niet, op den
preekstoel tegen de Wethouderschap uit te varen en voor de Heeren
geroepen schroomde hij niet zijn zeggen staande te houden, de
Heeren aanduidende : „als beroerders van Israel, die met Rehabeam
den raad der Ouden, waardoor hij Burgemeester Pauw en de zijnen
zeide te verstaan , veragt hadden" 3). Eindelijk maakt Smout het
zoo grof, dat hij den Ten Jan. 1630 de stad werd uitgebannen 4 )
gevolgd door zijn vriend en medestrijder Cloppenburg.

1) Te vinden : Wagenaar XI bl. 80.
2) T. a. p. b1. 83.
3) T. a. p. bl. 84.
4) Zie Dr. G. Penon Vondels Ilekeldichten pag. 33 Noot 1,
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liet is aan deze troebelen , dat Vondels eerste vraagdicht , in
't laatst van 1629 of 't begin van 1630 zijn ontstaan dankt. Deze
vragen brachten zooveel beroering teweeg , dat de Regeering den
12en ' April 1630 genoodzaakt was 't verspreiden ervan te verbieden.
Het verbod luidt woordelijk : „Alsoo, niettegenstaende verscheyde
placaten by den Heeren Staten-Generael geemaneert ende keuren
van wegen myne Heeren vande Gerechte alhier gepubliceert tegens
alrehande pasquilen ende fameuse Libellen , waerby verboden wort
eenige Boecken ofte schriften 1 ) consent uyt te geven ende te verkopen , eenige personen hun onderwinden in druck voor te stellen
uytte gheven ende te vercoopen seeckere vragen en op de name van
de Academie binnen deser stede Ingestelt mit de andwoorden daer
op gevolght, Streckende tot vermeerderinghe en voedinghe van den
haet der Ingesetenen deser Landen , Soo ist dat myne heeren van
de Gerechte voorsz. Inhererende den selven Placaten ende keuren
een Iegelyck mits desen daervan adverteren ende waerschouwen
met verbod van dierghelijcke vragen ende andwoorden" 2 ).
Misschien is het door Vondel in 1631 uitgegeven vers eene gewijzigde herhaling van 't vroeger verbodene. Zeker is 't althans,
dat de regels slaande op den Prins later veranderd zijn , blijkens
eene kantteekening bij een der gegeven antwoorden : Gheljck in
de Vraghen by u uytghegheven daer ghy eerst setten , daer Mauritz tweemaal af most wijeken , doch in 't herdrukken verandert 3)
In dit gedicht dan onderwierp Vondel de betwiste punten aan
't oordeel der poëten en de regeering minder streng jegens de Academie, dan voorheen, liet toe, dat de exemplaren werden verspreid.
Het was „een dicht", zegt Brandt, „dat onder deksel van vraagera,
zommige yveraeren hunne misgrepen verweet , en als een ontzegbrief (uitdaging) was om vele handen op zijn hooft te krijgen ,
't geen dan ook gebeurde " 4 )
Laat ons 't vers nog eenmaal in 't geheugen terugroepen
.

1)
2)
3)
4)

Apoll , op Helicon geseten.
Vraeght al sijn heylige Poëten:
Wat beste en sliiiiste tongen syn?
Of waerheyt salich rnaeckt , of schijn ?
Of dwang van vrome Christen-sielen
Niet streekt om Hollandt te vernielen ?
Denkelijk is bedoeld »zonder consent ".
Vondel 1630-1636 bl. I
T. a. p. bl. 273.
Brandt's leven van Vondel , • uitgave Verwys bl. 44.

Red.
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Of veyheyd niet en was de schat
Waerom men eerst in oorloogh tradt
Of oock in welbestierde steden
Een oproermaecker wort geleden?
Of huyse-plondren vesten sticht?
Of d'eedt geen burgery verplicht?
En of sich leeraers niet verloopen,
Wanneerse desen bandt ontknoopen?
Wiens antwoordt kortst en bondichst is,
En klaerst in dele duysternis,
Dien zullen d'ACADEMIHEEREN.
Met eenen PRINCENROEMER eergin.
Daer Pallas met haer diamant ,
In sne de Veldheer van het landt,
Die met 's Hartogenbosch gaet strij eken ,
Daer Mauritz tweemael af most wijeken.
IJVER. 1)

Wel mocht Brandt zeggen , dat het vers eene uitdaging van
Vondel was om vele handen op zijn hoofd te krijgen , want niet
minder 42 antwoorden verschenen er op. De meeste dezer zijn
pijlen uit den koker der tegenpartij ; slechts enkele waren van Vondels medestanders. Sommige zijn blijkbaar van geoefende hand
andere van lieden, die minder gewoon waren zich van den gebonden stijl te bedienen.
Meestal toonen reeds de opschriften der antwoorden of de vervaardigers 't met de „Academiheeren'' houden of niet. Zoo zal
men direct de heftige tegenstanders voelen in deze titels : „Verclaringhe over het Antwoort opde vraghen voorghesteldt van de
Amsterdamsche etc. alias van de Camer-Godt Apollo, Ende sijn
Camer-Knecht Joost Vondelens , Lief-hebbers vande Heydensche
ende schijn-heylighe Vryheydt" ; en „Antwoordt op sekere Vragen
voorghestelt by eenen Godtloosen Academischen Palamedes-Maecker
genaemt J. V. Vondelen". 2 )
Van alle 42 antwoorden hebben er twee eene zekere bekendheid
verworven. Het eene is van Maria Tesselschade, die 't eerst Vondel en Hooft ter lezing stuurde en nadat het door laatst genoemde
„betutteld" was aan de Academie zond 3 ). Dit gedicht ademt eene
verdraagzaamheid, als in die dagen van hartstochtelijkheid maar
weinig werd aangetroffen. Bakhuyzen van den Brink oordeelde, dat het

1) Vondel 1630-1636 bl. 1.
2) Zie de opschriften in Vondel 1630-1636 bl. 252-278-308 en 309.
3) Zie ook Penon : Vondels Hekeldichten bl. 32.
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in ieder Hollandsch hart gegrift behoorde te zijn. Geen der overige
antwoorden kan zoowel wat gematigdheid als versbouw betreft met
't hare op eene lijn geplaatst worden. 't Is waarlijk de moeite wel
waard, dat wij dit „Antwoort" in zijn geheel opnemen.
De beste tong die stemmen smeede,
Zong gode loff, den menschen vreede.
Die swygent meest hier deucht betoont,
Is die met vier d'Apostels kroont.
De snoodtst' on aerde, deed de menschen,
Nae godts verborgen wysheyt wenschen.
De booste sprack int Heemelryck.
Myn macht sy d'hooghste macht gelyck.
In hun sticht godt zyn heerschappyen,
Die met het doen 't gelooff belyen.
Schyn als een Droch en dwael licht, leidt
Wie dat haer volght ter duysterheit.
De vrome zielen te belaegen,
Kan Hollants zachte grondt niet dragen,
De Roomsche geus het smekent blad,
Tot Brussel, ondertekent had,
Soo wel als d'ander ; en versochter
's Lants vryheyt by, aen 's Kaizars dochter.
Den muyter die gerustheyt haet
Looft altyt een geschikte staet.
Daer d'eene burger 's anders muiren
Bestormt, die stadt en kan niet duiren.
Geen aerdsche god, off hy wordt by
Een Eedt verknocht ; meer schuttery.
Wat leeraers ook dien bant ontlitsen
Die kerven 't snoer der zeeven flitsen. 1 )

Het andere antwoord, dat evenwel minder gunstig bekend staat
is, 't werk van den vromen „Vader Cats", die reeds sedert lang
naijverig was op Vondel, omdat diens werken meer opgang maakten
dan de zijne. Ik spaar u 't gedicht , want terecht noemt Van
Lennep het „een vaers even gemeen van vorm als van strekking".
Cats tastte het karakter van Vondel aan en stelde de Academie
voor, als eene verzameling van dronkaards en „liefhebbers van de
volle kannen".
Vondel bleef den aanvaller 't antwoord niet schuldig, maar toonde,
dat, zoo hij wilde hij ook in 't walgelijke niet onder behoefde te
doen voor het hoofd der Dordtsche dichterschool.
Wat de overige antwoorden aangaat willen we ons eerst bepalen,
1)

Vondel t. a. P. bl. 245.
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tot die, welke van Vondels medestanders afkomstig zijn. Het is
te begrijpen, dat de Contra Remonstranten ook nog eens door hen
onder handen worden genomen. Zij zijn 't met Vondel eens, dat
dwang van vrome Christenzielen" Holland ten verderve voert en
dat een „oproermaker" nergens mag worden geduld. Ja, sterker
nog, een oproermaker is een „Cancker'', die
Soo hy niet by tydts wort uytgesneen
Sal met lijn scharen Naest bederven al de leen.

1)

Of zoo als een ander 't uitdrukt :
Een stadt, die tweedracht mydt en moordt,
Voor oproermaeckers sluyt haer poort;
Want geeftse burgers 't graeu ten besten,
Sij hoeft geen wtgeleyde vesten. 2)

Dat ook de professoren, die hun advies aangaande den eed hadden
gegeven, niet werden gespaard, was te begrijpen. Willem Dircksz
Hooft zegt van hen :
Bestaet een Leeraer oyt sich selven t' onderwinden
Om delen vasten Knoop, en Heyl'ghen bandt t' ontbinden,
Die schent het Heylich Recht, ruckt neer des Landts Pylaer,
Treckt Spaensche schoenen aen, en doet als een verraer. 3)

't Scherpst van al wordt de Contra-Remonstrantsche partij aangevallen in een gedicht onderteekend : „In Vrystadt". De dichter
is een hevig vijand van Gomarus,
Wiens voor-standers Tongh word stommer,
Nu 't fenynigh spinne-ragh
Van syn Mond komt aan den dagh,

Hij kan niet begrijpen, waarom de Remonstranten uit den lande
worden gebannen want:
Soo Ziels-vryheydt Gomnaaristen,
Luyterschen en Mennonisten
Is vergunt in 't Vrye Land,
Waerom niet den Remonstrant?

Of oproermakers worden geleden ? Wel de dichter van Palamedes,
Maar geen Smout, • valsch Gods Wet stichter
Die de goede stand uyt-blust.

Behalve Smout worden ook Bogaert, Leenertsz en Trigland, dien
Vondel t. a. p. bl. 255.
2) T. a. p. b1. 307.
3) T. a. p. bl. 275.
1
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hij voor ,,eene Kaneker, (en een) Pest seer vreesljek" uitmaakt
onder handen genomen en op lang niet malsche wijze 1).
Ons resten nog de antwoorden van Vondels tegenstanders. Deze
geven den voorgaanden in scherpte niet toe, ja overtreffen ze
dikwijls nog. Iedere pijl door Vondel op de Cfomaristen afgeschoten, wordt opgevangen en gebruikt, om de Arminiaansche aanvallen
te wreken. De meeste Antwoorden-dichters begrepen zeer wel uit
wiens koker 't wapen afkomstig was; slechts een was er, die Samuel
Coster voor den maker hield en dezen den raad geeft:
Siet doch liever d'urinalen
In u sieck-huys wyde salen
Dat 's u ampt; . . . . 2)

De anderen schreven het gedicht eenparig toe aan Vondel.
En ook omtrent Vondels bedoelingen bestond bij hen geen verschil:
Den Vos by 't Vier ô slimme Guyt,
Sach t geen hem lust eens leggen braden
Om zijn profijt, de Kat ter schaden.
Krabdent daei met haer Pooten iiyt,
Soo tracht hout, u gewaerschout wat,
Ons \Tuyle-Palarnades Vader,
Met uwe schade allegader
Te krjghen 't Kussen onder 't gat,
Met 't Swaert en locktent niet te voor,
Dies rijdt hy nu een ander spoor,
Nu soeckt hy, want hij merekt vol list,
Heer en Gemeent teghen malcanderen,
't Verniel van d' eene door den anderen,
lJaer toe hy bla.est, stoockt, tercht en hist.
Dat blijekt in zijn vol-vraghen-kaert,
Waer mcd hy 't Voick hitst tot Pasquillen,
Die d' Heeren geensins lijden willen
Op hoope van haer Ban of 't Swaert,
An d' andere zijde, die hy port,
Weet hy wel, dat niet sullen swijghen,
So waent hy 't Landt vol twist te krjghen,
Op dat hy oock eens Meester. wort. 3)
*00

Al dat twisten en kijven werd dus door de Arminianen met
opzet uitgelokt ; want
1) Zie voor deze aanhalingen Vondel t. a. p. 3120
2) T. a. p. bi. 300.
3) T. a. p. bi, 260.
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Troubel water doet wel vissen:
't Clare water doet wel missen:
Hierom soect d' Armynsche Geest,
Troubel water aldermeest. 1)

Na dit vooropgesteld te hebben zetten zich de verschillende
dichters aan 't beantwoorden der door Vondel gedane vragen. Dat
deze antwoorden lang niet altijd even parlementair en hoffelijk zijn
ligt in den aard van 't tijdvak, waarin ze werden gegeven. We
zullen daarvan voorbeelden te over ontmoeten , alhoewel we ons
zullen bepalen tot de meerst karakteristieke.
Wat de slimste tong is ? vroeg Vondel. Wel, wordt er geantwoord,
.... sulcken Tongh die vol fenijn,
Om sijnen Even-naest te krencken
Bewimpelt 't quaet 't welck 't hart derf dencken
Dat moet de alderslimste zijn.
G elfij ck de Laster-tong he snoot
Dees Vragers ons Poëtsche Dichter.
Die in Palmeed' o Oproer-stichter
De vroomste Prins schent nae sijn doot. 2)

De vervolgingen, waaraan toen en ook reeds vroeger de Remonstranten bloot stonden , deed Vondel vragen
Of dwang van vrome Christen-sielen
Niet streckt om Hollandt te vernielen?

Deze vraag vooral zette kwaad bloed bij de Gomaristen. ,, Christenzielen" vraagt er een , noemt gij zoo „Oase Remonstrantsche
Fielen ?"
Machrcen die wel Christ'nen heten,
Die van Prince-moorden weten?
Die met wraeck-lust sijn bevaen?
Die met staet-sucht swangher geen

? 3)

Een ander ziende op 't verbannen der predikanten beweert , dat
de dwang
Streckt om gantsch Hollandt te vernielen,
Wanneermen vroome Christ'nen plaegd,
En goede Leeraers heenen jaeght.
Goe Burgers uyt de Steden drij vet,
En Fiplen en Rabauwen stij vet, 4)
1)
2)
3)
4)

T. a. p. bi. 302.
T. a. p. » 261.
T. a. p. » 280.
T. a. p. » 297.
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De „veyheidt", waarvan de volgende vraag gewag maakt, bracht

(

al mede tal van pennen in beweging. Smalend klinkt 't hier:
Wat roemt ghy dus des vryheyts schat
En zijt ghy niet het oorloghs radt
Soo hier, soo daer in vele steden 1)

Een tweede toont een wonderlijk begrip van vrijheid te hebben,
want zegt hij:
Soo elcke secte boos sich hier verheffen mocht
Dan waer ons Vrijheyt gansch verlooren of verkocht,

2)

Derhalve moeten in ons vaderland geduld worden alleen de oprechte belijders der rechtzinnige Hervormde Leer. Immers de Heer
heeft ons land niet bewaard
Omdat men nu sijn Kerck sou onderdrucken gaen:
En laten secten boos van nieuwes weer op staen. 2)

De vrijheid bracht Vondel tot de vraag, of in welbestierde steden
een oproermaker mocht worden geleden. De dichters der antwoorden hierop zijn 't er over eens , dat men zoodanige lieden behoort
te weren. Edoch zij verstaan onder oproermakers geheel iets anders
dan Vondel en de Akademie. De eersten rekenen daaronder de
Arminianen en
De grootst oproerder diemen vant,
Dat was Arminy hier in 't Landt.

3)

Er waren onder hen echter ook lieden, die Vondel zelf voor den
grootsten oproermaker hielden. Een voorbeeld ten bewijze
Zijnt geen welbestierde Steden
Daer d'oproerder wert geleden.
Hoe comt dat dan Amsteldam,
Hiervan d'oogste prijs bequam ?
Daermen J'ond'len, waert te hangen,
Pryst en roemt zijn oproers gangen;
Noyt en wasser vuylder guyt,
Dan sij houden in haer schuyt. 4)

De antwoorden op de volgende vraag bevatten meest alle eene
toespeling op een oproer der Arminianen te Schoonhoven (in 1615 ?) 5)
)T.a.p. bi. 253.
T. a. p. bi. 287.
8) T. a. p. bl. 269 vgl. bl. 271 en 251.
1

2)

4) T. a. p. bl. 302 vgl. bl. 246-277 en 298,
5) Wagenaar X bl. 168,
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waar naar het schijnt de oproermakers „met bier vereerd" zijn 1 )
Het reeds te voren vermelde theologische advies bracht Vondel
tot de vraag , of d'eedt geen burgerij verplicht ? Hierop werd in
een paar gedichten geantwoord met een toespeling op 't gebeurde
te Haarlem en Leiden 2 ). Te Leiden n.l. waren in 1617 , evenals
in verscheidene andere steden , waardgelders in dienst genomen,
maar de schutterij had weinig met deze nieuwe krijgsmakkers op,
blijkens hare aanbieding om dubbele wacht waar te nemen, indien
men slechts de waardgelders afdankte. De wethouders wilden daarvan niet hooren en vertrouwden de schutters zoo weinig, dat zij
't Stadhuis met een sterk houten staketsel lieten omringen en van
de burgers vernieuwing van den eed vergden. Eenige honderden
schutters , die den eed weigerden, werden ontslagen. 3 )
Dat de vier Leidsche professoren door Vondels tegenstanders in
bescherming worden genomen , spreekt van zelf. In een der antwoorden lezen we zelfs, dat Vondel „niet waert (is) dat (h)ij kusten
haer de hant". 4 )
Ook is 't zeer wel begrijpelijk, dat Vondel, die met zijn „snood®
pen en al (zijn) boose rancken", in de slotregels Maurits voor de
tweede maal aantastte , hierover heel wat moest hooren. Een is

er , die hem toeroept:
Laet Prins Maurity in zijn rust
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Zijn Loff gheen Eeuw' en onderdruckt ;
Maar Vondelinghen durven schrijven,
't Gheen Min en vrientschap doet verdrijven:
Om op te hitsen de Ghemeent',
En twist, onder ons Landt ver-cent
Zijn schryven was best achterbleven
Als schoon Pampier met dreck beschreven. 5 )
De overige antwoorden komen met dit eene vrijwel overeen wat
den inhoud betreft.
Nu wij den laatsten regel van 't vraagstuk hebben beschouwd,
is ook onze taak ten einde. De antwoorden zijn vele en velerlei,
1) Vondel 1630-1636 bl. 253-256 en 282.
2) T. a. p. bl. 253 en 269.
8) Wagenaar X blz. 167.
4) Vondel 1630-1636 bl. 277.
5) Vondel 1630-1636 bl. 248. Zie verder bl. 270--272--281--291---298
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maar geen van alle , of het moest 't „antwoort" van Tesselschade
zijn , kan met 't vraagdicht op eene lijn worden geplaatst.
Kort en krachtig, in een of twee regels vat de dichter zijne grieven
tegen de Contra-Remonstranten samen en in die enkele regels geeft
hij een stuk geschiedenis, dat tot bladzijden uitgebreid kan worden.
De antwoorden daarentegen zijn veelal wijdloopig en munten in
den regel niet uit door zuiverheid van versbouw, taal en stijl. Als
dichtstukken bezitten zij dan ook zeer weinig waarde , maar wel,
als bewijs , dat Vondels pijlen hun doel getroffen hebben en als
bron voor onze kennis van de toestanden in onze gouden eeuw.
Bakhuizen van den Brink moge oordoelen , dat , „denkende aan
het onderschrift IJver (de zinspreuk der Academie) de bijen uit den
ouden eerwaardigen korf , ditmaal hare scherpste angels niet uitgestoken hadden", wij kunnen ons zeer wel vereenigen met Hooft,
die 't vraagdicht eigenaardig noemde : „een van die krijgsgranaten
die zwanger met doodt en bederf , niet en baren , om ter werelt
te brengen , maer om daer uijt te helpen'.
Spanbroek,. J. DE VRIES,

Onbesneden.
Proeve uit „ Woordenschat".
Onbesneden, onbeschaafd, diep onwetend, plomp, in de volkstaal
ongelikt. Minachtend onder oud Israël gezegd omtrent alwie niet
tot dat Israël behoorde, omdat de besnijdenis het teeken was, waardoor een Israëliet in de gemeente van Jehova werd opgenomen.
Onbesneden van hart en ooren, gelijk Judas, vgl. Exod. VI:
11; Levit. XXVI : 41; Jer. VI : 10, IX : 26 ; Hand. VII : 51
oud-Israëlietische beeldspraak (z. boven), onwillig en onvatbaar om
het aanzienlijke te verstaan. Gelijk Judas` is een bloot toevoegsel.
Onbesnedene, het is noq zoo'n onbesnedene, zoo'n ongedoopte, (1
Sam. XVII : 26). Uitdrukkingen om personen van lageren rang,
onbeschaafden, en onwetenden aan te duiden.

DRAMA'S NAAR ROTROU.

Vroeger heb ik aangetoond , dat de invloed van het Fransche
drama op het onze in de eerste 40 jaren der 17de eeuw zeer gering is geweest 1 ). Later is dat anders geworden. Tegen het einde
der 17de eeuw zijn bijna alle Nederlandsche drama's uit het Fransch
vertaald of op Fransche leest geschoeid en dat is in de 18de eeuw
zoo gebleven. Er zal echter nog heel wat tijd v erloopen, voordat
wij dat met de stukken hebben bewezen en alle Nederlandsche
drama's aan hunne rechtmatige eigenaars hebben toegekend. Want
zeer vele van onze tooneeldichters gaven niet alleen vertalingen
voor eigen werk uit , maar maakten het ook , door het kiezen van
een nieuwen titel of het geven van andere namen aan de personen, moeilijk om het oorspronkelijke werk aan te wijzen. Daarvan
is het gevolg , dat ook nu nog dikwijls in werken over literatuurgeschiedenis vertaalde tooneelstukken als echt Nederlandsche producten worden beschouwd en er geheel verkeerde conclusies worden getrokken over onze tooneelletterkunde. Wie dus aanwijst ,
welke stukken vertaald zijn , doet een goed werk. Hij brengt
eenige orde in den chaos van onze tooneelliteratuur en helpt den
weg bereiden voor hem, die eens de geschiedenis van dat deel onzer
letterkunde zal schrijven. En verder brengt hij gegevens bijeen,
om den aard en de diepte te peilen van den invloed, dien de
letterkunde van andere landen op de onze heeft gehad.
Tot de vele Fransche tooneeldichters , wier werken in onze taal
zijn overgebracht , behoort Jean de Rotrou 2 ). Hij werd in 1609
geboren te Dreux uit eene ambtenaarsfamilie en al vroeg naar
Parijs gezonden, om te studeeren. Maar hij hield meer van poëzie
dan van de studie der rechten en het is eenigszins te verwonderen,
dat hij zich den titel van advokaat heeft weten te veroveren. Hij
,

1) Invloed van het Fransche drama op het onze in het begin der 17de
eeuw (vgl. Noord en Zuid, 1895, blz. 193-215).
2) Vgl. over zijn leven : Rotrou et son oeuvre in Rotrou, Théatre choisi.
Nouvelle édition avee une introduction et des notices par M. Félix Hémon....
Paris, Laplace, Sanchez et Cie. éditeurs, 1883, bl. 1-78, en Ferdinand Lotheissen, Geschichte der franzósischen Litteratur iin XV11. Jahrhundert. 2te

Au f lage, Tien, Carl Gerold's Sohn, I, bi. 478--484.
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was nog geen 20 jaren oud , toen zijn eerste drama , l'L ypocondriaque ou le mort amoureux , werd opgevoerd en de knappe en
geestige jonge man kreeg toegang tot allerlei Parijsehe kringen
en tot het Hotel de Rambouillet. De liefde en het spel verhinderden echter vooreerst , dat hij zijn talent kon ontwikkelen ; het
schijnt zelfs , dat hij een tijd lang als schrijver van drama's aan
een reizenden troep verbonden is geweest, evenals zijn voorganger
Hardy. Richelieu redde hem uit dien droevigen toestand en verbond hem aan zich ; Rotrou werd één der zoogenaamde „cinq
auteurs", die op hoog bevel van den kardinaal drama's schreven,
ieder ééne acte , waarvan het plan en de inhoud vooraf door dezen
waren bepaald. Tot die vijf dichters behoorde ook Pierre Corneille,
die jonger was dan Rotrou ; zij sloten vriendschap en zijn, tot den
dood van den ouderen dichter, op de meest innige wijze verbonden
geweest , zonder eene schaduw van nijd. Toen Richelieu den Cid
van Corneille afkeurde , koos Rotrou zijne partij en verloor daardoor zijne positie. Later kreeg hij echter een jaargeld van den
koning en werd benoemd tot lieutenant civil van Dreux. Hij vestigde
zich nu in zijne geboortestad en huwde er in 1640, maar kwam
dikwijls te Parijs. Toen in 1650 de pest te Dreux uitbrak, was
Rotrou in de hoofdstad ; hij spoedde zich naar zijne geboorteplaats
en stierf een paar dagen na zijne aankomst aan de gevreesde ziekte.
Rotrou heeft , hoewel hij slechts 41 jaar , is geworden , 35
treurspelen en tragicomedies nagelaten. Onder deze zijn vertalingen en bewerkingen naar Seneca, Plautus, Lope de Vega en Italiaansche dichters , maar ook heeft hij eigen werk geleverd. . Van
zijne drama's zijn er 8 in het Nederlandsch vertaald , die hier in
het kort besproken zullen worden.

In De Gelukkige bedriegerij (1649) van Jan Noozeman wordt
Diana op het land opgevoed ; hare moeder heeft dat gelast , omdat
zij haar geheele vermogen aan haren zoon Lizander wil nalaten.
Diana , die hare afkomst niet kent , wordt bemind door Lizimant ;
als deze op reis moet , zweren de jonge lieden elkander dure eedera
van trouw. Maar spoedig hoort . Diana , dat Lizimant het hof
maakt aan Orante ; zij reist naar Den Haag en treedt in dienst
bij die schoone, terwijl Silvian, die ook op Diana verliefd is, haar
volgt en bediende wordt van Lizimant. Silvian wordt op zin
Noord en Zuid, 23ste Jaargang.
20
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beurt weer gevolgd door Dorothea , de „Speel-noot" van Diana,
die van liefdevuur voor hem blaakt. Door brieven aan Diana, die
zij,• op verzoek van hare meesteres Orante, aan deze te lezen geeft,
komt Orante achter Diana's geheim en vertelt het aan haar vader.
Orante is nl. verliefd op Ariste en wil alleen met Lizimant huwen
uit kinderlijke gehoorzaamheid. De vader van Orante leest nu
Lizimant de les en wijst hem de deur ; Lizimant maakt daarop het
hof aan Rosinde , om Orante te ergeren. Diana verkleedt zich als
man en laat zich als Lizander aandienen bij Rosinde , die weer op
hare beurt de bruid is van den heuschen Lizander. En toevallig
komt deze zelf en vindt een dubbelganger. Nu komt er een einde
aan de verwarring en het stuk eindigt met eene algemeens bruiloft.
Volgens de opdracht is De Gelukkige bedriegerij ontleend aan
een drama van Rotrou ; het is de Diane (1634) 1 ) van den Franschen dichter, die onder dien titel vertaald en den 30sten Mei 1649
te Amsterdam is opgevoerd 2 ).
In 1647 gaf Adam Karelsz van Zjermez De klaagende Kleazjenor,
en doolende Doristee uit 3 ). Doristee , de bruid van Kleazjenor , is
op haar trouwdag geschaakt door Alexander. Ozanor ontschaakt
haar weer, maar wordt gedood door Kleazjenor, die klagende overal
ronddoolt. Als hij zijne geliefde een oogenblik alleen laat, wordt
zij meegenomen door een paar roovers en hij zelf gevangen genomen
wegens moord. Maar hij wordt spoedig ontslagen en Doristee , die
door Theander , een vriend van Kleazjenor , uit de handen der
roovers is bevrijd , wordt , als page gekleed , bij Theander's vrouw
Dorante gebracht. Dorante en hare dienares, Diane, worden beiden
verliefd op den page , die heel wat moeite heeft de vrouwen van
zich af te houden. Theander betrapt zijne vrouw in een teeder
onderhoud met Doristee en maakt haar zelf het hof. Doristee
vertelt nu aan Dorante , wie zij is , en maakt haar tevens bekend
met het gedrag van haren echtgenoot en met dat van Diane , die
1) Zie de inhoudsopgave van Diane in (Maupoint), Bibliotheque du Théatre francois, depuis son origine ... A Dresde ... t768, dl. II, blz. 166-169.
Voor de tijdsbepaling der drama's van Rotvou is hier gevolgd het opstel
van Dr. A. L. Stiefel, Ueber die Chronologie von Jean Rotrou's dramatischen
Werken, in Zeitschrift furr französische Sprache und Litteratur, dl. XVI,
1891, blz. l--49. De jaartallen zijn die van de privileges der eerste drukken.
2) Vgl. C. N. Wybrands, Het Anzsterdamsche tooneel, blz. 259.
8) Herdrukt in 1670 en 1730. Den 3den Sept. 1647 is het drama voor
het eerst te Amsterdam gespeeld ; zie Wybrands, t. a. p.
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haar op brutale wijze vervolgt. Intusschen heeft Kleazjenor Alexander
gedood ; hij vindt Doristee en het dwaze stuk is ten einde.
Volgens de opdracht is De klaagende Kleazjenor , en dooiende
Doristee vertaald uit het Fransch. Rotrou's Cleagenor et Doristée
(1634) is de oorspronkelijke tragi-comedie 1 ). Als voorbeeld van
vertaling volgen hier de laatste versregels , door Diane gesproken
»0 aangenaam vergryp ! wat had die maagd gewrocht,
Zo zy myn' min te wil geweest waar ? och ! ik docht
Niet, dat dien iets ontbrak, van wien ik 't al verwachtte.
0 Hemelsche natuur, ik moet u eeuwig achten;
Want, of ik schoon myne eer had in gevaar geleyd,
Zy was door u, by haar, in volle zekerheyd."
-

Bij Rotrou :
»0 1'agreable abus ! Que pouvoit cette belle?
Je cedois à l'amour, et j'esperois tout d'elle:
Mais nature y pourvut ; et mon honneteté,
Quoique je l'exposasse, étoit en sureté."
Vervolgde Laura (1645) van Zjermez heeft meer succes op het

tooneel gehad 2 ). Orantée , Prins van Hongerye , wordt gevangen
genomen op bevel van zijn vader , die zijn huwelijk met een eenvoudig meisje , Laura , wil verhinderen , want de prins moet met
Porcia , infante van Polen , trouwen. Laura verkleedt zich als page
van den prins , om aan de lagen van den koning , die haar met
den dood dreigt , te ontkomen. De prins is uit de gevangenis losgebroken en werpt zich voor de voeten zijns vaders ; de koning
verlangt , dat de prins zich naar zijn wil zal voegen , wanneer hij
bewijst , dat Laura niet deugdzaam is , en de prins neemt die
voorwaarde aan. Laura , nu weer in vrouwenkleeren , vertoont
zich aan den koning onder een anderen naam en beklaagt zich ,
dat hare eer haar ontroofd is dooi' een jong edelman. De koning
vindt haar heel schoon en zendt iemand van zijn gevolg , om haar
het hof te maken en in haar huis door te dringen. Dan deelt zijn
zoon hem mee, dat de schoone vrouw, die hij ontmoet heeft, Laura
is. Lidia, de „staatjuffrouw" van Laura, trekt de kleerera van hare
meesteres aan en ontvangt den hoveling. Dat is eene list van den
edelman Octave , die Laura voor zich zoekt te winnen. Lidia laat
1) Zie de inhoudsopgave in de Bibliothegzce, blz. 161--t64.
2) Er zijn uitgaven van 1666, 1679 (2), 1 ï16 en 1730. Het drama is den
13den Maart 1645 voor het eerst te Amsterdam opgevoerd (vgl. Wybrands,
blz. 258).
20*
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zich- krachtig uit - tegen Orantëe ; - deze hoort het, gelooft, dat Laura
hem verraadt , en ' is diep ongelukkig. Maar eindelijk begint hij
te twijfelen aan de trouw van Octave en, als Lidia heeft opgebiecht,
verzoenen de gelieven zich. De infante Porcia komt aan het hof ;
Laura vraagt hare _ beslissing in het geval , dat een jonge man
verliefd is op een meisje van mindere afkomst , en de prinses verklaart, dat de jongelui dan recht hebben, ook tegen den wil hunner
ouders te huwen. Maar nu komt Klidamas, de „Voedsterheer" van
Laura , 'vertellen , dat zij niet zijne dochter is , maar eene zuster
van Porcia. De prins trouwt Laura en de koning de infante, omdat
hij niet zonder druk (haer) yd'le reys aenschouwen" kan.
Volgens de opdracht heeft Van Zjermez het drama vertaald naar
Rotrou. Diens Lakre persecutée (1639) 1 ) is weer eene bewerking
van Lope's Laura perseguida 2 maar met een ander slot. Op welke
wijze Van Zjermez vertaald heeft , moge blijken uit het volgende
fragment (3e bedr., 11de tooneel) 3 ) :
),

Oi antee. ))Met wat standvastigheyd zal ik in deze tooren,
Die my zo prikkelt, aan myn' gódheyd naar behooren
Slagtóffer doen ? zal ik den tempel, daar ik eer
In bad, verwoesten ? zal het outer oor: ter neer,
Daar ik op te óff'ren plag! neen, 'k zou dien tempel schroonien,
Ik min haar' als my zelv': en kan zo dra niet komen
\Tan ;t eerste tót het laatst', van min tót haat, vlie weg!
0 yd'le waan, dien 'k vast my zelv' te vooren leg:
Ik liet haar nleêr dan ooit ; en weet, dat yder deeze
Standvastigheyd, in my, zal achten, meer te weezen
Een overmaat, dan een' gebréklykheyd van moed,
Naa zulken hoon. Ja ! 'k weet , dat het my hinder doet,
En schande is voor myne eer, haar valsheyd op te haalen.''
Bij Rotrou zegt Orantée

4) :

»Avec quelle constante, au courroux qui m'anime,
De ma divinité ferai-je ma victime ?
Faut-il done ruiner le teinple ou j'ai prié,
Et démolir l'autel ou j'ai sacrifié ?
Puisje, l'ayant airnéea 1'égal de moi-méme,
D'un extrême sitót passer à l'autre extreme?
Non, sortez de mon sein, vains projets que je fais:
1) Vgl. Bibliotheque, II, blz. 226--231.
2) Vgl. Adolph Friedrich von Schack, Geschichte der drarnatischen Literatur und Kunst in Spanien. 1845, 1I, blz. 359, 360.

8) Aangehaald naar de uitgave van 1716.
4) Vgl. Rotrou, Théatre choisi , waar Latere persécutée is afgedrukt,

blz. 184.
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Je 1'aime au plus haut point que je l'aimai jari^ais.
Je sais que ma constance , après un tel outrage,
Est bien moins un excès qu'un défaut de courage,
Et que le souvenir de sa déloyauté
Est un honteux reproehe à neon honnêteté."

Over De Griekse An ligone (1670) kan ik kort zijn ; het treurspel
is vooral bekend geworden door zijn „Voor- en nabericht tegens
de Dichtkunstige Onderzoekers", een belangrijk stuk voor de letterkundige twisten van dien tijd. Den inhoud mag men bekend veronderstellen ; het is de beroemde sage der Grieksche oudheid , die
zoo dikwijls op het tooneel is gebracht. Maar wanneer men den
gang der handeling vergelijkt met dien der Antigone (1638) van
Rotrou 1 ), dan blijkt het, dat het Nederlandsche treurspel eerre bewerking is van het Fransche. Van tooneel tot tooneel is de dispositie in beide drama's volkomen dezelfde ; aan het slot doorsteekt
Hemon zich , valt Creon dadelijk in onmacht en , zooals het in
de inhoudsopgave van het Fransche stuk luidt , „la piece finit,
sans que 1'on scache combien le looi reste sans connoissance".
In 1654 gaf Claude de Grieck het treurspel Den •grooten
Bellizarius uit 2 ). Keizerin Theodora haat Belisarius , omdat hij
vroeger , voordat zij met Justinianus huwde , hare liefde heeft
versmaad. Zij zendt den hoveling Leontius, om Belisarius te dooden,
maar Leontius , die zich als pelgrim gekleed heeft, wordt door den
beroemden veldheer zoo vriendelijk ontvangen en met zulke rijke
geschenken begiftigd, dat hij zijn dolk wegwerpt en hem waarschuwt
op zijne hoede te zijn voor den toorn eereer vrouw. Nu wordt Narces,
een andere hov eling , door de keizerin gezonden , om Belisarius te
dooden ; hij vindt hem slapende, maar naast hem ligt een papier, dat
de benoeming van Narces tot bestuurder van Italië bevat. Hij geeft zijn
plan op en schrijft op het papier : „Wacht u van 't vinnigh Vrouwe
haten." Thans zal een derde , Philippus, den moordaanslag doen;
hij wil Belisarius doorsteken , maar ziet aan zijne hand een ring,
dien hij eens aan een 1 onbekenden verdediger heeft geschonken, toen
hij verraderlijk door een paar mannen werd aangevallen. Theodora
zelve zal dan hare wraak volvoeren ; zij vindt Belisarius slapende
en wil hem dooden , maar Justinianus voorkomt haar. ; hij zat
rustig te wachten tot zijn veldheer wakker zou worden , om iets
1) Vgl. Bibliothèque, blz. 231-234.
2) Den 'Iaden April 1654 werd het te Amsterdam gespeeld (vgl. Wy-

brands, blz. 260. Ik ken uitgaven van 1658, 1697 en 1724.
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met hem te bespreken. Toornig verbant hij zijne vrouw, maar Belisarius weet hem te verbidden. Theodora krijgt een brief van Belisarius aan Anthonia , zijne geliefde , in handen ; zij verzekert
Justinianus, dat die brief aan haar gericht is en dat Belisarius
haar met zijne liefde vervolgt. Hij wordt ter dood veroordeeld;
Theodora krijgt berouw en biecht den keizer hare schandelijke
daad , maar de bode, , uitgezonden om de terechtstelling te verhinderen , komt te laat.
Ook van dit treurspel is de dispositie weer geheel gelijk aan die
van Rotrou's Bélissaire i) ; er is geen twijfel aan , of De Grieck
heeft het Fransche drama vertaald. Ruim 100 jaren later heeft
N. W. op den Hooff eene andere bewerking van de Bélissaire gegeven ; zijn treurspel De groote Bellizarius ; Verandert en Iterrymt
is in 1763 en 1783 gedrukt.
In 't Verwarde .Huwelyk (1667) van P. Nederhoven zal Lelius
door zijn vader gedwongen worden Julia te trouwen , tot groote
droefheid van zijn vriend Polidoor , den • minnaar van Julia
Nu heeft Lelius een avontuur gehad ; zijne moeder en . zijne
zuster Aurelia hadden zich jaren geleden ingescheept , maar van
hun schip heeft men niets vernomen. Kort geleden hoorde Lelius'
vader , dat het schip indertijd door zeeroovers genomen was ; hij
zond zijn zoon naar Constantinopel met eene groote som geld, om
de dierbare verwanten vrij te koopera. Maar in eene herberg te
Venetië werd Lelius zoo doodelijk verliefd op Sofia , een meisje,
dat daar bediende , dat hij moeder en zuster in den steek liet,
zijne reis niet verder doorzette , Sofia meenam ei haar als zijne
zuster Aurelia in het huis van zijn vader bracht , „daar zy , in
den dag , de zuster , en des nachts de vrouwe is". Alleen Ergaste,
Lelius' knecht , is in het geheim. En nu wil de oude Anselmus
zijn zoon Lelius doen trouwen met Julia en zijne gewaande dochter
Aurelia met den ouden Prokulus. Dat laatste weet de slimme
Ergaste te verhinderen ; hij preekt Anselmus Polidoor als schoonzoon aan. Polidoor doet , alsof hij van Julia afziet en Aurelia wil
trouwen. Geronte, een oude vriend van Anselmus, komt dezen nu
vertellen , dat hij in Constantinopel zijn zoon Horatius heeft losgekocht, en Konstancia , Anselmus' vrouw , in slavernij, maar in
goede gezondheid heeft aangetroffen ; hij heeft zelfs een brief van
1)

Vg . Bibliotl7eque, blz. 245-249.
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haar meegebracht. En Geronte herkent Aurelia als Sofia uit Venetië.
Door allerlei grappige bedenksels weet Ergaste het ontdekken van
het bedrog nog te verschuiven. Maar nu komt Konstancia zelve ;
Lelius kan zich niet meer redden en biecht op. Zijne moeder belooft hem hare hulp , doch verzekert later , dat Sofia werkelijk
Aurelia en dus Lelius' zuster is. Gelukkig blijkt het, dat Konstancia
zich vergist en niet Sofia de verloren Aurelia is , maar Julia. De
beide kinderen zijn , toen zij samen „ter min bestelt" waren , verruild. Natuurlijk is er een dubbele bruiloft aan het slot van het
bly-eindent-spel.
In de opdracht vertelt Nederhoven, dat hij zijn stuk naar Rotrou
heeft vertaald , „toch niet stip gevolgt''. 't JTerwarde Huwelyk is
eene vertaling van La Soeur (1646) 1 ), dat de Fransche dichter op
zijne beurt weer bewerkt heeft naar het Italiaansche blijspel La
Sorella (1584) van Gio. Battista della Porta 2) Als voorbeeld van
vertaling volgt hier een stukje van het tooneel , waar Ergaste
Anselmus bedriegt door den jongen Horatius , Geronte's zoon , die
niets dan Turksch kent , te ondervragen (blz. 38) :
»Kom hier, en lieg ons niet : wat reden had uw vader
Tot zoo een valsch verhaal ? dat hy een aardsverrader
En een bedrieger is , tuygt zijn onsteltenis.
Anselmus. Hy kan u niet verstaan, wijl het zijn spraak niet is.
Ergaste. Wel 'k zal hem dan in Turks wel weten te beschamen.
Cabriciam ogni boraf embusaim Constantinopola ?
Leli w .
0 wakkeren Ergaste ! u nieuwe , en aangename,
Bedriegelyke vond ! Horativs. Ben belmen nesensulez.
Wat zegt hy ? Erg. Hoe mijn heer!
Zijn vader heeft gespot met dit bedrog; noch meer,
Hy zag zijn leven noit Turkye. Ans. Wilt hem vragen
Waar hy dan is gelost ('k werd in mijn oude dagen
Noch tot een spot gebruykt ) Erg. Carigar Camboco, ma io ossrrnHor.
Belsem belmen. Erq. Te Lipse, in Negrepont.
[Rada ?
Ans.
0 zothooft ! onderzoekt , zoo 't mooglijk is, de grond,
Ergaste, en door wat weg zy hier te Nole quamen.
Erg.
Ossasando, nequei, nequet, Poter, lever cosir Hokt?
Hor.
Sachina basumbasee, agrinse.
Erg.
Hy zegt , dat zy hun reis geheel te water namen:
En dat Venetien noyt by hun is gezien," enz.
1) La Soeur is herdrukt in Rotrou, Théatre choisi, blz. 214-279, en in
Edouard Fournier, Le théatre franrais au X VIe et au XVIIe siècle, II, blz.
441-508. Uitvoerige inhoudsopgave in de Bibliothegaue, bl. 253---262.
2) Vgl. Dr. A. L. Stiefel, Unbekannte italienisclie Quellen Jean de Rotrou's,
Supplementheft V der Zeitschrift für franzósische Sprache und Literator,
1891, blz. 101-148.
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In La Soeur luidt het

1):

Viens cà , ne nous mens point : sur quelle conjecture
Ton père avance-t-il cette noire imposture ?
Voyez-vous qu'il se trouble , et dit en se taisant
Que son père est un traitre, un fourbe, un médisant ?
Anselme. Il n'entend pas la langue , et ne peut te répondre.
Eh bien , lui parlant turc , je sais bien le confondre.
Ergaste.
Cabrisciain ogni Boraf, embusairn, Constantinopola.
Léli e, à Part. 0 rare, ' brave Ergaste !
Ben Belmen, ne sensulez. Ans. Eh bien, que veut-il dire ?
Horace.
Qu'en nous en imposant son père a voulu rire ,
Erg.

Qu'il est d'humeur railleuse, et n'a jamais été
En Turquie. Ans. En quel lieu l'a-t-il donc racheté ?
Erg.
Erg.
Erg.
Hor.
Erg.

Car•igar camboco, ma io ossasando ? Hor. Bensein, Bolmen.

A Lipse en Négrepont. Ans. 0 tête vieille et folie!
Sachez par quel chemin ils Bont venus a Nole.
Ossasando, nequet, nequet, poter lever cosir Nola ?
Sachina, Basambasce, agrir se.

Il dit qu'on eient par mer sans passer par Venise ," etc.

De Kosroés van A. Leeuw werd den 23sten Maart 1656 voor
het eerst opgevoerd 2 ) en in hetzelfde jaar gedrukt. Kosroés, koning
van Perzië, doet afstand van den troon ten gunste van Mardezane,
den zoon uit zijn tweede huwelijk. Syroés , de oudste zoon , komt
in opstand en beklimt , in weerwil van vele intrigues zijner stiefmoeder Syra , den troon. Mardezane en Kosroés dooden zich zelf ;
Syra wordt gedwongen het vergif te drinken , dat zij voor Syroés
bereid had.
Leeuw gaf een vertaling van de Cosroès (1649) van Rotrou ; op
welke wijze hij dat deed , moge blijken uit het volgende fragment
(blz. 12) :
»Men roept vergeefs tot hulp de macht van d'opperboon,
Zo men zich zelfs niet redt van 't nakende bezwaren.
Als gy maar iets kont doen, wilt dan de donder sparen.
Ontbreekt u 's hemels hullp, zo dient u van de tijd,
Van vrienden hulp, van d' aarde en tivan u\v' eigen vlijt.
Geeft maar- een hooft aan all' die naar uw welvaart haken.
Gy zult, met klein gevaar , een grote bondssnap maken.
Uw leger al gelijk is tot uw' dienst bereidt;
't Geen tweemaal den Romein de vree al heeft ontzeit,
Zal uit gerechte spijt de wapens nederleogen ;
En yder hooft laat zich terstond eioor my gezeggen,
En zal met volle vreugd omhelzen mijn gebod."
1) Vgl. Théatre choisi, blz. 251.

2) Zie Wybrands, blz. 261.
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Bij Rotrou luidt dit

1

)

»Mais soutenez-le , prince , et prêtez-y le bras:
Le ciel est inutile à qui ne s'aide pas.
Quand vous pouvez agir, épargnez le tonnerre;
Avant l'aide du ciel, servez vous de la terre ;
Usez de vos amis , de vous-même et du temps,
Et donnez seulement un chef aux mécontents :
Sans peine vous verrez votre ligue forinée.
De ce nombre dé cornptez toute 1'armée,
& qui la paix, deux fois refusée aux Romains,
Fait d'un juste dépit choir les armes des mains,
Et qui, nle préférant au chef que l'on envoie,
Sous main ernbrassera mes ordres avec joie."

a'

In 11i86 gaf Kataryne Lescailje het treurspel Wenseslaus Koning
van Poolen uit 2 ). Ladislaus , de oudste zoon van Wenseslaus , is
een woesteling , dien niemand kan regeeren ; hij zelf heeft allerminst zijne hartstochten in bedwang. Bij ongeluk doodt hij bij
avond zijn broeder , in de meening , dat het een ander is. Zijn
vader veroordeelt hem ter dood. De zuster van Ladislaus en de
veldheer Frederik smeeken om zijn leven, het volk komt in opstand,
en de koning schenkt zijn zoon vergiffenis, maar doet tevens afstand
van den troon , ten behoeve van Ladislaus , die , door wat hij in
de laatste uren heeft ondervonden , een ander mensch is geworden.
Het treurspel is eene vertaling van de beroemde Venceslas (1618)
van Rotrou , die op zijne beurt weer eene bewerking had gegeven
van No ay se)- Padvve sierdo Rey van dén Spaanschen schrijver Francisco
de Rojas Zorrilla 3 ). De Venceslas is het eenige werk van Rotrou,
dat lang op het tooneel is gebleven. Als voorbeeld van vertaling
diene de volgende monoloog van Wenseslaus (blz. 57) :
»Geef my de rust weér . U natuur ! in deze stryd ,
Die my zo wreed de ziel van een scheurd en doorsnyd.
'k Staa tusschen beide, en weet niet wat ik zal verkiezen:
Indien ik wreek lnyn zoon , moet ik myn zoon verliezen.
Maar, 'k voel nu hoe myn bloed niet myn gerechtigheid
Vergeefs zo krachtig heeft geworsteld en gepleit,
't Icon in geen konings hart dat van een vader vinden,
'k Heb my hier van , en wat noch meêr my mogt verbinden,
Geheel ontslaggen , en ik volg , in deze staat,
Rechtvaardigheid alleen , en al wat zy my raad.
Ziende Ladislaus naanderen.
1) Vgl. Théatre choisi, blz. 413.
2) Herdrukt in 1715 en 1731.
3 ) Vgl. Théatre choisi, blz. 393.
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Maar , hoe ! op dit gezigt worde ik op nieuw bewoogen.
'k Vind u
ydele standvastigheid , vervloogen,
En dat ik vader ben, die van de renschlykheên ,
Natuur en pligt nog niet verbasterd is
neen !"

,o

,v

Bij Rotrou leest men

1) :

»Trève , trêve , nature , aux sanglantes batailles
Qui si cruellement déchirent mes entrailles,
Et , me percant Ie coeur, le veulent partager
Entre mon fils à perdre et mon fils venger!
A ma justice en vain ta tendresse est contraire,
Et dans le coeur d'un roi cherche celui d'un père:
Je me suis dépouillé de cette qualité ,
Et n'entends plus d'avis que ceux de l'équité.
Mais , ' vaine constance ! ' force imaginaire!
A cette vue encor je sens que je suis père
Et n'ai pas dépouillé tout humain sentiment."

a

Het is wel vreemd, dat er 28 jaren voorbij zijn gegaan, voordat
het beste werk van Rotrou in het Nederlandsch vertaald werd,
terwijl andere , minder bekende , drama's veel spoediger zijn overgezet. Doch bij zoo iets speelt het toeval , als in alle dingen dezer
wereld , eene groote rol. Een toeval zal misschien ook nog verscheidene andere vertalingen naar Rotroti aan het licht brengen.
J. A. WonP.

Bladvulling.
Och, d' ouders teelen 't kint, en maecken 't groot met smart:
Het kleene treet op 't kleet, de groote treèn op 't hart.
V n d e 1, Joseph in Dothan, vs. 1621.

o

Nu zal men eindlijk zien
Of Romen of Kasthaag de wereld zal gebien,

verbasterd uit :
Nu zal men eindlijk zien
Of Romen dan Karthaag de wereld zal verwinnen,

L a n g e n d ij k, Julius Cezar en Ka to.
Toen vlogen wy met hem te zaemen naer den brant,

V o n d e 1, Gysbreght, reg. 1110 (4e Bedr.) aldus Arend van
Aemstel, in het verhaal aan Badeloch van den strijd op den
„Middeldam", waarbij hij en (*ysbreght het uiterste hebben gewaagd.
1)

Vgl. Théatre choisi, blz. 445.

GESALIJD.
Moortje vs. 659.
In het bekende gedeelte van Brederoo's Moortje, waar Kackerlak
zijn verhaal doet van zijne wandeling over de markt, komt de
regel voor:
Wat hadje gaeren goe Heer, gesalyde Worsten, Verkens jeus, of fyne
Sausysen?

De verschillende interpretators van dezen regel vatten gesalgde
niet allen in denzelfden zin op. De een denkt aan eene afleiding
van het fr. saler en geeft gesalyde weer door gezouten, een ander
denkt aan salie en verklaart het door gekruid, en een derde meent
er een znw. savie in te moeten zoeken. 1 ) Al deze gissingen worden
opgeheven door het volgende recept voorkomende in De verstandige
Koek of Sorghvuldighe Huyshoudster. Amsterdam, by Gysbert de
Groot, 1686, bl. 84:
Om osse-worsten te maken.
Op dese selve manier maeckt men oock van Osse-vleesch, worsten,
maer men doet'er oock wel wat gedroogltde Salie (fijn gewreven)
in, doch niet in die, die men in den roock wil hangen, enz. ,
Een ander recept vindt men in de Volmaakte Grond-beginselen
der Keuken-kunde, t' Amsterdam, by Steven van Esveldt, 1758, bl. 70
„ Osse pekel-worst, by veertig pond ossen vleesch, tien pond osse
vet van de broek zonder vellen klein gekapt ; doet men vyf pond
spek in dobbelsteentjes gesneden, een en een half pond zout, een
vierendeel pond gestote peper, een ag tste pond kruidnagelen, een
hand vol gedroogde salt' dit alles onder een geroert, laat men
toegedekt een nacht staan, en men stopt het in ossen darmen."
;

F. A. STOETT.

Fasol.
Moortje vs. 692.
Doe tegen wy op de bigin, duer de Hal-steech, en onderwegen
So groeten ons al de Arrebeyers die ons quamen tegen.
Iek schiekte myn baerrt te degen. die myn schier inde mont quam,
En so stryke-baerdende, so quam ick in mijn facol op de middeldam.

Het hier voorkomende znw. fasol wordt ook aangetroffen is J. van
der Veen's Zinne-beelden, t' Amsterdam 1642, bl. 314.
Ons lobben door 'tsobben syn uyt 't fasol.

2)

1) Tijdschrift VI, bl. 84.
2) Zie ditzelfde liedje in de Amsterc. Vreugdestroom, anno 1654, dl. 1, b1.23.
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In denzelfden bundel op bI. 357:
Sy waren al te saam besturven als schaarlaken,
Men reegh de Borsjes los om in 't f .asol te raken,
Men sprenkelde met eek, men haalde specery
Men brochtet noch soo veer het quam een weynich by,

Klucht van Olaes Oloet bI. 4 r:
Ja as .ick noch deynck an de t\jt van Fransje fasol
En de ouwe minne van Jeuriaen Robbeknol
So schut ick mijn bal.

Ook Tuinman I, bI. 21 kent de uitdrukking: ~t Is uit z!Jnfasol.
Hy verklaart tevens het woord fasol, dat by houdt voor eene
verbastering van 't fro facon, Harrebomee I, 190 voIgt hem hier
in, bljjkens de woorden "Dat is ~tit het fa-sol", dat wil zeggen:
de zaak is uit zijn fatsoen, van zijn stel aft Fa-sol is eene woordspeling met fucon, fatsoen, hier gebruikt, omdat men met het fa-sol
by bet ut-re te voegen, het eorste tetrachord volkomerr maakt."
Hier wordt dus tevens gedacht aan eene samenstelling van fa en
807, twee tonen der toonschaal, mijns inziens terecht, daar in deze
richting de verklaring van dit woord moet worden gezocht. .Aanleiding tot dit vermoeden geeft mij de Zaansche uitdrukking uit zUn
ut-re-mi-fa-sol of ut-re-sol zijn, d. i. geheel uit zjjn gewone doen,
van streek zijn 1). Oorspronkelijk zal deze uitdr. willen zeggen
uit den toon zijn, can de w~·s zijn, uit z~·n turclu;» zijn (vgl. froperdre
son tureh: 2) en vandaar bij uitbreiding van streek zijn, niet in
orde zjjn. De geheele uitdr. is dus nog in het Zaansch bewaard;
later werd zy verkort en bezigde men aIleen uit zijn [asol, en
vervolgens ook in z&·n fasol zijn , in orde zUn. Dat dit woord
reeds oud is, zou men daaruit kunnen opmaken, dat reeds in het
jaar 1541 de naam .Allert Dirck Fa-sol voorkomt S). Ook in het
citaat uit de klucht van Claes 010et hebben we blijkbaar met een
geslachtsnaam te doen.
Ret znw, [asol is derhalve niets anders dan eene samenvoeging
van de twee tonen fa en sol, evenals het Mnd. lami, eene verbinding is van de tone.n la en mi in de uitdr. up
lami a~qan,
atlopen, d. i. treurig eindigen 4).
Amsterdam,
F. A. STOETT.

en

1) Boekenoogen, de Zaansche Volkstaal, 1100~ en N001·d en Zuid, III, bI.318.
2) De Jager, FregIt. I, 755, Franck, Etym. Wdb. 104.0.
3) Van Lennep en Ter Gouw, Uithanqteekens. I, u 48.
,) Lubben und Walther, Mnd. Handwtb. 196a.

FIORE DELLA NEVE.
(MR. M. G. L. VAN LOGHEM).

In 1881 verscheen bij II. Pyttersen te Sneek (het tegenwoordige
Kamerlid) een verhaal in verzen Een liefde in 't Zuiden door F i o r e
d e 11 a N e v e, dat onmiddellijk druk werd gelezen en besproken
en waarvan reeds in 1882 een tweede druk verscheen.

Het was een tijd van heftige beweging in de wereld der letteren;
het weekblad de Amsterdammer sprak wekelijks eenige doodvonnissen over hooggewaardeerde dichters uit en verkondigde telkens weer:
alles was besteht, ist wert , dass es zu Grunde gekt ! De ouderen
namen een afwachtende houding aan en de jongelui in de hoogste

klassen van Hoogere Burgerschool en Gymnasium waadden nog
niet zoo hopeloos tastend rond in den nevel van mathematische of
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oud-philologische geleerdheid, die sedert al dikker en dikker wordende om hen opsteeg, zij lazen veel nieuwe literatuur en velen
van hen schreven novellen of gedichten of studiën over dramatische
of andere letterkunde.
Geen wonder, dat de Liefde", kort voor St. Nicolaas verschenen
en dadelijk flink verkocht, veel gelezen en veel besproken werd
en hoezeer de meeningen hier en daar uiteenliepen daarover waren
allen het eens, dat er uit de verzen een muziek klonk gelijk in
de laatste jaren van geen enkelen dichter was gehoord. Honderden
herhaalden:
Spanjes kerken, Moorentempels,
Pralend met moskeeënpracht,
Vaak heb 'k aan uw marmren drempels
Mijn Rosaura's tred gewacht ! enz.

Zoo'n strophe teekent het gedicht : een geheimzinnige liefde,
hoog romantisch en met een rijke omgeving of een weelderigen
achtergrond.
De dichter kon met Byron getuigen : I arose one morninq and
found myself famous !

Zoo'n succes is in de laatste veertig jaar maar eens voorgekomen,
nl. bij de uitgave van C. H o n i g h Mijne lente, maar niet zonder
de hulp van Potgieter, die den dichter machtig steunde en van
Busken Huet, die op verzoek van Potgieter, wien hij om vele hem
bewezen diensten weinig kon weigeren, er in zijn blad eene lange
lofrede op schreef, die reeds uit Indië hier was, voor het boek nog
goed was uitgegeven.
Maar er was een verschil : H o n i g h's bundel werd wel door
alle tijdschriften geprezen, behalve door het Leeskabinet, waarin
zekere T i e d e m a n er allerlei leelijke dingen van zeide, maar die
bundel beleefde niet zooals het boek van F i o r e in een jaar twee
en wat meer zegt in zestien jaar zeven drukken : de le in 1881
en de 7e in 1897, de laatste eene uitgaaf van f 12.50.
De Gids vooral had • het bijzonder op den dichter voorzien, in
het Februari-nummer van 1883, (in welk jaar de 3e en de 4e druk
verscheen) werd de dichter finaal afgemaakt en voor 't geval de
patient nog niet geheel dood mocht zijn, vuurde het Handelsblad, dat
anders een zeldzaam bescheiden plaatsje voor Letterkunde beschikbaar had , drie dagen later eerai ge mitrailleuses af, zoodat men

zou meenen, dat er van den dichter en zijn werk niets zou over.
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bljjven, De pittigheid van die kritieken liet veel te wenschen over;
De Portereuille, die eerst heel laat met eene recensie aankwamprees het gedicht en voorspelde het een lang en roemvol bestaan,
wees op tekortkomingen, waarvan ook enkele anderen melding
hadden gemaakt, maar toonde ook aan, wat geen der beoordeelaars
had opqemerkt, dat Rosaura geen Spaansche is, maar eenvoudig een
mooie Parisienne, omdat het karakter del" Spaansche eerder zou
doen verwachten, dat zij den minnaar van lageren stand zou dooden,
als bij haar verveelde of in gevaar bracht, dan dat zij met hem
vluchtte en later in een Parijseh cafe-ohantant haar castagnetten
deed weerklinken. Trouwens een zoo betooverend schoone vrouw
als Rosaura, met haar temperament, zou niet voor den kost behoeven
te dansen, maar kon een prachtige villa, schitterende juweelen en
rijke equipages krijgen; haar karakter bracht mee, dat zij niet
ongenegen zou zjjn , die tegen zekere voorwaarden aantenemen.
Hoe het zij, het berijmd verhaal boeide onweerstaanbaar. De
afwisselende maat en de daarmede overeenkomende of passende
toonaard, die. evenals in een opera, afwisselde naar den aard van
het verhaalde, bracht den lezer telkens in de stemming, die de
dichter wenschte en wat inhoud aangaat: in de dagen, dat men
op het tooneel Sardou het hoogste noemde, moest men ook weI
bijzonder zijn ingenomen met een verhaal met zulk een hoog
romantisch en spannend verloop,
De nieuwsgierigheid naar den waren naam des dichters werd
eindeljjk bevredigd en nu herinnerden zich zjjne Academie-vrienden
uit Leiden den dichter G h u I 0 m e, die in den Leidschen Studentenalmanak van 1868 een Fransch gedicht Serenade liet afdrukken,
in dien van '69 een gedicht Gilles losgeld, terwijl in dat jaar .in
het ttidschrift "Iris" een novelle De twee rinqen met denzelfden
ps, was geteekend, evenals een gedicht Clara in den Almanak van
'70 en in dien van '72 een gedicht Eeuwig en een schetsje Ret
kind nan den Boschwachter.
Maar de gewone lezer kende den naam Van Loghern van een
feuilleton De zeoen robijnen, dat in 1873 in "Het Vaderland" verscheen 1) en zoo de titel het al niet kon verraden, toch naar den

1) Red. was toen Mr. Maas Geesteranus, later Red. van deStaatscourant
en in eerstgenoemde betrek king opgevo19d door Mr. Goeman Borgesius,
onzen tegenwoordigen Minister van Binnenlandsche Zaken.
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inhoud aan de meest romantische producten der oude school herinnerde. - In 1876 was in het tijdschrift „Nederland" een keurig
vers Quia pulvis est verschenen, in den Tooneel-almanak voor 1877 1 )
twee stukken, Jules Janin over Ristori en Rachel en 1Vapoleon en
Raynouard en in 1879 weer in „Nederland" een sprookje Rozeknop. 2)
In dat zelfde jaar begon in het weekblad de Portefeuille 1 ) de
„Fransche leestafel", waarin Van Loghem wekelijks een bespreking
gaf van de merkwaardigste Fransche boeken in die week verschenen.
Hoe zeer men die degelijke karakteristiek, den ernst van het werk
waardeerde, bleek wel daaruit, dat de heer Van Dijk, firma Van
Bakkenes, een der grootste importeurs van Fransche boeken, mij
herhaaldelijk verzekerde, dat aaltijd die boeken het meest werden
gekocht, die de vorige week door Van Loghem waren aanbevolen.
Die „Leestafel" werd ook in 1880 nog voortgezet, terwijl er datzelfde jaar in „Nederland" verscheen Blonde lokken, een epischlyrisch gedichtje van hoog romantischen aard, zinspelende op de
mogelijke herkomst van de schoone blonde valsclie lokken door
bekoorlijke dames op een bal gedragen. 3 ) In 1881 bevatte „Nederland" nog drie bijdragen van Van Loghem : een schetsje Roosje,
een sprookje de Witte Camelia 4 ) en een gedicht Voedsters Wiegelied.
Zoo wist men dan, in 1882, wie de schrijver van het veelgelezen
gedicht was en ontdekte tevens, dat hij in de wereld der letteren
geen vreemdeling was. Men zou veeleer moeten getuigen, dat hij
geheel tot auteur, tot dichter de ware opleiding had gehad. 't Is
waar : poeta nastuur, non fit, de dichter wordt geboren, niet gemaakt,
niet opgeleid, maar steeds zijn die dichters de grootste geweest,
die vooraf andere dichters bestudeerd hadden, even als schilders,
componisten en beeldhouwers zich vormen door ernstige bestudeering
van den kunstenaarsarbeid hunner grootste voorgangers. Dat hebben
de „Original und Kraftgenies" niet gedaan en ze zijn allen vergeten,
dat hebben zeer velen van de jongere dichters ook niet gedaan
en de eene helft heeft al lang 't speeltuig aan de wilgen gehangen
en van de andere helft moeten we afwachten, hoe lang hun werk
nog leeft.
1)

Red. Taco H. de Beer.
i Later opgenomen in » Blond en Blauw «
3) Door Pol de Mont overgenomen in het »Belgisch tijdschrift en later
opgenomen in den bundel »Van eene Sultane.
4) Later opgenomen in den bundel , Blond en Blauwe.
2
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Van Loghem was op 3 April 1849 te Leiden geboren, bezocht
daar het gymnasium en beoefende met grooten ernst Latijn en
Grieksch, vooral in dien zin, dat hij de schrijvers wilde leeren verstaan en in hun geest wenschte door te dringen. Ook de nieuwe talen
beoefende hij vlij tig en las zeer veel, vooral Fransch. Geen wonder,
dat hij, na afgelegd eindexamen, in de letteren ging studeeren, maar
weldra vond hij zich bitter teleurgesteld ; hij waardeerde zijn leermeesters, zag al de belangrijkheid in van de wetenschappen, die
zij met zooveel vrucht doceerden, maar voelde zich niet bevredigd
door de studie van woorden en letters. Met andere tijdgenooten,
thans eveneens met eere genoemd, gaf hij de studie der letteren
op en begon in de rechten te studeeren, waarop hij spoedig het
candidaats-examen aflegde. Intusschen was hij ook begonnen Spaansch
en Italiaansch te lezen, schreef, gelijk wij boven zagen, ook Fransche
verzen en geëngageerd en wenschende zich te vestigen , legde hij
examen af voor Fransche taal- en letterkunde en was van 1873-1877
leeraar aan de H. B. 5 te Goes. In 1877 verhuisde hij naar
Amsterdam, waar hij de studie der rechten weer opvatte en promoveerde in 1881 op eene dissertatie „Over spel en weddenschap".
Van 1881-1883 was hij nog leeraar in het Fransch aan het
gymnasium te Amsterdam, maar wijdde zich daarna uitsluitend aan
journalistiek en fraaie letteren. In 1877 had hij met den ondergeteekende het weekblad de Amsterdammeï opgericht ; wegens unfaire
handelingen der uitgevers trok de laatste zich na enkele maanden
terug. Van Loghem bleef aan het blad verbonden en ging mede
over naar de Redactie van het dagblad de Amstercdanamer, dat, met
fanfares aangekondigd, een kort bestaan had met een allertreurigste
geschiedenis voor allen, die er aan betrokken waren. Hij bleef nog
aan het oude weekblad verbonden, tot 1900, toen verschil met den
Hoofdredacteur De Koo hem noopte zijn ontslag te nemen. Enkele
jaren woonde hij te Bussum op Villa Rosa, kwam daar in nadere
betrekking tot Schimmel en den uitgever Loman en dit gaf aan
zijne letterkundige werkzaamheid een andere richting. Hij trad
namelijk op als Redacteur van „Nederland" en als Lid van den
Raad van Beheer der Koninklijke Vereeniging » Het Nederlandsch
Tooneel" met den titel van „Secretaris en Letterkundig adviseur",
welke beide betrekkingen hij heden, na een korten tijd, waarin wijlen
Mr. Van Sorgen die betrekkingen vervulde, nog bekleedt.
Intussehen bleef hij ijverig werkzaam.
Noord en Zuid, 23 Jaargang.
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Uit de „Liefde" werd de „Serenade" gecomponeerd door. S. van
Milligen, C. H. Coster, dr. Wertheim Salomonson en Richard Hol.
Daarop volgde in 1882 Liana , eveneens een verhalend gedicht,
ernstiger en strenger van compositie, beter maar minder aantrekkeli k dan de liefde" en even muzikaal. Een serie gedichten
daaruit „Liana-cyclus" werd gecomponeerd door Samuel de Lange.
In dat zelfde jaar verscheen een gedicht „_Kinderizjkje" in de
Kunst- en Dichthalle, onder Red. van Pol de Mont.
In 1884 verschenen Twee Novellen" en verschillende gedichten
van grooter of kleiner omvang in Spectator, Gids en Nederland
en een £bundel zeer schoone gedichten, meerendeels vroeger elders
geplaatst onder den titel Van een Sultane, aldus naar het eerste gedicht.
In 1884 schreef hij voor de Mannen van Beteekenis" een studie
over Sarah Bernhardt, in 1885 een over Victor Ilugo, daartusschen
enkele novellen en gedichten. De lust tot het schrijven van Studiën
als tegengift tegen het lichtere stijlwerk voor de pers, kwam telkens
met kracht bij hem boven, te meer daar hij door zijn arbeid aan
de afdeeling Buitenland van het dagblad zijn kennis der vreemde
talen in de practijk aanmerkelijk had uitgebreid.

Het groote succes van Fiore, niet geprotegeerd, tot geen exclusieve
club behoorend, niet met reclame aangekondigd, dat wekte bij velen
bitteren nijd en er verscheen weldra een berijmd verhaal Julia,
dat bewijzen moest, welk een onzin het Nederlandsche volk toch
wel als poëzie wilde slikken.
Het is hier de plaats, even bij dit feit stil te staan, omdat men
thans reeds van menschen, die voor ernstig doorgaan, van de ,,Juliagrap" hoort spreken als van een zaak van veel beteekenis en groot
succes.
De Bombonos, waarin o. a. met Ten Brink, met den ondergeteekende
en zijn blad en met prof. Naber en diens colleges een loopje werd
genomen, was wel wat laag bij den grond, maar toch wel aardig
en vooral op zeer vele plaatsen raak, omdat er juist werd geredeneerd en geconcludeerd. De Grassprietjes waren om dezelfde reden
dikwijls kostelijk, -- alleen is 't jammer, dat een paar aardigheden op
Ten Kate tegenwoordig vaak geciteerd worden door docenten, die
geen honderd regels verstandige taal over Ten Kate zouden kunnen
schrijven en dat voor leerlingen, die misschien geen regel van Ten
Kate . hebben gelezen.
Maar Julia was een verhaal in verzen, zooals we ze bij menigte
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hebben, al zijn ze niet afzonderlijk uitgegeven, niet beter, maar
ook niet slechter dan andere. De auteur heeft gegeven, wat tal
van mannen voor hem gegeven hadden ; die andere gedichten hadden meer of minder succes, Julia had een zeer beperkt succes.
Was het eerre bespotting van F i o r e's Liefde, dan moest het gedicht,
dat de auteur voor allerbelachelijkst wilde laten doorgaan, evenveel
succes hebben, maar dit gebeurde niet, de Liefde beleefde vier drukken in drie jaar en Jnlia werd enkele weken na de uitgave niet
verkocht. Dat Julia zoo dwaas was, hebben de „vriendjes" later
te vergeefs als zoo heel erg willen doen voorkomen ; de tegenstrijdigheden, waarop zij zooveel gewicht legden, zijn niet grooter
dan in vele andere werken, o.a. een in de Frithjofssage, waar
de dichter den grijsaard na een langen, uitvoerig beschreven slaap
laat zeggen :
Nicht geschlafen hab' ich Jüngling
Nur erproben wollt' ich dich.

We zullen toch aan een schilderij van Rafael onze hulde niet onthouden, omdat er een engel op staat met zes vingers. Het publiek is er
niet ingeloopen, het boek werd niet verkocht. En de kritiek ? Ja de
kritiek heeft 't soms geprezen, maar bij wijze van aankondiging,
zoo bijv. als een werk van strenge wetenschap en grooten omvang
aangekondigd wordt : Met groote belangstelling hebben we kennis
gemaakt met den arbeid van onzen hoogst verdienstelijken stadgenoot, den heer N. N , die in een werk van .... bladz. de rijpe
vrucht van langjarige studie heeft neergelegd Rekening houdende
met de belangrijke vorderingen, die de wetenschap in de laatste
jaren vooral op dit gebied heeft gemaakt, geeft hij zijne lezers
een heldere voorstelling van het onderwerp, dat blijkbaar dat zijner
meest geliefde studiën is, terwijl hij niet nalaat naast al hetgeen
hijzelf had mede te deelen, partij te trekken van de vruchten van
andere studie, in verschillende landen der wereld. We mogen
niet nalaten dezen arbeid in de bijzondere belangstelling onzer
lezers aan te bevelen, te meer omdat de uitgever door mooi papier
en een sierlijke duidelijke letter zorgde, dat ook het stoffelijk gedeelte waardig paste bij de beteekenis der studie."
Wie geen vreemdeling is in de wereld der kritiek, begrijpt, dat
de courant een groote advertentie had gekregen en dat de man,
die deze nietszeggende regelen schreef, het boek niet eens had
opengesneden, wellicht niet eens had gezien.
-
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Dat in een klein land als het onze de kritiek van boeken
niet veel beteekent, ligt voor de hand. Niemand kan den arbeid, aan
een deugdelijke kritiek verbonden, betalen en lof of dank oogst men
er niet mee in. Waarom zou men er zich dan moeite voor geven ?
Dat is de leus.
De uitgave van Julia heeft dus niets bewezen, dan hoogstens, dat
de kritiek toen niets beter was dan in 1843 toen Bra ga er een
loopje meê nam. Maar ... als wij wat verder kijken, dan zien we,
hoe de sloopers van 1880, -- want meer dan sloopen hadden ze
toen nog niet gedaan, en we beweren volstrekt niet, dat dat slooperswerk noodeloos, nutteloos of onnoodig was, — zich zelven een
slag in het aangezicht gaven, want een kritiek als op de Julia was
nog streng wetenschappelijk te noemen bij de volstrekt ongemotiveerde kritiek, die de nieuweren in moddervorm den auteurs
naar het hoofd wierpen. Over het werk spraken ze niet, ze hadden
het ook niet gelezen, maar den auteur beschimpten en beleedigden
zij, zonder zelfs te zeggen waarom.
Wie de Julia grap een succes noemt kent den waren toestand niet. 1
'

)

1) De heer H e y e r m a n s (en met hem enkele anderen) beweert, dat
hij ook zoo'n goed geslaagde grap heeft uitgehaald en dat het pnbliek er
in geloopen is. Dit is niet het geval. Hij heeft Ahasver geschreven, een
tooneelstuk handelende over de verdrukking der Israëlieten in Rusland en
te tragischer, omdat de ongelukkige vader nog moet beleven, dat zijn zoon
Christen is geworden. Voordegekliouding was het, dat het handelsblad
vertelde, dat het uit het Russisch was vertaald en dat het oorspronkelijke
was van een schrijver, dien de Russen de tong hadden uitgesneden. Maar
overigens ? Ik heb het stuk driemaal gezien, eenmaal in gezelschap van
een hoogst, ook wetenschappelijk ontwikkelde jonge dame, die volstrekt
niet sentimenteel, zelfs niet bijzonder gevoelig is. Welnu, zij was diep
getroffen en dat waren bijna alle toeschouwers. Daar waren tal van oude
eerwaardige Israëlieten, die diep getroffen waren en hunne tranen niet konden
verbergen. Als Heyermans een grap heeft willen schrijven is het hem onder
den arbeid onmogelijk geworden, hij was te veel Israëliet om niet op
treffende wijze uit te drukken, wat hij medegevoelde voor zijne vervolgde
geloofsgenooten in Rusland. Maar was het wel een grap ? Heeft het
twistgeschrijf of het ceremonieel aan de Sabbatstafel wel juist was en of
deze en gene woorden wel gezegd mochten worden, even als de bewering,
dat het een grap was, niet alleen aan het reclame-zieke geslacht Heyermans moeten dienen om bezoekers te lokken ? Even als het kunstig nagemaakte twistgeschrijf over Ghetto en Het zevende gebod ? Het succes
is een kind van de reclame en van alle, reclames is er geen, die beter
werkt dan die, welke er het minst op lijkt. In onze dagen van wetenschap
is alleen de wetenschappelijke reclame nog te gebruiken.
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Het jaar 1886 was een zeer vruchtbaar jaar, de studie wordt
voortgezet en een hoogst belangrijke studie van vergelijkende literatuur-geschiedenis Marino Ralieri en zijne dichters, een vertaling
van C a r m e n S y 1 v a's Meine Rini, naar aanleiding waarvan de
koningin van Rumenië den vertaler een portret-medaille zond ; verder eenige gedichten en novellen, waarvan Sneeuwvlokken later in
het Fransch en Engelsch en de Helm van Pons de Bligny in het
Duitsch werd vertaald.
In het volgende jaar werd de studie ernstig voortgezet ; over
vergelijkende literatuurgeschiedenis verscheen Een nieuwe Akasveros,
over H a u s h o f e r s der ewige Jude en voorts gedichten, novellen
en bijschriften.
Het is in dit jaar, dat de aansluiting bij de muziek begint met
Koningscantate waarbij muziek van C. C o e n e n ; Van Nederlands
vlag voor muziek van dr. E. D. P ij z e 1 en Oud en nieuw voor
muziek van F. B r a n d t s B u y s. Bovendien werden twee operetten-teksten vertaald Don Caesar en Blauwbaard die beide een lange
reeks van voorstellingen in Frascati beleefden.
In 1888 verscheen Blond en Blauw, eene verzameling van vroeger
elders verschenen novellen en verder een dozijn grootere en kleinere
gedichten en novellen, zoo oorspronkelijk als vertaald. Maar een
veel belangrijker plaats nemen de teksten voor muziek in. Daar
is een Cantate comp. van F r a n s C o e n e n; Nederland en Oranje,
cantate, comp. T h. A A. V e r h e y ; .Een dag naar buiten, kindercantate, comp. H e i n z e ; Mist cantate comp. A 1 e x. H e y b 1 o m.
Ook werden in dat jaar weer twee operette-teksten vertaald, de
Mikado en Kakatoe, beide met uitbundig succes in Frascati opgevoerd. Uit den eersten tekst herinnert zich ieder

De bloemen, die bloeien in Mei, trala
Die gaan me geen sikkepit aan. enz.
Zeer merkwaardig is dit jaar omdat toen de eerste roman uitkwam,
een premie van het Nieuws v. d. Dag, getiteld Victor.
Daar is in dezen roman een zeer, zeer groote onevenredigheid ,
de uitvoerige en pakkende teekening (niet beschrijving) van bijzonderheden en het kalme doodloopen van de eigentlijke intrige.
Daar is de streng wetenschappelijke student , die zijne studiën in
't bijzonder maakt op zijn meisje, dat in haar ongeneeslijke kwaal
allerlei voor de wetenschap hoogst belangrijke symptomen vertoont
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en die hij gebruikt om proeven op te nemen ; daar is de beschrij
ving van het weelderig jachthuis , waar soms zoo aardig geleefd
wordt (een Van Lennep in Ferdinand Huyck waardig) , daar is
die half-Fransche roman , met dat mooie winkeldochtertje , alles
scherp belijnd , objectief als bij Homerus , met kleur en tint , met
licht en donker. Wie geheel achter de schermen kijkt , herkent
een klein landstadje met zeer bekende en sprekend gelijkende figuren.
Dat hebben velen kwalijk genomen. 't Is niet geniaal, als we aan
Jean Paul denken : „Ein geistiger Hiimmling weiss uur zu beschreiben, was er erlebt hat !" maar heeft H i 1 d e b r a n d in de Camera
Obscura dan anders gedaan ? Oude , nl. heel oude Haarlemmers
herinneren zich Wagestert , Van Naslaan , . den boekhouder met de
watjes , Koosje , Kegge , Klaartje Donze en vele anderen nog heel
goed. En wie onze nieuwste geprezen literatuur avec connaissance
de cause naleest, ziet duidelijk, dat het grootste gedeelte eenvoudig
reportage is of hoogstens het resultaat van een interview en dat
deze stukken en brokken zijn aaneengehecht door gebabbel over
zaken , die de auteur niet begrijpt en dus niet kent.
Zij , die bij de verschijning van .Een Liefde in het Zuiden de
schouders hadden opgehaald bij de bewering , dat deze dichter de
man was, om het muzikale onzer moedertaal weer in eere te brengen,
in gedichten al de muziek te leggen , waartoe onze taal, mits goed
gebruikt, geschikt is, deze moesten verstommen toen het jaar 1889
ten einde was.
De studie treedt op den achtergrond , alleen één artikel Meer
geprezen dan gelezen over de „Utopia" van Thomas Morus verschijnt,
voor Frascati worden vertaald operetteteksten de Wondervogel,
Erminie , de Gondeliers en voor de Nederlandsche opera Don Cesar
de Bazan ; maar meer dan dat : Le Flibustier van R i c h e p i n
wordt in rijmlooze verzen vertaald voor de Kon. Vereen. „Het Ned.
Tooneel" en door die vereeniging opgevoerd , natuurlijk in onzen
tijd van geestelijke misvorming niet schitterend ontvangen door een
publiek, dat geen hooger geest kent dan bedwelmende of verdoovende
muziek of plat-komische of vuile tooneelstukken. Een gedicht Bij
Petrus ter compositie , werd bekroond bij het Willemsfonds en ..
het belangrijkste : Brinio, het tekstboekje voor de eerste oorspronkelijke Nederlandsche opera, sinds er weer Nederlandsch in de opera
gezongen kón worden , werd geschreven en het werk van S. v a n
M i 11 i g e n , waarbij de tekst diende, met veel succes opgevoerd.
-
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In 1860 éene studie Robert Browning met de vertaling van zijn
gedicht Andrea del Sarto, verder een scheurkalender, enkele verzen
en novellen, maar vooral : Vittoria, drama in verzen, niet opgevoerd,
In Opstand naar Julius Lemaitre door de Kon. Vereen. opgevoerd,
en Zaaipa operatekst vertaald voor de Nederlandsche Opera.
In 1891 niets anders dan een Scheurkalender en behoudens enkele
artikelen een studie over Théodore de Banville voor de „Mannen
van Beteekenis."
Buiten de gewone waarneming vallen de overtalrijke en steeds
hoogst belangrijke artikelen, rijk van inhoud, juist van redeneering
en aangenaam van vorm in het weekblad de Amsterdaminer. Nieuwe
romans en tooneelstukken, karakterstiek van overleden of plotseling
beroemd geworden kunstenaars, nieuwe theorieën, studiën en wie
weet wat meer, steeds behandeld met eene juistheid en een frischheid, die zijns gelijke zoekt. Ook alle vertalingen kunnen we niet
opnoemen zonder onze lezers te vermoeien.
Dergelijke stukken daarlatende ontmoeten wij in 1892 een vertaling van Le depit amoureux van 1VI o 1 i è r e, die voldoende bewees,
dat men ook ná den dood van A l b e r d i n g h T h y m— niet
behoefde op te houden, Molière in nieuwe vertaling te spelen. Zij werd
door het gezelschap van Kreukniet 46 maal gespeeld. Daarbij
eene studie Klein .Duimpje in zijn mystische beteekenis opgenomen in
Noord en Zuid 1 ) en verder een viertal liederen ter compositie.
Weer vinden we in het Weekblad en in Nederland zeer vele
hoogst belangrijke artikelen over onderwerpen van den dag, maar
meer belangrijk behoudens verschillende gedichten en artikelen in
allerlei tijdschriften, is de vertaling van vier operetten-teksten Juanita,
De vrouw van Narcis en de Reis naar China alles met veel succes in
Frascati opgevoerd en de Parel-visschers operatekst voor de Ned.
Opera. Daarbij een degelijk artikel over Alfred Tennyson in
Eigen Haard, een studie over Pierre Loti in de „Mannen van
Beteekenis" en eindelijk, een merkwaardig verschijnsel, elf jaar nà
.Een liefde in het Zuiden en tien jaar nà Liana, een verhaal in
verzen : Walter. Hier treffen we dezelfde vloeiende muzikale verzen,
het hoog-romantische met een tintje historische studie, denkelijk
een beetje heel rood onder den invloed der toenmalige volksbeweging;
inderdaad, het gedicht gaf ons zeer veel schoons, maar toch ook
1)

Red. Taco H. de Beer.
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veel dat verouderd scheen, o. a. de bebloede princessekop op een
piek rondgedragen , bf al te oud-romantisch, óf onpassend modern
realistisch. Overigens had het gedicht fragmenten van de hoogste
schoonheid.
In dat jaar verscheen Panaché, een bundel vroeger elders geplaatste
novellen.
In 1893 verschenen, behalve enkele novellen en vertalingen,
sommige met toegevoegde studiën, allerlei belangrijke studiën in
kleineren vorm in het Weekblad en elders opgenomen, niet minder
dan drie operettenteksten Asschepoes, de Hofnar en het Zondagskind
alle drie in Frascati opgevoerd. Verder drie teksten voor compositie van den heer J. F. Hou c k, eene Cantate voor comp.
van den Heer A 1 e x. H e y b 1 o m. Drie novellen uit vroegere
jaren, verschenen dit jaar in het Duitsch.
In 1894 worden de belangrijke artikelen in het Weekblad voortgezet en er wordt vertaald :
De Talisman van F u 1 d a , voor het Ned. Tooneel ; de Zoeaven
operettetekst in Frascati opgevoerd en twee gedichten ter compositie :
Maskerdans comp. B e r n h. Z w e e r s, Graflied ter eere van Alex.
Heyblom comp. Van Leeuwen. Intusschen verscheen in „Mannen van
Beteekenis" een studie over Octave .Feuillet.
In 1895 verschenen twee novellen, eenige gedichten van kleineren
omvang, de eerste jaargang van het Wilhelmina-Album, waarin twee
gedichten. Voor het Ned. Tooneel werd vertaald : De tweede Mevrouw
Tanqueray van Pinero en De Vrouw van Tabarin van Catulle Mendés.
Maar en dit was van meer belang , er verscheen een roman
en ditmaal een in twee deden, Sascha, onder den ps. Prosper van
Haamstede , een ps. die dat jaar ook onder een novelle in ,,Nederland" voorkwam.
In 1896 weer een paar novellen en gedichten , waaronder een
Druidenzanq comp. G. Beyerle ; voor het Ned. tooneel werd vertaald De avonturierster naar Augier en Marcelle naar Sardou, bewerkt
werd een tweede jaargang van het Wilhelmina-Album en Calypso
een bundel, bevattende eenige der vroeger elders geplaatste novellen.
In 1897 een paar novellen in Eigen Haard., een paar gedichten,
de 3e jaargang van het Wilhelmina-Album en een operatekst De
Roos van Delcema comp. Willem Landré.
In 1898 Roemeense/te liederen comp. S. van Milligen en enkele
andere gedichten o. a. Kronings Cantate comp. B. Zweers. Maar
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verder was dit een zeer belangrijk jaar. Nieuw verscheen een
roman Fokel , bijna dadelijk in Zen druk verschenen en, als boek
bijgewerkt, een roman in twee deelen Operettebloed vroeger in ,,Nederland" geplaatst. Onder den titel Fortuin verscheen weer een
bundel vroeger verstrooid geplaatste novellen. Voor het Ned. tooneel
werd Little Daisy vertaald.
In 1899 zagen een paar novellen het licht en werd voor het
Ned. Tooneel vertaald Arm weeuwtje , de Ster , Mijn schoondochter,
terwijl er weder in Duitschland eene vertaling van enkele novellen
verscheen.
Dit is het voornaamste , maar nog lang niet alles ; ongedrukt en
gedeeltelijk nog onvoltooid zouden er nog tal van werken te vermelden zijn , o.a. eenige operateksten.
Dit overzicht getuigt vooral van een benijdenswaardige werkkracht;
de ziekten onzer dagen, luiheid en grootheidswaanzin, hebben Van
L oghem niet besmet , ze hadden geen vat op hem.
Nu heeft deze zeer vruchtbare schrijver het zeldzaam voorrecht
van door geen ambtsbezigheden te worden opgehouden of afgeleid,
maar hij is niet de eenige in ons land en dezen arbeid had hij
niet kunnen leveren zonder degelijke en veel omvattende voorbereiding en aanhoudende studie en lectuur. Men bedenke echter dat
hij, hoewel niet door ambtsbezigheden toch door vaste bezigheden
herhaaldelijk in beslag werd genomen èn door zijne betrekking tot
de Koninklijke Vereeniging Met Hederlandsch tooneel, die hem o. a.
ook dikwijls tot een reis naar Berlijn of Parijs noodzaakt, wanneer
een belangrijk tooneelstuk is verschenen ; in zijne betrekking als
Redacteur van » Nederland", die hem stapels manuscripten noodzaakt
te lezen en hem een verbazend aantal personen in huis zendt, die
hem wenschen te spreken, twee fortuintjes die hem ook als letterkundig adviseur van den Raad van Beheer in rijke mate ten deel
vallen en eindelijk tot voor enkele weken zijne betrekking tot hét
weekblad De Amsterdammer waarin hij onder ps. E—e 1 ) de rubriek
„Voor Dames" redigeerde, maar bovendien geregeld artikelen schreef,
zoo vaak er aanleiding bestond op een persoon, een boek of een
tooneelstuk de bijzondere aandacht te vestigen en die wij van ganscher
harte hopen, dat weldra verzameld in een bundel naar tijdsorde
gerangschrikt en met een flink register, als aanvulling op alle
;

1)

Zonder bedoeling en zonder beteekenis gekozen.
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encyclopaedieën zullen verschijnen, een werk even aantrekkelijk
als lectuur, als handig om nateslaan voor alle belangrijke gebeurtenissen op het gebied van fraaie letteren en tooneel.
We hebben thans te vragen, wat is er van de kunst van Van
Loghem ? Om die te beoordeelen voegen we eerst zijne werken
soort bij soort samen ; we laten de serie scheurkalenders 1889-1894
en de vier jaargangen Wilhelmina-album (1896-1899) thans onder
Redactie van prof. Ten Brink, en alle vertalingen buiten bespreking, maar vermelden als hoofdwerkeu :
lo. vier groote dichtwerken : Liefde, Liana, Sultane (het laatste
verzameling van gedichten) ; Walter.
2o. vier bundels novellen : Blond en Blauw, Panaché, Calypso,
Fortuin.
3o. vier romans : Victor, Sascha, Fokel, Operettebloed.
4o. zes studiën voor de „Mannen van Beteekenis".
Dat deze laatste studiën alleen Franschen betreffen, wijst er reeds
op, dat de voorliefde is aan de zijde van het Fransch.
Van al deze werken blijft de Liefde het meest bekende en meest
geprezene, maar het groot succes der beide laatste romans maakt
het niet twijfelachtig, in welke richting de auteur zijn kunstenaarsarbeid zal voortzetten.
De zeldzame zoetvloeiendheid der taal, de spannende intrige of
wel het hoogst pakkende van een romantischen inval — ik wijs
op een zoo klein gedichtje als Blonde lokleen, — dat moest het publiek
boeien, en het boeit nog publiek, maar niet het geheele publiek -immers sedert dit gedicht verscheen is onze nationale opvoeding
steeds meer administratief en examinatorisch geworden, is dus het
aantal denkende lezers en kunstvrienden bedenkelijk afgenomen en
dus is dat gedeelte van het publiek, dat zegt : „och, ziet u, ik
hou niet van verzen !" steeds in gelijke mate toegenomen. Dat is
een duidelijke wenk voor den auteur om zijn romantische verhalen, die toch niet geschreven worden om onbekend te blijven, liever in ongebonden vorm te schrijven, terwijl zijn zoetvloeiende
verzen allicht ten allen tijde tot hun recht zullen komen in de
opera of de operette.
De studiën over dichters, en schrijvers of die op het gebied der
vergelijkende letterkunde, kunnen op den duur geen lezers vinden in een land, waar aan de universiteit wetenschappelijke literatuurgeschiedenis bijna niet anders dan in naam bestaat en de
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leerlingen onzer gymnasiën en Hoogere Burgerscholen niet anders
dan bij uitzondering wel eens iets over dat vak hebben gehoord,
vaak de grootste dichters der wereld niet eens bij name kennen.
Voor het M.O. zij opgemerkt, dat de geschiedenis der letterkunde bij de
wet is voorgeschreven zoowel als bijv. kosmographie en mechanica,
waarin, naar de geleerdste mannen. van het vak beweren, de jongens wel examen kunnen doen, maar waarvan zij feitelijk niets
weten ; gegeven door een docent, die zijn vak meester is, zal literatuur toch stellig gereeder ingang vinden dan deze vakken, die
uitsluitend aan de universiteit thuis behooren. We betreuren dit
zeer, want zeer enkelen slechts hebben als Van Loghem den auteur
gelezen, dien zij behandelen, slechts zeer weinigen van hen, die
dergelijke studiën schrijven, beschikken over de noodige taalkennis
om in een betrekkelijk groot aantal talen de stof voor hun arbeid
nateslaan.
Blijven dus romans of novellen, of liever de novellen en de
romans ; niet alleen om de jongere dagteekening der romans maar
vooral omdat de novellen thans nog meer volledig kunstwerk zijn.
Elke novelle is geheel af, d i. elke novelle geeft in juiste evenredigheid het geheele verhaal en daarbij worden, naarmate we
meer het einde der eeuw naderen, de verhalen steeds boeiender en
meer, wat men tegenwoordig gewoon is te noemen : pikant. Maar
't loopt . alles goed af — op 't oogenblik, dat men geneigd zou zijn
een bedenkelijk gezicht te zetten, juist bij 't omslaan van een
blaadje bij 't begin van een hoofdstuk -van ... „daar zul je 't hebben" daar voert de onderhoudende verteller ons ergens ander heen,
't is alsof Mad Cotteret in de „Fourchambaults" op haar kerkboek
klopt, opdat haar dochters naar den anderen kant zullen kijken.
Ook dit is een zuiver Fransch karaktertrekje dezer kunst. Onder
de Fransche conferenciers, die hier te lande nu en dan optreden,
zijn er, die in hoogst kieschen vorm, soms met een zeker wetenschappelijk tintje redeneeren, spreken, fluisteren, zóo, dat hier en
daar onder 't dames-publiek eigenaardige gilletjes hoorbaar worden, — ongeveer als Bellac in le monde ou l'on s'ennuie tegenover
de preutsche Engelsche, *die evenwel ook alles behalve kalm blijft
bij de wetenschappelijke toelichting.
In die korte verhalen lag des auteurs kracht en de beschrijvingen van kamers en toiletten waren inderdaad meesterstukjes.
In de laatste herkende men dadelijk .E-e uit het weekblad, bekend
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met alles wat goed staat en bekend met al de termen , waarmede
versiersels en kleeding worden aangeduid. Toch vertoonden zich
in de novellen ook herhaaldelijk goed geslaagde dramatische scenes -die ook in de beide eerste romans niet ontbreken. Met Fokel
echter begint de serieuze romancier zijn arbeid. Het verhaal
had een voorganger ; evenals Bulwer's Pelham groeide uit John
Halifax Gentleman, zoo groeide Fokel, de roman, uit „Doperwtjes
met een lepel" de novelle. Dezelfde mooie en schijnbaar koude
vrouw , een vulkaan met sneeuw op den top , gelijk Heine de
Hollandsche vrouwen karakteriseert ; dezelfde stevige onopgevoede
koude boerenjongen tot gouverneur in de voorname omgeving bevorderd , dezelfde afloop der opgezette idylle, alleen in den roman
een geweldiger einde. 't Is bij velen de vraag geweest , hoe een
auteur lust kon hebben, een huishouden te beschrijven met allerlei
ellendige wezens : een lang voor den ouderdom geheel afgeleefde
man , een idioot jongetje , een halfwijze grootmoeder met verlamming en een ziekelijk vrome dochter en in dat milieu die mooie
vrouw en die Hercules van een gouverneur , die jonge krachtige
vrouw uit vrees voor gebrek geketend aan dien akeligen ziekelijken
man , smachtend naar de omarming van den kloeken gezonden
jongeling. Het komt me twijfelachtig voor , dat de schrijver hij
voorkeur die ellendigen uitgezocht zou hebben om ze te beschrijven — ik geloof eerder , dat hij die typen hier of daar verstrooid
in beeld heeft gezien of wel — nu de erfelijkheid zoo in de lucht
zit , waar hij zulk een man en vader noodig had , zich de vraag
stelde : hoe zullen of moeten nu de kinderen zijn.
Hoe 't zij, Fokel viel zeer in den smaak en beleefde bijna dadelijk een tweeden druk. Veel hooger dan dit werk staat echter
Operetten-bloed, een roman, die eerst in „Nederland" was afgedrukt
en daarna bijgewerkt en aangevuld , afzonderlijk in twee deelen
verscheen . Meer dan een der vroegere Fransch gekleurde stukken
is dit Fransch uit het midden der negentiende eeuw. Die nabob
die er een pronkslot op nahoudt met een pavillioen met geheime
deuren en verborgen trappen en huurlingen, die de wacht houden
tegen overval of jonge meisjes vangen of helpen vangen ; dat bal
met dien bal-prins, die als in de „Boon" - van Zschokke van land
tot land reist om de schoone onbekende te zoeken, met alle effecten
als doodelijke ziekte , flauwten , redding met gevaar van eigen
leven ; 't is oud ! Zeker , maar „il n'y a du nouveau que ce qui
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a vieilli" en in weerwil van alle lofredenen op de nieuweren, trekken de oude tooneeldraken nog het meeste publiek. De auteur wil
nu niet als de ultra-modernen volslagen onverstaanbaar zijn , behalve voor een beperkt kringetje geestverwanten , hij wil boeien
en dat doet hij. Daar is in het tweetal deelen een keur van dramatische beschrijvingen , zoo echt , dat men er geen betere naast
kon leggen. Daar is die oude operette-tante, nog mooi, nog koket,
nog vurig verlangend, dat mooie meisje te zien schitteren , te zien
koketteeren , te zien conquêtes maken ! Die kamer op de wijze
van artisten-kamer ingericht ; men ruikt er de poudre-de-riz en de
odeurs van verdacht allooi , men ziet er die versierselen half echt,
half operette , men ziet dat mooie jonge levendige meisje zich in
den grooten spiegel bekijken enz. enz. En dan die maskerade!
Wat een volk , wat een gegons , wat een menschen-atmospheer —
en die mooie toiletjes , die gezien willen worden en die voorname

meedoeners en toeschouwers ! En dan dat bal , dat bal uit een
sprookje getooverd ! En die terugkeer , die avond , die kou ! Inderdaad , zoo deze roman onweerstaanbaar geboeid heeft , het is
omdat de lezer werkelijk doorleeft , wat de personen doorleven!
En dan de scene in het tuinhuis ! Dat klinkt als voor vijftig jaar,
daar is de verleider , die zegt : hoe boozer je wordt , hoe mooier
ik je vind ! en derg. en dan werpt zij de brandende lamp naar
den verleider en de verleider verdwijnt door een geheime deur en
de onschuld , die, volgens Withuys, door God bewaard wordt, valt
flauw tot de echte minnaar, de bal-prins door vuur en vlammen
komt en haar redt en dan worden ze beiden .... bijna een paar!
Dat 's ouwerwetsch , evenals de motto's in vele talen boven de
hoofdstukken. Ik zeide toch , dat er veel van 't jaar '50 in kwam.
Maar wat de auteur geeft , is zijne zaak en hoe hij 't geeft is
eene zaak voor den lezer. Welnu hij geeft dat zóo , dat men
onweerstaanbaar geboeid raakt , zeker , zich den toestand levendig
voor te stellen.
Zoo de novellen plotseling eindigen, als 't er begint te spannen,
ook bij de romans is het slot haastig en zeker niet het beste van
't werk. Bij Roktel wordt de ontknooping ten einde gebracht -neen er komt geen ontknooping , de Gordiaansche knoop wordt
doorgehakt , doordat de idioot den gouverneur de hersens inslaat
op 't oogenblik, dat de mooie mama hem tegen zijn zin omhelst ---in Operettebloed wordt het minnend paar voor eeuwig gescheiden,
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doordat Barbette de gehate speelgenoot van haar aanstaande, door
een draai met de wipplank in 't water gooit, waardoor deze wel niet
verdrinkt , maar toch in zoo hooge mate de sympathie van den
bal-prins van Barbette op haar doet overgaan , dat Barbette vertrekt „Sans espoir de retour !"
Over groote en kleine kunst , over artisten en artiesten zullen
we niet twisten , ook niet over oud of nieuw ! Alleen dit willen
we zeggen , als de literatuur der beschaafde kringen is , de literatuurg , die meii geniet en als men vooral die auteurs huldigt , wier
werken men leest en geniet afgescheiden` van alle denkbare
kunstrichtingen , dan verdient Van Loghem zeer zeker gehuldigd
te worden.
Onze schets zou niet volledig zijn , als we niet nog even afzonderlijk bij Van Loghem stil stonden in zijne kwaliteit van Redacteur van „Nederland".
„Nederland" is al van alles geweest, nu eens een soort Gids,
dan weer een soort Leeskabinet, nu eens een tijdschrift met romans
in eene reeks afleveringen, dan weer een met letterkundige studiën;
totdat Van Loghem er van maakte , wat het nu is, een eenig letterkundig tijdschrift, zoo als er geen tweede in ons land is.
Van alles wat goed en groot is of 't begeert te worden en uitzicht daarop geeft, ontmoeten we hier goede bijdragen. Dat is
niet weinig. Daartoe ' moet de Redacteur stapels copy lezen en
voor een groot deel terugzenden met briefjes zoo ingericht, dat
de auteurs niet boos worden , hij moet met dozijnen menschen
eindelooze gesprekken houden en .... hij moet den fijnen smaak
hebben uit die stapels alleen te behouden wat goed is. Dat hij
daarbij de zelfverloochening moet hebben, zijn eigen werk maar
hoogst zelden te plaatsen worde hier nog even aangestipt. Maar
de tweede afdeeling van „Nederland" is niet minder belangrijk —
daarin wordt kort, degelijk en overtuigend een betrouwbare meening uitgesproken over alle werken op 't gebied der fraaie letteren
en wel, bijna dadelijk na de uitgave. Daar is geen sprake van
club-vergoding of -verguizing : trouwens onze lezers weten, uit
onze rubriek tijdschriften, hoe juist de beoordeelingen zijn en hoe
zonder aanzien des persoons. 1
)

1 ) Als gevolg van de Bredero-feesten ontstond de Brederoclub, waarbij
Van Loghem zich aansloot ; tot dien club behoorden o.a. dr. Pijzel, dr. Jelgersma, Hugo Muller, Van der Goes, P. Tak, en zeer vele anderen; Voor-
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Ziedaar een beeld van Van Loghems werkzaamheid : onvermoeid en
nauwgezet aan den arbeid, fijn gevoelig en muzikaal voor alles,
wat hij schrijft — nu ja — niet geweldig, niet vuil, niet ordinair,
zonder Bargoensch, soms wat oud, maar steeds boeiend en beschaafd,
steeds ons in goed gezelschap brengend en toch — getuige zijn
tijdschrift — met een open oog voor. de kunst van anderen, ook
als deze eene geheel andere opvatting huldigen -- ziedaar Van
Loghem. 1
)
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BIBLIOGRAPHIE FIORE DELLA NEVE.
(Mr. M. G. L.

VAN LOGHEM),

met de Boekbeoordeelingen.
Poëzie.
Eene liefde in het Zuiden. Gedichten. 'le druk 1881,
2e druk 1882, 3e en 4e druk '1883, 5e druk 1885. f 1.25, geb. f 1.90.
Een liefde in het Zuiden. 6e druk 1896. t 1.25, geb f 1.90.
---- Een liefde in het Zuiden. 7e druk. Met 8 heliogr. n. teeken. v.
C. Koppenol. 1897 ; geb. f 12.50.
Ree. Fiore della Neve, Een liefde in liet Zuidera : Leeskabinet 1882, II ;
De Amsterdammer 1882 no. 247 ; Ned. Spectator 1882 no. 14;
FIORE DELLA NEVE,
----

zitter was Hyman Binger, de drukker en uitgever, die met Van Lennep
in de Rederijkerskamer »Achilles" had gewerkt en Vondel had helpen
spelen met tooneel zonder decors en door vertooners in zwarten rok.
Een andere letterkundige club, waai bij Van Loghem zich aansloot, was
Flanor, waartoe o.a. allen behoorden, die de Nieuwe Gids oprichtten;
leden waren Kloos, Verwey, v. Eeden, De Meester, Paap, Van Looy, Veth,
Van Deventer, Mendes da Costa, H. C. Muller e.a.
Indien dus Van Loghem geenerlei clubgeest huldigde, het was niet omdat hij zich van anderen afscheidde of een klein kringetje vormde om van
daar anderen te bestrijden of te belasteren.
1) Op den avond van '17 Maart nu ik dit artikel eindig, vind ik in de
Arnh Ct. in den brief uit Parijs een paar zinsneden , die ik niet kan nalaten, hier te doen afdrukken. Eerst iets aangaande titels van boeken en
mottos boven hoofdstukken. »De naam van een geestesproduct — zij het
ook eenvoudig een krantenartikel — is iets gewichtigs ; maar de hedendaagsche auteurs verliezen dit uit het oog. In den goeden tijd van Busken
Huet's »Onde Romans" was dit anders en Van Lennep — wij weten het
niet, maar we hopen dat weze vaderlandsche glorie voor het jonge Holland,
trots de concurrentie van fietsen, footbail's en andere moderne hulpmiddelen, nog steeds een volksopvoeder blijft — Van Lennep, die reeds zooveel dichter bij ons staat, toont nog duidelijk, dat een opschrift van een
half dozijn regels boven elk hoofdstuk hem niet onnut schijnt," en daarna
sprekende over l'Aiglon het nieuwe drama van Rostand, den auteur van

Cyrano de Bergerac, waarin Sarah Bernhardt den Hertog van Reichstadt, de
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Portefeuille 1883 no. 35 ; De Gids 1883, II ; Handelsblad 1883 4 Febr.;
Tijdspiegel 1883 VI ; Europa 1884 I : Ned. Spectator 1883 no. 52;
Kerk. Courant 1884 no. 7 ; Vaderland 1897, 29 Nov.
F1ORE DELLA NEVE, Van eene sultane en andere gedichten. 1884. f 1.80,
geb. f2.50.

Ree. Fiore della Neve, Van eene Sultane : De Gids 1884 XII ; Portefeuille
1884 no. 35 ; Amsterd. W. 1884, 14 Dec. ; Tijdspiegel 1885 IV;
Leeskabinet 1885 VII.
SYLVA (CARMEN), Mijne rust. Bewerkt door Fiore della Neve. 1886.
f 1.75, geb. f 2.50
LONGFELLOW (D. W.), De Smid van het Dorp. Door Fiore della NeveGeïll. 1888. f 0.75.
WOODWORTH SAM), Bij den Put. Uit het Eng. door Fiore della Neve.
Geïll. 1888. f 0.75.
FIORE DELLE NEVE, Emmy. 1888. f 1.25, geb. f 1.90.
FIORE DELLA NEVE, Liana, Ie druk 1882, 2e druk 1889. l 1.50, geb. f220,
Ree. Fiore della Neve, Liana : De Gids 1883, II : Wetensch. Nederlander 1883 no. 2023 ; Zwolsche Ct. 1883, 8 Jan. ; Handelsblad
1883, 4 Febr. ; Kerkel. Cour. 1883 no. 2 ; Leeskabinet 1883 III ;
Nederl. Spectator '1883 no. 17 ; Tijdspiegel 1843 VI; Nederland 18901.
LA FONTAINE (J. DE), Keur van Fabelen. Geïllustreerd. Bewerking van
Fiore della Neve, 1889. f 1.90, geb. f 2.90..
FIORE DELLA NEVE, Walter. 1892. f 1.90, geb. f 2.50
Ree. Fiore delta Neve, Walter : De Gids 1892, VI ; Het Vaderland 1892
14 Juni : Tijdspiegel 1892 Vll ; Portefeuille 1892, 7 en 22 Mei;
Leeskabinet 1892 X.
hoofd- en titelrol speelt : »het nieuwe stuk, welk een tegenstelling vormt
het met de eischen der moderne poëzie ! Een historisch drama in verzen,
waarvan de handeling zóó dicht bij ons ligt, dat keizerin Eugénie haar
aangetrouwden neef half in het licht der legende gehuld, op de planken
en in verzen het grootsche verleden van het Napoleontische tijdperk zou
kunnen hooren aanroepen. Wie beweerde, dat de Fransche kunst een tijdperk van naturalisme te gemoet ging, vergiste zich bepaald. Misschien staan
wij aan den vooravond eener nieuwe romantiek, En ik vind dat gelukkig,
want er zijn soms oogenblikken, waarin men de weldaden van zijn eigen
eeuw betreurt."
Zoover de Arnh. Ct. — Wie zich over deze bewering mocht verwonderen, bedenke wel, dat de schrijvers evenzoogoed als de personen, die hun
heil in de politiek zoeken, een inval, een gril of een dwaasheid vaak heel
gewichtig maken, door het een principe te noemen. En heel veel van die
»principes' van kunst zijn niet anders dan middelen om ordinair gemakkelijk te maken werk, onder den schijn van nieuwheid aan den man te
brengen. Wat is er van 1880-1890 gescholden op eenvoudige, aandoenlijke, huiselijke tafereeltjes, zonder stijl, zonder kleur en ... zie nu de
jongeren eens aan 't werk ! F a 1 k 1 a n d, die heel alleen een papier- en een
inktfabrikant aan 't werk kon houden, heet tot de nieuwere nieuwsten te
behooren. Zijn er ooit eenvoudiger, aandoenlijker, huiselijker tafereeltjes
geschreven met minder stijl en minder kleur ? En de feuilletons in 't weekblad de Amsterdammer. in Hollandia, de Nieuwe Stem en vele andere;

allemaal bladen, die literair razend modern willen heeten. En dan de

337
Proza.
FIORE DELLA NEVE, Constance.

1884. f 1.—, geb. f 1.60.
Ree. Fiore della Neve, Constance. Europa 1881 VI.
FioRE DELLA NEVE, Twee Novellen. 1884. f 1.- geb. f 1.60.
Ree. Fiore della Neve, Twee Novellen : Constance, — Een Talisman.
Vaderland 1884, 11 April ; Dagblad Z.-H._ 1884 '1 Mei ; Portefeuille
1884 no. 8; Nieuwe Rott. Ct. 1884 6 Mei ; Amsterd. W. 1884, 29
Juni ; Schoolblad 1884, 24 Juni ; Europa 1884, VII ; Toekomst, 1884
V111; Tijdspiegel 1884, X11.
LOGHEM (M. G. L. VAN), Victor. Roman, 1888 f 0.50.
Ree. Loghem (M. G. L. van), Victor. Portefeuille 1888 no.. 5 en 7;
Ned. Spectator 1888 no. 21 ; De Gids 1888 VI; Leeskabinet 1888 VII;
Ned. Museum 1888 V/VI ; Nederland 1889 1X.
FIORE DELLA NEVE (M. G. L. VAN LOGHEM), Blond en Blauw. Novellen.
Inhoud : Portia's keuze.' — De witte Camelia. — Jeff. — Een ruikertje
violen. — De helm van Pons de Bligny. — De Romeo van Astor-Grange ; —
Rozeknop. 1888 f 2.25, f 2.90.
Ree. Fiore della Neve, Blond en Blauw. De Gids 1888 Xll ; Ned.
Spectator 1889 16 Maart ; Ned. Museum 1889 111; Amsterd. W.
1888 18 Nov.
FiORE DELLA NEVE, Panaché. Novellen. Inhoud: Mikado-Saphir. — Gravin
Eurydice. — Doperwtjes met een lepel. — Mignon thuis. — De Potpourri
der Roumane's. — Bakkersdochtertje. — Azalea's. 1892. f 2.25, geb. f 2.90.
Ree. Fiore della Neve, Panaché. Novellen. Vaderland 1892, 21 Nov.,
Nieuws v. d. Dag 1892 26 Nov. ; Nederland 1892 X11; Ind. Mercuur
1892 10 Dec. ; Ned. Spectator 1892 10 Dec. ; Leeskabinet 1893 1;
Tijdspiegel 1893 V111.
HAAMSTEDE (PROSPER VAN), Sascha, Roman, 2 dln. 1894. f 4.90.
Ree. Prosper van Haamstede, Sascha. Vaderland 1894 27 Mei ; Portefeuille 1894 2 juni ; Ned. Spectator 1894 23 Juni ; Nederland,
1894 VII ; Nieuws v. d. Dag 1894 22 Oct..
FIORE DELLA NEVE (M. G. L. v. LOGHEM), - Calypso en drie andere novellen.
Inhoud : Calypso -- Jeanne , Jeannette en Jeanneton -- De Colibri-armband — Herbert's menu's. 1896. f 2.50, geb. f 2.90.
novellen in Petit Journal en Petit Parisien. Of is ook dat niet modern genoeg ?
Wet nu dan de Arbeid, dàt is toch echt modern, met een teekening op
den omslag, waarbij het heel wat draaien en zoeken kost, om te weten te
komen, wat het voorstelt. Nu ! Lees in No. 6 die teedere geschiedenis
van dat » Viooltje". Dat doet haast denken aan 't aandoenlijk verhaal van
Jerome K. Jerome, die geschiedenis namelijk van die twee sardientjes, die
zoo doodelijk verliefd op elkander waren. Dat 's je ware ; zoo iets als:
Ein Hering licht eine Auster im kühlen Meeresgrund
Es war sein Dichten und Trachten ein Kuss von ihrem Mund ! enz.
Heusch ! De spannende intrige, de mystiek, het sentirnenteele, de erg
brave, gevoelige, doodelijk- verliefde menschen zullen eerlang in de romans
weer opgeld gaan doen.
22
Noord en Zuid, 23e Jaargang.
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Ree. Fiore della Neve, Calypso. en drie andere novellen. Leeskabinet 1896
XI ; Telegraaf 1896 19 Nov. ; Ned. Spectator 1897 27 Febr. ; Tijdspiegel 1897 V.
FIORE DELLA NEVE (M. G. L. VAN LOGHEM), Fortuin. Inhoud : Sentinelle
= perdue ; In het rozenbad. 1898 f 250, geb. f 2.90.
Ree. Fiore della Neve , Fortuin. Rotterd. Nieuwsblad '1899 20 Jan. ; de
Telegraaf 1899 4 Febr. , Kerk. Courant 1899 4 Febr. , Vaderland
1899 14 Febr. ; Ned. Spectator 1899 20 Mei ; Leeskabinet 1899 VI.
FIORE DELLA NEVE (M. G. L. v. LOGHEM), Fokel. 1898 f 2.90, geb. f 3.50.
LOGHEM (MR. M. G. L. VAN), Fokel. Roman, 1899. f 1.—, geb. f 1.50.
Ree. Loghem (1lM. G. L. van), Fokel. Vaderland 1898 23 Sept. ; Nieuws
v. d. Dag 1898 10 Oct. ; Ned. Spectator 1898 29 Oct. ; Tijdspiegel
1898 XI ; Handelsblad 1898 20 Nov. ; Nieuws v. d Dag 189810 Oct.;
Het Dompertje 31e Jrg No. 5.
FIORE DELLA NEVE (Mr. M. G. L. VAN LOGHEM), Operette-bloed. Roman,
2 dln. 1899, f 4 90, geb. f 5.25.
Ree. Fiore della Neve , Operette-bloed. 2 dln : Nieuws v. d. Dag 1899 6
Mei ; Vaderland 1899 9 Mei ; Kerkel. Ct. 1899 13 Mei ; Leeskabinet
1899 VI ; Europa 1899 VI.
Wilhelmina-Album (Koningin), Jaargang 1896, onder redactie van FIORE
DELLA NEVE, 1896, f 3,- geb. f 3.90.
Idem, Jaargang 1897, f 3.—, geb. f 3.90.
Idem Jaargang 1898, f 3 —, geb. f 3.90.
Idem Jaargang 1899, f 3 —, geb. f 3.90.
Mannen van Beteekenis XVIe Bundel No. 3. Sarah Bernhardt, door FiORE
DELLA NEVE. 1885. f 1,-Idem XVIIe Bundel Xo. 1. Victor Hugo, door FIORE DELLA NEVE. l896 f 1.-Idem XXIe Bundel No. 5. Leconte de Lisle, door FIORE DELLA NEVE.
1890. f 1.---.
Idem XXIIe Bundel No. 6. Théodore de Banville, door FIORE DELLA NEVE.
1891. f 1,—.
Idem XXIIIe Bundel No. 5. Pierre Loti, door FIORE DELLA NEVE. 1892. f1.—
Idem XXVe Bundel No. 2. Octave Feuillet, door FiORE DELLA NEVE. 1894. f l.FIORE DELLA NEVE'S Scheurkalenders 1889 —'1894 van 25 ct. tot f 4.—.
Teksten van Compositiën.
O'DONNELL (D. K.), Wieg mij in slaap, moeder ! Lied met koor. Woorden
naar het Eng. door FIORE DELLA NEVE. 1883. f 0,30.
LANGE (S. DE), Opus 40. Zangen uit Liana van FIORE DELLA NEVE, in muziek
gezet. 1885 f 180.
O'DONNELL (D. K.), Wieg mij in slaap, moeder ! Lied. Woorden naar het
Eng. door FiORE DELLA NEVE. Gearrangeerd voor 2 stemmen d. T. Westrop.
1885 f 0.40.
Liederen (Nederlandsche) No. 2. FIORE DELLA NEVE, Oud en Nieuw. Muziek
voor een zangstem door L. F. BRANDTS BUYS. 1886. f 0.40.
COENEN (C.), Nationale Feestzang voor mannenkoor , solostemmen en
orkest. Woorden van FIORE DELLA NEVE. Gecomp. t. gel. van den 70en verj.

van Z. M. Willem III der Nederl. 1887. f 2.25. De stemmen de Ie en 2e

bas, Ie en 2e tenor à f 0.50.
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MILLIGEN (S. VAN), Roemeensche Lieder-cyclus, voor sopraan en bariton
met piano. Woorden van FIORE DELLA NEVE. 1898.
A. voor Sopraan-piano f 1,80.
B. voor Bariton-piano f 480.
C. voor Sopraan-bariton-piano f 1,80.
FI0RE DELLA NEVE, Kbnig Arpad. Muziek van TH. H. H. VERHEY. Grosse
romantische- Opera in 3 acten. Rotterdam, W. F. Lichtenauer , 1877,
Waaruit verschenen : Ballade für Bariton f 0.60, Romanze fl ir Bariton
f 0.60 ; Lied für Tenor f 0.60 ; Potpourri f. Clavier f 1.25. Tekstboekje voor
idem, Rotterdam, Nijgh & v. Ditmar 1887. f 0.15.
F10RE DELLA NEVE, Brinio. Opera. Muziek van S. van Milligen. Niet in
den handel. Verkrijgbaar bij den Componist.
FI0RE DELLA NEVE, De Roos van Dekalna Opera. Muziek van WILLEM
LANDRÉ. Hiervan verscheen alleen in druk : Faklceldans. Amsterdam, de
Nieuwe Muziekhandel, 1897. Prijs ? en Madzy's Lied, in Woord en Beeld,
1897 Meiaflevering. f 1.50.
FIORE DELLA NEVE, Een dag naar buiten. Muziek van G, A HEINZE. Niet
in den handel. Verkrijgbaar bij den Componist.
FIORE DELLA NEVE, Kroningscantate. Muziek v. BERNARD ZWEERS. Mannenkoren, Sopraan en Tenor-Solo, met orkeststemmen. Niet n den Handel.
Verkrijgbaar bij den Componist.
Idem, Klavieruittreksel f 3.— ; Stemmen á f 0.15.
Idem, Gemengd Koor : Klavieruittreksel f 3.— ; Stemmen 'a f 015.
F10RE DELLA NEVE. Nederland en Oranje. Cantate. Muziek van Th. H.
H. VERHEY. Amsterdam, Firma de Lange—Alsbach. Prijs?
f
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PORTRETTEN VAN DICH'l'ERS.
Met vier portretten van Vondet.

Het zou ons tamelijk onverschillig zyn, hoe de schrjjver van een
rekenboekje, een tydtafel of een aardrijkskunde voor eerstbeginnenden er uitziet; deze hebben een beetje practijk, wat geheugen en
een paar boeken noodig om zoo'n boekje te maken. Van sehrijvers
van bijna aIle schoolboeken kan men dat zeggen. Maar de kunstenaar, de man, die zichzelven geeft, zijn eigene en aIleen zijne
gedachten en kunstopvattingen, maar de veldheer wiens voorbeeld
en rnachtig woord een geheelleger beheerscht, maar de componist, die
de taal der geheele wereld verstaanbaar spreekt en zijn invloed doet
gelden op volken van allerlei nationaliteit - maar de dichter, die
de taal maakt tot het machtig werktuig, dat de teerste snaren onzer
ziel doet triIllen! - Zie, hoe deze allen er uitzien, wat er spreekt
uit hun oogopslag, uit de trekken van hun gelaat - ja, dat is
meer dan hoeveel woorden ook instaat zijn, ons een denkbeeld te doen
krijgen van den grooten geest, die nog na eeuwen tot ons spreekt,
nog zijn invloed op ons doet gelden, alsof hij nog leefde.
Daarom is 't zoo opmerkelijk te zien, hoe de dichter in den
loop der jaren een andere uitdrukking in zyn gelaat, een andere
speling van lynen, een andere oogopslag vertoonde. En naarmate
de geest zich ontwikkelde, naar die mate had het beeld in belangwekkendheid toegenomen. Vooral is dit van veel beteekenis,
wanneer men de portretten-reeks al kan beginnen met portretten
op jeugdigen leeftYd. Uit dien tijd zyn ons geen portretten van
Vondel bekend. 1)
We bieden onzen lezers hierbi] vier portretten van Vondel aan,
die naar we hopen bovenstaande stelling duideljjk zullen maken,
1) Dit werd natuurlijk niei geschreven voor hen, die Vondel beschouwen
als een man, bij wiens werken men veel noten moet lezen, en enkele rare
woorden moet leeren. Er is sprake van menschen, die in den dichter den
dichter willen zien en althans zoover ontwikkeld zijn, dat ze begrijpen,

dat de ware dichter een kunstwerk levert, dat een hoogere beteekenis
heeft, dan dat het naar den woordzin wordt verklaard.
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Het eerste portret, is van Sandrart, kopergravure van Theod .
Matham, uit het jaar 1640, dat is het jaar van de J'osepk-trilogie :
Joseph in Dothan, Joseph in Egypte, Joseph aan 't Hof ; het is aan
den vooravond van zijn overgang tot het Katholicisme Vervuld
met hoobe hemelsche gedachten, droomend van engelen en verschijningen heeft hij in de uitdrukking van zijn gelaat, een rust
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EXE:

die aan vroegere jaren vreemd moet geweest zijn, in zijn oogen
een trek van kalme vastberadenheid, die ieder moet treffen.
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Het tweede portret is van Visscher en stelt den dichter voor in
't jaar 1657, het jaar van den S'almoneus, het jaar van het gedicht
„voor Alexander den VII , Hersteller van Jesus Societeit in den
Staet van Venetie", in het benauwde jaar dat hij naar Denemarken
toog , wat hem de verzuchting ontlokte:
0 Heer wil mij verlossen
Van deze Deensche ossen,
En voeren mij naar wenschen
In Holland weer naar menschen.

Daar nadert de ouderdom ; daar is geen vastberadenheid , geen

geestdrift , daar is stille berusting en in het oog vallend is het
verschil met het vorige portret.

343
Het nu volgend portret is waarschijnlijk van H. Bary, het stelt
Vondel voor op 84-jarigen leeftijd , op den tijd toen hij de Metamorphosen van Ovidius vertaalde , nog altijd krachtig werkzaam
en met belangstelling volgende alles, wat er om hem gebeurde, maar
met een bewustzijn van geen strijd meer te voeren , vastberaden
en beslist , kalmer dan ooit te voren en met geen anderen of beteren troost na zooveel zielésmart , dan het -heilzame en heerlijke
werken alleen met zijn eigen gedachten en zijn vrienden in de
boekenkast , die nooit huichelen of verraden , die boven lof en
blaam verheven zijn , zich terugdenkend in het jonge leven van
een kunstzinnig volk. Brandt schreef er een vierregelig vers bij.')
,

OP J. V. VONDEL.
De gryze Vondel, die door treurstyl heldentoon,
Dool lier- en hekeldicht met d' oudheit en de kroon
Des lauwers streedt, voor wien wat Neerduits schryft moet zwichten
Vertoont zich in dees print, maar leeft in zyn gedichten.
1)

Zie B r a n d t's Poézy (1725) het le deel bl. 90.
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Het vierde portret is van Ph. de Koninck of F. de Koning uit
de treurige dagen , waarvan Brandt getuigt :
Na 1677 „volgde allengs een verval van krachten. Zyn ouderdom was zijn ziekte. Het pit des levens ontbrak oly : de lamp

most uitgaan by mangel van voedsel. Ook begaf hem de natuurlyke warmte , en de koude des winters viel hem des te lastiger
zoodat hy met een' zijner vrienden daar van spreekende, al boertende verhaalde , dat hy een grafschrift op zichzelven hadde gemaakt. Men magh, zeide hy , als ik sterf op myn graf zetten':
Hier leidt Vondel zonder rouw
1-ly is gestorven van de kouw.

Brandt houdt dit voor „de leste snik zyner Poëzye."
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eer genoten en is veel gewaar-

deerd , maar bijna zijn gelheele
leven heeft •hij te lijden gehad van kleine , nietige , onbeduidende
mannen , die niet in zijn schaduw konden staan , die vrome preekmakende catechiseermeesters, die zijn geest niet duldden, de glazenmaker dan Vos die zijn roem niet verdragen kon ; de zoogenaamde
grooten, van afkomst echter burgermenscben juist als hij, die den
winkelier uit „de Trou" ver beneden zich stelden.
En na zijn dood?
Met hoeveel omzichtigheid werd het feest in Felix voorbereid en
Lulofs moest voor de feestrede uit Groningen komen, men durfde
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Bilderdijk niet uitnoodigen en waagde niet, . tegenover hem een
ander redenaar uit Amsterdam te vragen.
Er was in heel Amsterdam geen plaats te vinden voor een standbeeld van Vondel : zelfs de Torensluis was te heilig ! Die brug
kon wel eens instorten, werd er beweerd. -- In het pas aangelegde
Rij- en Wandelpark mocht het beeld staan. Met de andere leden
der commissie heb ik daar den modder onder mijne voeten voelen
verzinken terwijl van Lennep aan Vondel alle eer bewees en Louis
de Backer hem voor ons roemde „à la fois votre Sophocle et votre
Euripide.'
En wat zal Amsterdam dat nog nooit iets voor Vondel gedaan
heeft nu doen, nu het beslissend oogenblik is gekomen, om antwoord
te geven op de vraag : „zal er een Vondel-museum komen of
niet ?" — We zullen afwachten, maar vreezen.
Amsterdam.

TAco H. DE BEER.

Oog.
Proeve uit „ Woordenschat" ('s- Gravenhage, Haagsche Boekhandelen Uitgevers Maatschappij).
Oogappel, bijzondere lievelinq, uit Deut. XXX.II : 10, Ps. XVII :
8, Zach. II : 8. Vgl. Tobias X : 5, 1 a t. gni ocule :
mijn beste!
alsmede oculitus amare
bij uitstek liefhebben.
Oogen hebben en niet zien, ooren hebben en niet hooren ;
berust op Ps. CXV : 5, 6 ; CXXXV : 16, 17 ; Wijsheid XV : 15.
Oogen in zijn hoofd hebben, verstandig 1c Icen, ook, zich een
verstandig viensch betoonen. Ontleend aan Pred: II : 14.
De schillen vallen hem van de Oogen, uit Hand. IX : 18.
Saulus' . bekeering op den weg naar Damascus. Schillen = schubben. Met volkomen klaarheid zien, wat men vroeger niet bevatten
kon, waarbij dus het stoffelijk zien op verstandelijk zien wordt
overgebracht.
Dat is door het Oog eener naald gekropen, hij (of zij) heeft
bij ziekte ternauwernood het leven behouden, — heeft met de
grootste moeite een zekeren graad of rang verworven. Vgl. Matth.
XIX : 24.

VANWAAR DAT GETOB MET DE NEDERLANDSCHE TAAL.

Dien titel schrijf ik over van eene voordracht voor eenigen
tijd voor onderwijzers gehouden en voor ik meer dienaangaande
las, kwam de vraag bij mij op, of er dan werkelijk getobd wordt
en of er moet getobd worden.
De laatste drie-en-twintig jaar geef ik Duitsch aan dezelfde
1-I. B. 5 en zeer zeker heb ik in dien tijd telkens en telkens
weer wijzigingen in mijn onderwijs aangebracht, hier uitgebreid,
daar ingekrompen ; hier oefeningen afgeschaft, daar andere ingevoerd ; nu eens naar omstandigheden — een beetje , meer, dan
een beetje minder inspanning van de leerlingen geeischt, maar
getob heb ik niet gehad. Zeer dikwijls had ik ook de laagste
klassen, leerlingen van 11 of 12 jaar, maar van. getob heb ik niets
gemerkt. Soms liep de ontwikkeling, de beschaving, de netheid
enz. der leerlingen zeer uiteen, maar na het eerste rapport, hoogstens met de Kerstvacantie waren de leerlingen aan de school en
aan het werk gewend en bleven er alleen - drie soorten : de goeden,
de luien en de dommen. De eerste soort liet ik stil hun gang
gaan, de tweede zocht ik te prikkelen, de laatste te helpen —
voor zoover dat in klassen van dertig leerlingen mogelijk is, bij
vier-en-twintig lesuren, groote afstanden van school naar huis en
door de talrijkheid der klassen bergen correctie, wat extra werk
zoo goed als onmogelijk maakt, maar ... . tobben, daarvan heb
ik niets gemerkt.
Het schijnt echter, dat de ervaring of het waarnemingsvermogen der docenten aanmerkelijk verschilt. Na drie maanden heb
ik in de eerste klassen nooit moeielij kheid met de spelling der
Duitsche woorden, van de leeraren in het Fransch en zelfs van
die in het Engelsch hoor ik ook nooit klachten aangaande moeilij kheid daarbij ondervonden ; alleen bij het onderwijs in het
Nederlandsch -- zoo klagen velen is het „getob" met de spellinq
zoo groot, dat het volstrekt noodig werd geacht eene spiksplinternieuwe spelling uit te vinden, om aan dat getob te ontkomen.
Men spreekt van onze „lastige" spelling als van iets, dat niet te
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leeren is, maar hoe maken het dan toch de Franschen met hun
taal, die volgens Bilderdijk
in snaatrend neusgehuil zich zelf niet uit durft spreken
maar die dezelfde beminnelijke dichter toch zoo vriendelijk toeroept:
Verfoeilijk Fransch, alleen den duivel waard
Die met uw aapgegrijns zich meester maakt van d'aard.
En hoe maken het de Engelschen, die Cholmondeley als Chomly
en Dalziel als Deel uitspreken ?
Inderdaad bij de leeraren in vreemde talen, voor zoover zij zuiver en gemakkelijk de taal, die zij onderwijzen spreken en vaak
laten hooren, verneemt men niets van „tobben" en daar men toch
mag aannemen, dat allen, die Nederlandsch onderwijzen, aan welke
soort van inrichting ook, deze taal zuiver en gemakkelijk spreken
en die vaak laten hooren, is het inderdaad onbegrijpelijk, hoe
deze te tobben zouden hebben. De Engelsche leerlingen hebben
voor hunne moedertaal eene spelling toe te passen, die aan willekeur
en verwardheid alles overtreft ; de Duitsche voor de hunne een
declinatie met zooveel nauwkeurigheid, een syntaxis met zooveel
logische fijnheid van onderscheiding alle verbindingen, verhoudingen en betrekkingen aanwijzende, dat zij in scherpte van uitdrukking de oude talen nabijkomt en .. . . noch in Engeland, noch
in Duitschland — ik weet. dit uit eigen aanschouwing, want in
beide landen heb ik een zeer groot aantal scholen bezocht —
is de klacht over „getob" met de moedertaal gehoord.
Maar . .. . slechte schrijvers klagen over het papier, de inkt
of de pen. Zou het ook kunnen zijn, dat het „getob" niet aan
de taal of aan de leerlingen, maar aan iets anders was toeteschrijven ?
Ik zou geneigd zijn, dat aantenemen, als ik in de boven bedoelde
rede ook de woorden vind:
— Er zijn nog altijd honderden onderwijzers, die te goeder
trouw meenen : „taalkunde is spraakkunst." —
Zoo leert een jongen drie jaar Fransch op de lagere en vijf
jaar op de middelbare school en kan dan na eindelooze menschenplagerijen na acht zegge acht jaar, in vele gevallen die taal niet
verstaan, niet spreken, niet lezen en niet schrijven en dat alleen
omdat het taalonderwijs al die jaren bestaan heeft in :
1 0 . het van buiten leeren van een spraakkunst met meerendeels
volstrekt noodelooze en zelfs nuttelooze boekenwijsheid.

348
2 0 . het van buiten leeren van eene menigte o. a. ook ongebrui=
kelij ke of hoogst zelden gebruikte woorden.
30• het maken van oefeningen, waaruit den lesoverhoorder en
foutenteller moet blijken, dat de arme geplaagde leerling de taalregels en de woorden die hij geheel gedachteloos heeft opgezegd
ook meerendeels gedachteloos, maar soms ook met een hoogst gelukkig instinct., wat de eerste aangaat, kan toepassen, wat de laatste
aangaat kan gebruiken.
En iemand, die deze wonderschoone methode volgt, verwondert
zich, dat zijn leerlingen niet aan die dwaze eischen kunnen voldoen en zal stellig ook praten van „getob" met de jongens.
J u d e 1 s zong indertijd in den „Salon des Variétés" een eenmaal
zeer populair lied:
Een leerschool is het inenschlijk leven
En d'ondervinding is docent
Wat aanzien, rang of jaren geven
De lessen nemen nooit een end,
De rnenschen blijven steeds scholieren
En vordren tegen wil en dank;
Maar die het best kan razen, tieren
Komt spoedig op de hoogste bank.

Met het oog op de omstandigheid, dat we geen politiek behandelen, laten we de twee laatste regels onbesproken ; met nadruk
verwijzen we echter naar de overige regels, waarin we de ware
methode voor taalonderwijs vinden. . In proza overgebracht zouden
ze dan beteekenen : breng .de gewone taal in de school, hoe meer
hoe beter, leer de leerlingen juist opmerken, wat ze hooren en
dan wordt de ondervinding, die ze opdoen hun beste leermeester.
Laat ze de taal hooren, praten, lezen, schrijven en zij zullen de taal
leeren, de docent zal niet „tobben."
Maar bij het onderwijs doen velen het omgekeerde.
Zij ontkennen het bestaan van de taal, die de leerlingen spreken
en willen deze dwingen een taal te spreken en te schrijven, die
alleen gebruikt wordt door de edelsten, de meest ontwikkelden
onder ons. Hoe belachelijk dat is, kan moeielijk gezegd worden,
daarvoor ontbreekt het onze taal aan woorden ; het is bijna zoo
belachelijk als de handelwijze van den leeraar in het Fransch, die
zijn leerlingen niet laat hooren, hoe de Franschman in den gewonen
omgang spreekt, maar zich inspant en de jongens foltert, om 't
zoover te brengen, dat zij — door allerlei kunstmiddelen geleid
.
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beurtelings het Frànsch Van Daudet, of Halevy, of Clarétie of eenig
ander der corypheeën schrijven, dat is : den stijl en de woordenkeus vertoonen van minstens een dozijn der uitstekendste Fransche
schrijvers levende in een omgeving, die den leerlingen geheel vreemd
is en alle kans heeft, hun op enkele zeldzame uitzonderingen na,
vreemd te blijven.
Zoo doet men, als men aan het tobben" is met het onderwijs
in de Nederlandsche taal.
Daar is een flinke, heldere, mathematisch aangelegde Fries, dien
men leeren wil Nederlandsch te schrijven als van Lennep, daar
is een eenvoudige Zeeuw, opgegroeid tusschen oesters of suikerpeeën, die iioet leeren Nederlandsch te schrijven als van Koetsveld, daar is een kereltje uit den Gelder. schen of Overijselschen
achterhoek voor wiens toekomstige grootheid de onderwijzer en
opvoeder volstrekt noodzakelijk vindt, dat hij Nederlandsch leert
schrijven als de Veer of Beets.
Ik heb Potgieter en Ary Prins er nog buiten gelaten, maar is
het wonder , dat die onderwijzers moeten „tobben" met het
Nederlandsch ?
De rede volgende ontmoet ik eerst deze verzuchting:
-- Een veertienjarige jongen zegt : „Na den heelen dag gerezen
te hebben".
Een elfjarige zegt, dat eene weduwe voor de goedkoopte buiten
gaat wonen, met hare echt Hij bedoelt : „hare kinderen".
Een ander vraagt : ,,wat is een kaartenhuis ?" Nog een ander
vraagt, wat beteekent dat : „die koopwaren zijn beschadigd."
Een twaalfjarige weet niet, hoe een grootvader de kinderen van
zijn zoon of dochter noemt. Het woord kleinzoon kent hij niet. —
Ik zal de laatste zijn, die zich over dit verschijnsel verwondert;
het is het gevolg van de onnatuur in het onderwijs. De Vederander reist niet ; hij gaat op reis, gaat van huis of gaat uit de
stad en nu wil men den leerling dresseeren om te zeggen : „Na
den geheelen dag gereisd te hebben" een constructie, die wij bijna
nooit gebruiken. Ja rijzen kent de jongen en gerezen ook, maar
reizen, dat is . iets wat hij (ten platten lande) bijna nooit hoort,
en waarvan het part. perf. hem dus natuurlijk een vreemde klank
is. Waartoe heeft die aanstaande daglooner, polderwerker of klom-

penmaker dat woord eigenlijk noodig ? Zou er niet beter aan
zijne ontwikkeling kunnen gewerkt worden, dat hij wat meer wist
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of wat meer begreep, waarom is 't noodig, dat hij die boekentaal
leert, die hij niet noodig heeft ?
.Echtgenoot heeft zoo'n stumper moeten leeren, hij heeft dat woord
nooit in den omgang gehoord, hij heeft een flauw idee, dat het
zoowat met vader en moeder en de kinderen te maken heeft en
nu men hem dwingt van zijne moedertaal in de school datgene
te gebruiken, wat hij na zijne schooljaren nooit noodig zal hebben
en buiten de school nooit hoort, neemt hij dat woord echtgenoot
in een geheel verkeerden zin, ongeveer zoo als een sjouwerman
bastaardwoorden gebruikt. Kaartenhuis kent de jongen ook niet,
hij heeft denkelijk wel eens met kaarten zien spelen of kaart zien
spelen maar . , .. kaartenhuizen bouwen is geen bezigheid voor
eenvoudige boerenjongens, omdat het te ingewikkeld is voor spellen in huis, daar, waar meest buitenshuis gespeeld (of gemorst,
gesmeten en gedraafd) wordt, omdat de kaarten gebruikt worden
totdat het spel defect raakt en de figuren van vuilheid haast niet
meer te zien zijn.
En hoe kent zoo'n jongen het woord beschadigd ? Het kent kapot
of stukkend en die woorden begrijpt hij ook, maar schade en beschadigd hoort hij nooit en van die eene verklaring op school zal
hij 't niet onthouden. Thuis hoort hij : „Jan mot grootmoeder
tegen der zeggen !" of „Zen is zooveul as zen grootmoeder !" maar
wat Jan zelf is, dat hoort hij niet.
Bij eenig nadenken had de klager die klachten binnen gehouden
en zichzelven de schuld gegeven, dat hij zich noodeloos inspande
om een dorpskind woorden te leeren, die het kind onmogelijk leeren
kon, omdat ze gelijk stonden met de woorden eener vreemde taal.
Immers de klager getuigt zelf:
-- Een kind uit een beschaafd gezin, nauwelijks 5 jaar oud, zeide
bij zekere gelegenheid : „Pa hoeft me Zondag niet te komen halen,
hij zou een ver fsche reis doen. -Een • gewoon twaalfjarig dorpskind zou zeggen : ,,Hij zou voor
niks komme".

Dus : het dorpskind kan zich zeer goed verstaanbaar maken in
zijne eigene taal, maar hem een vreemde taal op te dringen, dat
zou er mee gelijkstaan of men een kat wilde leeren blaffen.
Verder luidt de klacht :
--- Een tienjarige vraagt : „wat beteekent zweren in : „ ik durf er
wel op zweren r ! ' --
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En zou een kind van tien jaar begrijpen kunnen, wat zweren beteekent : 't Is geen kleinigheid ! „'k Mag sterven als 't niet waar
is !" of „Ik mag dood vallen als 't niet waar is !" dat zegt men ten
platten lande, maar dat zal de tienjarige denkelijk ook niet begrijpen.
Een elfjarige verwart organist met orgeltrapper. De vraag is
gewettigd : hoe zou dat anders kunnen ? Daartoe zou hij beide personen aan_ het werk moeten zien en eenig begrip hebben van de
samenstelling en werking van een orgel
Een ander vraagt : wat beteekent algemeen in : Jacob was de
algemeene lieveling.
Ja, dat zullen er wel meer vragen, om de eenvoudige reden,
dat dit woord hier niet op zijn plaats is. W j begrijpen, dat de bedoeling is : „aller lieveling`, of Jacob was de broer (zoon, jongen
enz.), van wien ze allemaal het meest hielden" of dien zij allemaal
te liefst mochten lijden." Zoo kan de leerling het gehoord hebben
en zoo kan hij het ook begrijpen ; hoeveel maal per jaar zou de
spreker zelf dat woord „lieveling" in dezen zin zeggen, hooren, lezen ?
Niet alleen kleeren, wapenen, sieraden en werktuigen moeten
gekozen worden naar den bijzonderen eisch of de bijzondere behoeften van hem of haar, die ze moet gebruiken, maar ook de
taal, waarvan de docent zich bedient of die hij tot onderwerp
zijner bespreking maakt, moet gekozen worden. met het oog op de
vatbaarheid, de omgeving, de levenswijs der kinderen.
Bij mijn onderwijs in het Duitsch ben ik gewoon veel te vertellen en voor te lezen, het laatste bij uitzondering en zelden
vroeger dan in de derde klasse. Maar eenzelfde verhaal is in de
tweede klasse in andere woorden en zinnen vervat dan in de eerste,
omdat de tweede aan woordenkennis en zinsbouw al een jaar
verder is en dus moeilijker woorden en minder eenvoudige zinnen
kan verstaan.
Er is inderdaad geen reden om zich met den spreker te verwonderen over de omstandigheid, dat zeer vele leerlingen de
beteekenis niet kennen van een betrekkelijk groot aantal woorden,
die in hun omgeving nooit gehoord worden. Men bedenke wel,
dat zij weer een zeker aantal woorden kennen, waarvan hun leermeester de beteekenis niet kent.
Als Jacob Faithful uit zijn vaders hondehok aan boord van den
lichter bij den Heer Drummond aan huis komt, voelt hij zich in het
geheel niet op zijn gemak in zijn juist passende kleeren, in de
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smaakvolle omgeving en aan de goed voorziene tafel. Hij weet
niet, hoe hij moet zitten, hij weet niet, hoe hij soep moet eten,
maar hij is getroffen door de vriendelijkheid van Drummond's
dochtertje en in zijne behoefte om zijne dankbaarheid te betoonen
zegt hij : „Ik zal een scheepje voor je maken en als het kentert
mag je me een beunhaas noemen !" en het wel onderwezen meisje
vraagt : „W at is ken teren en wat is een ben/aas ?"
Wèl natuurlijk is het, dat Jacob zich weer wat minder klein
voelde, toen hij merkte, dat hij ook eens iets op de jongejuffrouw
voor had ; maar zou het nu verstandig zijn er dat kleine meisje
een verwijt van te maken, dat zij die woorden niet kende ? Men
zou zeggen: neen!
Evenmin mag men dat als een eenvoudig dorpskind, al is het in de
hoogste klasse, de beteekenis niet kent van woorden als : „aanbeeld,
garnizoen, huichelaar, gouverneur, menagerie, contract, keuvelen,
neuriën, zwarigheid, kazerne, saucijsebroodjes, vergallen, wroeging,
pleegouders , illuminatie, lakeien, passagiers, dralen, rinkelbom ?
Alleen de woorden illuminatie en passagiers kon men bekend
onderstellen ! Men plage zich en zijne leerlingen toch niet noodeloos ! hoeveel maal zou de docent diezelfde woorden maandelijks
gebruiken, hooren, schrijven of lezen ? En hoevele daarvan behooren tot de taal, waarvan men zich bedient als men aardig wil zijn!
Uit hooren, lezen en spreken kan men gemakkelijk een zeer
groot aantal woorden leeren, maar .... bij hoeveel docenten verricht de definitiebacil zijn vernielend werk. Definitie is schering
en inslag ! Een half dozijn schrijvers kibbelen over de definitie
van een of ander rededeel - — dat is een tijdpasseering even als
een andere, als bellen blazen, wielrijden en derg., maar waartoe
al die definities naar de school overgebracht ? En 't ergste is,
dat de ziekte zoo diep zit, dat de docent in staat is te vragen :
„wat is een contract ?" waarop dan de leerling zal moeten antwoorden : „Een contract of overeenkomst is volgens Art. 139 van
het Burg. Weth. „eene handeling waarbij een of meer personen
zich jegens een of meer andere verbinden." En dan zal de docent
beweren, dat de jongen zijn les niet kent, want „een contract is
een ..... papier ... enz. En de jongen meent inderdaad zijn les
niet te kennen, als hij geen definitie kan geven.
Maar ... , zoo luidt de klacht : De elfjarige zoon van een rijks.

vroeg, wat een uniform was ! De jongen kent het
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woord niet, maar de zaak natuurlijk wel ! De vader zal spreken
over zijn jas of zijn broek , maar zeer zelden over zijn uniform!
Maar heeft de jongen het kunnen hooren en 't toch niet gehoord,
dat is er aan het eerste onderwijs iets te kort gekomen, n.l. de
leerling heeft niet geleerd , op te merken, waar te nemen. Dat
moet hij leeren, dat moet hij zelfs stelselmatig leeren en anders
zal hij nooit iets weten, het hoogstens kennen, van buiten kennen.,
het kunnen opzeggen en .... er examen in kunnen doen.
De regel moet uit de taal komen, uit de taal gevonden worden,
en reeds in de eerste
dat is 't beginsel, waarvan ik steeds uitga
lessen leeren mijne jongste leerlingen hgd. in als kenteeken van den
datief mann. en onz. kennen, ze maken dan tevens dadelijk kennis
met een geval, waarin deze twee geslachten samengaan en van
het vrouw. verschillen ; reeds dadelijk leeren zij zien, dat de naamvalsuitgang óf aan het artikel óf aan het adjektief voorkomt, maar
nooit aan beide te gelijk.
Volgens dat stelsel zullen de leerlingen der lagere school de
woordenkennis hunner moedertaal op natuurlijke wijze verrijken,
maar ze zullen niet gepijnigd worden met het van buiten leeren
van woordjes, niet kunstmatig volgepropt worden met woorden,
die zij nooit noodig zullen hebben ; men denke eens aan „pleegouders, dralen en .... rinkelbom !"
Met het onderwijs der spraakkunst gaat het veelal niet anders;
niet leeren opmerken en waarnemen, maar boekenwijsheid opdoen,
De gevolgen blijven niet uit:
„Een leerling vraagt : Wat is de naam van het werkwoord?
(Infinitief bedoelt hij) Schreien of schreiden ? De oorzaak van deze
vraag is : dat schreien noch veeenen in het woordenboek van 't
Nederbetuwsch voorkomt. Men bezigt daar het woord brullen.
Een ander vraagt : Hoe moet, het zijn : Marie moogt of mocht
haar zusje meenemen ? De bedoeling was : mag.
Ziedaar het bewijs, dat het schoolonderwijs in de taal kan dienen
om de taal te verleeren ; dat kind heeft altijd gezegd : „Jan mag
wel mee !" op school heeft hij moeten afleeren, te zeggen jij mag
en heeft hij in kunsttaal moeten zeggen gij moogt en nu denkt
hij natuurlijk eveneens aan hij moog of zij moogt.
Zoo ontstaan de verwarringen die telkens voorkomen als : gij
vonddet voor gij vondt, gij lieptet voor gij liegt en zij hebt voor zij

heeft, zoo ook : ik heeft,"
Noord en Zuid 23ste Jaargang,
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Met een vorm als gij speeldec is de leerling op school besmet
geworden ; dat is geen kindertaal ; maar ook geen menschentaal
en de arme jongen heeft zoo iets opgevangen van werkwoorden,
waarvan de stam eindigt op d of t, hij is draaierig geworden en

heeft in zijn radeloosheid die et maar achter alle d's of i's gezet.
Met hebben en zijn is 't niet anders.
Men vergelijke :
Het kind zegt : ik heb
maar leert schrijven : ik heb
je heb
gij hebt
hij heb
hij heeft
we hebben
wij hebben
je heb
gij hebt
ze hebben
zij hebben
het kind zegt : ik ben
maar leert schrijven : ik ben
je bent
gij zijt
hij is
hij is
we bennen
wij zijn
je bent
gij zijt
ze bennen
zij zijn
Die woorden heeft en zijt en zijn kosten moeite ; de aspiranttaalgeleerde zou even gemakkelijk een paar woorden uit een
vreemde taal onthouden als deze vreemde woorden zijner moedertaal ; hij haspelt de woorden dooreen en juist de vlijtigste en
oplettendste leerling zal er het eerst toe komen om te zeggen ik
heef en ik zij, zoo goed als paraplui voor paraplu, wanneer geleerd
is : zeg geen heus maar huis ! De verwarring wordt veroorzaakt
door het onderwijs, dat iets onnatuurlijks in de taal van den
leerling wil brengen.
„Een leerling der zesde klasse 1. s. kent de hoofdvormen van
slaan : sla, sloeq, geslagen en schrijft : De jager, die zijnen hond
miste, sloeg er niet in , de gedoode patrijzen uit het water te
halen."
Waarom schrijft de jongen dat ? Toch zeker niet uit eigen
beweging ! Men laat hem dat schrijven. In den regel gebruikt
zoo'n leerling geen tusschenzin en noch hij, noch een gewoon natuurlijk mensch gebruikt het werkwoord slagen. De jongen zou
zeggen : „De jager was zijn hond kwijt en toen kon hij de doode
patrijzen niet uit het water halen !" Of hij zal aan 't slot zeg-

gen : „maar het wou niet lukken !" En zou hij zich dan onduidelijk
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of onjuist uitgedrukt hebben ? Zeer zeker niet. Waarom moet
hij dan zijn natuur geweld aandoen?
Maar men heeft inderdaad niet verlangd, dat de leerling wat
zou zeggen, men heeft verlangd, dat hij een zinnetje zou aanvullen, invullen of maken, waaruit blijken zou, dat hij miste van
mistte onderscheidde en gedoode schreef en niet gedoodde en slaan
en slagen wist te onderkennen ! En als zoo'n jongen, dank zij
onmenschelijk veel moeite , dat alles dan kent .... ? Heeft
hij het dan zoo verbazend ver gebracht ? Kan hij dan eene courant
lezen en verstaan en er 't een en ander uit navertellen ? Geen
kwestie van !
Het gaat daarmede als met de dwaze zinnetjes, die onze jongens
uit themaboeken moeten vertalen, niet opdat ze zullen leeren iets
te zeggen of te schrijven, maar opdat ze zullen bewijzen, dat ze
dit of dat taalregeltje kennen.
Onder den druk dier verouderde onderwijs-manier, bij sommigen
tot onderwijs-manie geworden , slaakt menig welgeaard docent
diepe zuchten en zou zich een deel van den drukkenden last van
de schouders willen werpen, vooral wat betreft de opleiding van
onderwijzers. Hij zegt:
„Ik zou willen missen de afleiding van vele woorden waarvan
de be teeken is en het gebruik aan geen twijfel onderhevig zijn : zoo
ook de kennis der afleiding van woorden als iets, niets, geen, weinig,

alsmede veel van hetgeen onze spraakkunsten geven aangaande
de beteekenis van de meeste voor- en achtervoegsels. Ook zou ik
nog wel een paar kleinigheden uit de spelling en verbuiging willen opofferen".
Hij vraagt zich af:
„Zou het werkelijk gezonde vruchten opleveren na te sporen
in welk hokje woorden als geen en alleen en weinig en wat moeten
gestopt worden".
En het antwoord moet wel ontkennend luiden.
Daardoor toch zullen zij de taal niet beter leeren verstaan, niet
beter leeren gebruiken. Op begrijpen komt het in de eerste plaats
aan en wat daartoe niet leidt, kan men missen, moet men missen
of het kweekt verwarring. Mijn zegsman getuigt althans:
„Zestienjarige leerlingen van de normaalschool, candidaten voor
de derde klas, wisten geen eenigszins dragelijke verklaring te
geven van het woord baatzucht. Enkele verstonden wel het geheele
23*
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woord, maar zaten verlegen met de samenstelling er van : dat het
omschrijvende lid voordeel beteekent, wist geen hunner. Zoo
wisten ook de meesten niet het verschil tusschen bevreemden, vervreemden en ontvreemden".
Dat heet den waren toestand blootleggen : de leerling verstaat
het woord baatzucht, men zou zeggen, dat is voldoende, maar neen,
hij moet baat van baten en zucht verklaren, het eerste komt nooit,
het laatste in de hier bedoelde beteekenis nooit in de spreektaal,
zelden in de schrijftaal voor. Het hgd. Uneigenniutzigkeit kan ik
zeer wel in de le klasse behandelen : de leerlingen zelf vinden
de ontleding als volgt : Uneigenniltzigkeit, Eigenniutzigkeit, eigennutzig, nütziq, Netzen, de reconstructie leert het gebruik van keit
en den invloed van ig kennen en verklaart het woord, daar het
uit bekende woorden bestaat. Maar verleumden, Vormund, Leichnam en derg. zal ik (en dan eerst in de 3e kl.) hoogstens zelf
verklaren, maar er nooit meer naar vragen.
Deze „zestienjarige leerlingen" zullen denkelijk uit den zin wel
opmaken wat bevreemden, vervreemden, en ontvreemden beteekenen;
maar het is niet zoo heel eenvoudig deze drie woorden buiten
eenigen zin om, te definieeren!
Meer . dan dertig jaar geleden werd als een staaltje van examinatoren-wreedheid verhaald, dat aan een candidaat gevraagd was,
het verschil tusschen inzicht en doorzicht!
De leerlingen der tweede klasse H. B. 5 zullen tragen (4) en
ragen
nach niet met elkander verwisselen, maar op de vraag:
T
„Hoe kan fragen geconstrueerd worden ?" zou bij de meesten geen
antwoord komen.
De ervaren en ijverige docent, over wiens ontboezemingen we
hier spreken, ziet zelf in, dat de taal op alle mogelijke wijzen beter
te leeren is, dan uit een spraakkunstje.
„De werken van Oltmans, van Lennep en Bosboom Toussaint,
van den ouden heer Smits, van Van Koetsveld, Alberdingk Thij m
en de Veer, van Werumeus Buning, Nicolaas Beets en zoovele
anderen, die moeten onze jongelui lezen en herlezen."
Zeer zeker, dat is een schoone les ! Maar ... , ze moeten ze
niet alleen lezen ; ze moeten ze onder toezicht met aanhoudende
hulp lezen ; voortdurend moet onder degelijke leiding -- de
stem in hun binnenste weerklinken : „Verstaat gij ook hetgeen
gij leest P" En daarbij vrage men bij v, bij Bosboom-Toussaint niet
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naar al en ietwat en jolyselij k, als men dat kan laten, maar naar
den zin van het gelezene als geheel, naar een heele of halve
bladzijde, of die wel begrepen is, niet om die in zijn eigen woorden
weer te geven, maar om met het goed begrip van het voorafgaande
ook het volgende te kunnen verstaan. Niet aan den vorm blijven
hangen, niet van een roman een woordenboek of een spraakkuust
maken en dus ook niet -- onder den indruk van de benauwende
gewoonten uit den voortijd — beweerd:
„Het hoofddoel, dat ik onder dit opzicht aan het lezen stel, is,
het zich toeeigenen van taalvormen, waaruit het hanteeren dier taalvormen vanzelf voortvloeit."
Wie zich taalvormen toeeigene, bezit nog niets ; die taalvormen
hanteeren beteekent ook niets, en wat er uit die toeeigening
voortvloeit ? Ja ! Is de ware zin der cursief gedrukte woorden
den schrijver in hun onderling verband wel duidelijk geweest ?
Leer lezen, d. i. leer (met heel veel hulp in het begin, met
steeds minder behoefte aan hulp naarmate men verder komt)
nauwkeurig het gelezene verstaan, vooraf in zijn geheel ; daarbij
zullen zeker allerlei woorden verklaard, allerlei woordvormen toegelicht moeten worden, maar gaandeweg zal men alleen door te lezen
die woorden en woordvormen volkomen leeren begrijpen en ze in
zich opnemen tot nader gebruik. Dan maakt men zijn eigen
spraakkunst en zijn eigen woordenboek en wie daarna spraakkunsten of woordenboeken in handen krijgt , zal ze gemakkelijk
leeren verstaan en gebruiken en tevens zal hij tot zijn groote
vreugde zien .... hoeveel er instaat, wat hij niet noodig heeft.
Bij alles, wat tot hiertoe werd aangevoerd, ben ik van de veronderstelling uitgegaan, dat de docent zelf de taal zuiver spreekt
en schrijft, de kracht der woorden kent, het gelezene geheel verstaat, vrij is van de besmetting van kleingeestig gebeuzel over
allerlei ontlederij en en in klassen-verdeelderij en en definitiën en
technische-termen-uitvinderij en en derg. Maar de zaak wordt
bedenkelijk als we een klacht opvangen als de onderstaande:
Uit den mond van een onderwijzer worden uitdrukkingen opgevangen alt:
„hij hong de schilderij op en toen hij ent opgehonagen had enz.
en : gespeqen voor gespuugd ; zij viel van der eigen."
Leeringen wekken , maar voorbeelden trekken. Waar dat kan
voorkomen zijn buitengewone maatregelen noodig ; want daarbij
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dreigt een groot gevaar, gelijk de volgende leerzame geschiedenis
bewijst.
Voor een groote dertig jaar maakte ik een paedagogische reis
door Duitschland, waarbij ik aan allerlei inrichtingen taallessen bij woonde, in een vreemde taal en in de moedertaal, om te
weten, hoe het taalonderwijs in Duitschland was ingericht. Ik zag,
hoe de leerlingen in grootere plaatsen het daar in hunne moedertaal heel wat verder brengen dan bij ons — latere reizen bewezen, dat dit sedert wel een beetje is afgenomen — maar ook, dat
het ten platten lande een verbazend moeilijk werk is, de moedertaal
te onderwijzen, door de allerslordigste uitspraak. Wanneer wij
bij v. zien, dat zelfs de klassieke schrijvers geen onderscheid hoorden tusschen de uitspraak van 5 en e, van u en ie, ei en eu, dan
kan men eenigszins nagaan, wat in Duitschland eine durchaus
dialektfreie .Aussprache beteekent.
Daar staat de docent zich uit de putten om de jongens het
verschil te leeren tusschen für en vier en tusschen grime Thur
en Grenadier, waartusschen de leerlingen geen onderscheid merken,
evenmin als tusschen vielen, fielen, fuhlen en Pullen waarvan zij,
niet door de uitspraak geholpen, de spelling aanhoudend verwisselen.
Bij een dier bezoeken vond ik een jongmensch aan het werk,
die met grooten ijver trachtte de jongens te leeren, dat ze niet
moesten zeggen ich thue spielen maar ich spiele, niet er that lieber
brav handeln als von sick sprecken maar er handelte lieber brav enz.
De eerste, de oudere vorm heeft zich in het dialekt gehandhaafd,
in den beschaafden omgang hoort men dien niet meer en in de
gewone schrijftaal ziet men dien niet meer.
Ik volgde met belangstelling de uitlegging en de vragen, zoowel
als de behandeling van voorbeelden.
Het uur liep ten einde en de docent verheugd over de welvolbrachte taak, eindigt de les met de woorden : Jetzt habt Ihr's
richtig verslanden, nun künftighin thut's mir nicht wieder sagen."
Ik kon daarbij geen ernstig gezicht zetten en de directeur vroeg
mij, of ik iets bijzonders had opgemerkt, wat mijn lachlust opwekte. Ik kon niet anders dan hem de gevraagde toelichting
geven : „Deze jonge man heeft minstens een half uur door regels
en voorbeelden willen leeren, dat men niet zeggen moet ; er thut
es sagen maar er sagt es en aan 't einde van de les maakt hij zelf
de fout, waartegen hij waarschuwt !"
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Maakte hij die fout niet , dan zou menig leerling de juiste
uitdrukking van hem hebben overgenomen en vaak gedacht hebben : Mijnheer X zegt altijd .... !"
Als de docent de boeken laat wegleggen en den leerling, die
daarmede bezig is, toeroept : „Daar leggen der nog twee !" dan
mag men aannemen, dat de les over het onderscheid tusschen
ligt qen en leggen vrijwel zonder vrucht zal zijn.
Daarom ook blijft alle taalonderwijs zonder voldoend resultaat
(het zij dan in de moedertaal of in eene vreemde) indien de leerling nièt voortdurend onberispelijke taal leest en hoort, de modellen
van taal, lezend, grondig leert verstaan, die bespreekt in eene
taal, die aanhoudend, waar dit noodig is, verbeterd wordt, zoodat
hij de taal leert, zóo als de musicus de muziek, de schilder het
schilderen, de beeldhouwer het beeldhouwen, de waskunstenaar de
wiskunde : door opvolgend zien, waarnemen, begrijpen, vergelijken,
navolgen.
Wie dat doet, maakt van de taalles een genotvolle les en eene
met ware vorming voor verstand en hart, voor oog en oor, voor
geest en gemoed en na korten tijd zal het hem een raadsel zijn,
hoe hij ooit heeft kunnen spreken van „dat getob met de Nederlandsche taal."
Amsterdam. TACO 1I. DE BEER.
-

Nijdas.
Ter aanvulling en versterking van de op bl. 279 voorgedragen
meening aangaande de etymologie van het bovenstaande woord,
diepe dat ook in het Oostfriesch een hefetaske zoowel een ,,eidechse"
als eine freche Weibsperson beteekent. 1 )
F. A. STOETT.

1)

Jahrbuch des Vereins fier niederd. Sprachforschung, XXV, -bl. 100.

BOEKBEOORDEELING.
Algemneene Inleiding tot de taalkunde, door J. V e r e o u 11 i e, Professor in de Nederlandsche Philologie te Gent. Tweede, herziene en
vermeerde uitgave. Gent, J. Vuylsteke.
Het is in den laatsten tijd mode geworden onder hen, die niet op de
hoogte zijn, om allerlei drukte te maken over de verschrikkelijkheid, dat
onze jongens drie vreemde talen moeten leeren en jongens op het gymnasium nog twee oude talen er bij.
Dat mag voor enkele andere volken gelden, maar voor de Slavische volken
niet en voor ons Nederlanders ook niet. Wat geeft een Nederlander er
om, een vreemde taal te leeren ! Ik noem enkele voorbeelden : Mej. B.
leerde van een Italiaan de uitspraak en leerde ziehzelve in een jaar Italia.ansch, dat zij toen zuiver schreef en sprak (spreken niet vloeiend en niet
geheel in de spreektaal, bij gebrek aan omgang met Italianen) ; dhr. S.
leerde zichzelf Italiaansch en correspondeerde met groot gemak, nà acht
maanden ; later leerde hij Spaansch en Portugeesch te midden van allerlei
drukten, hij reisde in Italië, Spanje en Portugal en ondervond daar geenerlei moeielijkheid ; dhr. J. B. leerde in achttien maanden door eigen studie
en omgang met een Spanjaard een paar uur per week, met het grootste
gemak Spaansch spreken en schrijven ; dhr. K. leerde in een halfjaar van
een volstrekt ongeleerde, Spaansch,
dat hij daarop drie maanden lang
in Spanje kon rondreizen om zaken te doen en daarbij goede rekening
maakte. Ik zou nog heel wat meer voorbeelden kunnen aanhalen. De
eerlijkheid gebiedt, te zeggen, dat geen der hier genoemden onderwijzers
waren, j zoodat zij niet waren opgevoed in de leer, dat men eene taal kan
leeren door eene spraakkunst en een woordenboek van buiten te leeren en
op onuitsprekelijk vervelende vertaaloefeningen te probeeren of men zijn
spraakkunst en zijn dictionnaire wel van buiten kent.
Nu is er een hemelsbreed verschil tusschen een mensch, die een taal
leert om die te kennen en te gebruiken erg een mensch, die eene taal leert
om er examen in te doen ; daarom zou ik willen, dat zij die talen onderwijzen bedachten, dat zij tot de laatste, maar hunne leerlingen tot de
eerste categorie behooren en dat er dus maatregelen moeten genomen
worden om te beletten, dat de leerlingen van vier onderwijzers vier verschillende mededeelingen hooren over dezelfde z:. ak. Daartoe is volstrekt
noodig algemeene taalkunde te onderwijzen en dus algemeene begrippen over
taal- en taalkunde te geven, waarin alle talen met elkaar overeenkomen.
De naamvallen behoeven maar eens behandeld te worden voor alle talen
samen en de konjunctief of subjunctief is (ook bij afwijkende toepassing in de
Romaansche en de Germaansche talen) in hoofdzaak. hetzelfde. De regeering
der werkwoorden bij velen zoo gevreesd in de Duitsche les en door velen beschouwd als bijzonder eigen aan de Duitsche taal verliest liet grootste gedeelte van alle moeielijkheid als de leerling daarover maar eens wat te
hooren krijgt, te meer, als hij leert, dat de adjektieven op zich zelf geen
naanival kunnen regeeren, maar wel een praepositionaal of een kasusobjekt kunnen hebben, als ze in verbaalvormen voorkomen. Dat hgd.

zoo
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datief in 't fr. omschreven wordt met à, in 't eng. met to, in 't ned. met
aan of voor, behoeft maar eens gezegd te worden om de meeste moeiel.ijkheden in zake den datief uit den weg te ruimen. Wat hier van vier
talen gezegd wordt, geldt in hoofdzaak en behoudens enkele uitzonderingen, voor alle falen.
De moderne opvatting van liet begrip »wetenschap" staat de bovenbedoelde vereenvoudiging in den weg. De geleerdheids- Protzen dulden niet,
dat iemand een woord verklaart door de afleiding uit eene vreemde taal
optegeven, tenzij de man die vreemde taal op hun wijze versta, d.i. om er
examen in te doen. Zoover als ik in dezen zou willen gaan gaat prof.
Vercoullie niet, maar hij komt ons toch een heel eind tegemoet. Uitgaande
van de stelling : »De spraakkunst is niet een logische wetenschap van feiten, die niet te onderzoeken heeft, hoe het had moeten zijn, maar vast te
stellen hoe het is" geeft hij in een werkje van 133 bladz. schoolf. een eenvoudig en duidelijk overzicht van het wetenswaardigste en noodzakelijkste
uit de »Algemeene Taalkunde" of de taalkunde, d.i. die grondbeginselen,
die in hoofdzaak voor alle talen gelden. We moeten dit werkje dringend
aanbevelen aan allen, die Nederlandsch of eene andere taal bestudeeren.
Ze laten zich niet afschrikken doordat er hier en daar Latijn en Grieksch,
ja zelfs Sanskrit en Gotisch in voorkomt — al verstaat de lezer dat niet,
al kan hij liet zelfs niet lezen, 1) hij mist dan een beetje van de bewijskracht, maar overigens is de zaak hem daarom niets minder duidelijk.
Duizend zaken, die in geen enkele spraakkunst staan en die het goed is
te weten, vindt men hier eenvoudig, duidelijk voorgedragen. Laat een candidaat eens praten over vreemde woorden en bastaardwoorden ; wat zal hij
weinig te zeggen 'hebben. En lees nu eens hier : »Voor wetenschappen,
bestuur, leger, modezaken, hebben de beschaafde volken thans een internationaal woordenboek, dat men niet nutteloos moet uitbreiden, maar ook
niet niet overdreven purisme verstooten. Een voorbeeld van zulk purisme
is de vertaling der spraakkunstige vakwoorden, als substantief, declinatie,
nominatief." Na nog enkele glasheldere toelichtingen luidt het ten slotte:
»Laten we dus ophouden pantalons te repareeren, maar niet aarzelen om
adjectieven ie deelineeren."

De bedoeling van dit werkje (waarvan eene nog eenvoudiger bewerking
ook een weldaad zou zijn) is , den lezers gelegenheid te geven, zich te
overtuigen, dat er een reden is voor de woordveranderingen, die ze moeten
leeren, dat er een reden is (en welke), waarom naast slaan staat geslagen
en waardoor grijpen tot irnperf. heeft greep.
Wie volhoudt, dat men daarover niet mag spreken zonder een dozijn
talen, zoo oude als nieuwe te kennen, doet met zijn wetenschappelijkheid
als een parvenu met zijn geld ; hij berooft bovendien den beoefenaar der
taal niet alleen van het eenige middel om tot die door den geleerden heer
ge"ischte twaalftaligheid te komen. maar ook van veel genot, tevredenheid,
overtuiging en van het middel om niet alleen te kennen, wat in een boek
staat, maar ook om te vinden wat er niet in staat, de eenige voorwaarde,
waarop het lezen van boeken als nuttig kan worden aanbevolen.
Bij een derden druk, die niet kan uitblijven, moest de Schr. de omschrijving der Gr. woorden in Latijnsch schrift tusschen () invoegen, daarmede zou hij honderden bij honderden lezers een zeer groot genoegen doen.
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Voor dit boek brengen we hulde aan prof. V e r e o u 1 i e en wenschen
hem daarvoor zijn welverdiende belooning : een overtalrijk aantal herDE BEER.
drukken.
Catalogus van Boeken door Nederlandsche vrouwen geschreven en
sedert t850 uitgegeven, met verklarende lijst der Pseudoniemen.
Dit werkje bij gelegenheid der Vrouwententoonstelling uitgegeven is
blijkbaar veel te weinig bekend en we meenon onzen lezers inderdaad
een goeden dienst te bewijzen door er hier bijzonder de aandacht op te
vestigen. Om te beginnen zij vermeld, dat het meer geeft dan de titel
belooft, n.l. de portretten met facsimile van mevr. Van Calcar, Ceela., (Mej.
J. C. de Vos), Anna de Savornin Lohrnan, Mevrouw Oliphant-Schoch, 1 ) Louise
Stratenus, Helene Lapidoth Swarth, Titia v. d. Tuuk, Mevr. van Westhreene, 2 )
Mevr. Zwaardemaker-Visscher; — verder de bekende portretten van Wolf
en Deken samen op een blad.
Behoudens enkele vergissingen en onvolledigheden is er alleen op de
samenstelling aantemerken, dat het even onsmakelijk als ondoelmatig is,
voor eiken titel naam en ps. aftedrukken zoodat men bijv. op bl. 2 zes en
dertig, op bl. 3 drie en veertig en op bl. 4 nog eens negen maal onder
elkaar ziet staan Agatha (Mej. R. d e G oej e); van Tine van
B e r k e n worden bl. 8 en 9 alleen Kinderwerken vermeld, en nu vinden
we op bl. 8 dertig maal, op bl. 9 vijftien maal : Kinderw. Het boek zou
er heel veel prettiger uitzien als de namen en woorden niet noodeloos
herhaald werden. Voor nadere beoordeeling ware ook opgave der herdrukken wenschelijk geweest en had men onder den naam enkele levensbijzonderheden kunnen vermelden.
Bij de opgave der ps. heeft men geen systeem gevolgd ; soms staan ze
bij den naam, soms niet en soms staan ze niet bij den naam, maar wordt
men verwezen naar de lijst van ps. — Blijkbaar heeft men zich niet al te
veel moeite willen geven ; ook is nergens te vinden, waarom juist deze
portretten gekozen zijn. Wel hebben enkele dames haar portret geweigerd, maar welke de reden voor deze keus is, is niet te raden.
Volledig zijn de boekenlijsten niet altijd en juist zijn ook niet altijd de
jaren van uitgave, maar dit is o. i. van ondergeschikt belang.
We kunnen niet den arbeid der samenstelsters overdoen, maar teekenen
toch het een en ander aan, wat ons bij 't doorbladeren opvalt. Mevr.
Honigh-Van Reuth (niet Honingh) schreef niet »Uit de Portefeuille" maar
wel een paar novellen, die in »de Portefeuille' opgenomen werden o. a.
»De laatste der Manassas" ook eene in »Nederland". Mevr. Kleine-Gartman
schreef niet een »Album" het werd haar aangeboden en de tekst was voor
verreweg het grootste gedeelte van mannelijke medewerkers. De schrijfster
der »Miniaturen" en »Nieuwe Miniaturen" heet niet Louise van Nagel als
op bl. 7 en bl. 43 ook niet Van Nahgel, zooals in de lijst van ps. maar:
Louise Victorine Nagel (thans Mevr. Haverkotte). Bij een werk als deze
Catalogus behoorde men toch eenige lijsten, handboeken en encyclopaedieën
te raadplegen. Dat Anna en Maria Tesselschade Roemers Visscher en Wolf1) In de boekenlijst Olypliant-Schoch genoemd. Maar dit is toch geen
Nederlandsche vrouw.
2) Hierbij had de ps. Hester Wene vermeld moeten zijn.
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Deken omdat enkele werken herdrukt werden, behooren tot de Nederlandsche
vrouwen, die werken schreven, die na 1850 werden uitgegeven, zullen weinigen
vermoed hebben. Lina Schneider, hoe sterk ook in hare liefde voor Nederland
is geen Nederlandsche vrouw. Is Teirlinck-Steyn een Nederlandsche vrouw
of zijn het de twee mannen, zwagers, die gezamenlijk in België werken
En neemt men deze op, waarom dan de andere Belgische schrijfsters niet?
W e g m a n-E r c o 1 a n i is geen Nederlandsche vrouw maar een Italiaansche man, wiens in het Hoogduitsch geschreven werk over de Lijkverbranding door den ondrgeteekende in het Nederlandsch werd vertaald, bijgewerkt en met talrijke noten vermeerderd. Dat De Oudvelders van Mevr.
Westhreene een »Kinderw." is, werd zeer zeker het eerst in dezen catalogus
vernield. Mevr. Heinze-Berg was eene geboren Duitsche. E m m a E s is
wel M. A. S. maar niet Mej. M. A. Sipman, maar de Heer M. A. Sipman,
Redacteur van de Arnh. Ct. Bij de Uitgave van »Twee om een" werd reeds
in de Spectator een vermakelijk debat gevoerd over de vraag of die Emma
een man of een vrouw was ; G. Keller (toen Chef Redacteur v. d. Arnh. Ct.)
deelde toen mede, dat het een man was.
De juistheid van titels, jaartallen, namen en ps. te controleeren, zou meer
tijd kosten, dan zelf zulk een boek te maken, ik wijs alleen op de »notabele
abuizen`, die genoeg bewijzen, dat men met onvoldoenden werklust dit
boek heeft gemaakt. Ik verheerlijk den arbeid der vrouw, ernstig ondernomen, maar den ernst merk ik bijna uitsluitend op bij de dames die niet
agiteeren, vergaderen, debatteeren enz.
Onze lezers zullen — nota nemende van het bovenstaande — veel uit dit
boek kunnen leeren. Het werk beslaat 100 bladzijden van 40 regels en
geeft een handig overzicht van den arbeid der bekende schrijfsters, een
welkome vermelding van minder bekende, waarvan enkele toch veel geschreven hebben, eene aanvulling op de lijsten van pseudoniemen thans
reeds in ons bezit enz. enz. enz. DE BEER.
Nederlandsche Spreekwoorden, Spreekwijzen, Uitdrukkingen en Gezegden
naar (hunnen) oorsprong en beteekenis verklaard door Dr. F.A. STOETT.
Bij W. J. THIEME & Cie te Zutphen.
Dit boek bevat meer dan 2000 spreekwijzen , spreekwoorden, gezegden
en uitdrukkingen, die in de schrijftaal of in de spreektaal, ook in die van
het volk, gebruikt worden en naar wier oorsprong en juiste beteekenis
menigeen tevergeefs heeft geraden of gezocht, uit gebrek aan kennis van
de oudere taal , uit te weinig belezenheid in vroegere geschriften, vooral
kluchten en pamfletten, uit onbekendheid met de verschillende dialecten,
met oude zeden en gebruiken, met het vroegere rechtswezen, met het
zeewezen, met het oude volksgeloof, met sprookjes en vertellingen, enz.,
waaruit tal van uitdrukkingen en gezegden moeten worden verklaard.
Langs historischen weg heeft Dr. Stoett getracht zijne verklaringen te
geven door na te gaan, hoe oud de spreekwijze is, in welke gedaante zij
in vroegere geschriften van de middeleeuwen af tot nu toe voorkomt,
welke veranderingen zij heeft ondergaan, en welke beteekenisontwikkeling
zich in verschillende tijden voordoet.
Die mededeeling geeft ons het prospectus. Ze bewijst, dat er bijzondere
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arbeid en veel voorafgaande omvangrijke studie en onderzoek noodig was,
om zulk een werk te schrijven. Spreekwoorden en spreekwijzen meent
ieder te kunnen verklaren, noem ei een paar bv. de plaat poetsen of den
gebraden haan uithangen, die nog door n i e m a n d wetenschappelijk verklaard zijn d. i. zoo, dat de waarheid uit bewijsplaatsen 'blijkt, en tien
tegen een, dat de aangesprokene dadelijk eene verklaring geeft, die hijzelf
verzonnen heeft of die hij een ander napraat, die er ook maar op goed geluk
wat van maakt. Aan afschrikkende voorbeelden geen gebrek ! Er is geen
enkel spreekwoordenboek dat ook maar eenigszins betrouwbaar is en er
was dus op dat gebied nog alles te doen. De spreekwoorden ontstaan het
meest in den tijd als het volksleven, als het handwerk bloeit, dat is bij
ons in de middeleeuwen en in de 16e en 47e eeuw en van de taal dier
perioden heeft dr. Stoett steeds bijzondere studie gemaakt en zijn naam
blijft ons borg, dat hij eerlijk zal zeggen, wat hij wèl en wat hij niet weet,
daardoor heeft het raden dan een einde.
Het plan van het werk bevalt mij maar half en wel, omdat er m. i. veel
te veel instaat : »spreekwoorden, spreekwijzen, uitdrukkingen en gezegden"
dat omvat alles, behalve de vormwoorden. Immers ze zullen »naar (hunnen)
oorsprong en (hunne) beteekenis verklaard" worden en dan kunnen we,
om bij 't begin te beginnen gerust weglaten : Van a tot z, wie a zegt
,

moet ook b zegqnn, hij is zoo glad als een aal, iemand iets aansmeren, op
de ab-bank zitten, iets kennen als het a, b, c, enz. Immers de beteekenis

daarvan is algemeen en de oorsprong in het geheel niet bekend. Het kan
onmogelijk noodzakelijk geacht worden, de gelijkbeteekenende uitdrukkingen
in eenige talen op te geven, we vinden hier Franzcli, Engelsch, Duitsch,
Platduitsch, Latijn, Friesch, maar waarom ook geen Zweedsch, Grieksch
en vele andere talen ? Bovendien is de vertaling er niet bijgezet ; op bl. 1
en verder worden lange Latijnsche citaten niet vertaald, op bl. 4 en elders
de Friesche wel eens. ik moet daar hier op wijzen, omdat Noord en Zuid
vooral gelezen wordt door personen, die geen Latijn kennen en de meesten
zullen ook Friesch niet zoo dadelijk verstaan. Door de onderwijzers moet
de juiste verklaring in de school en onder de menschen komen. Maar
door al die noodelooze toevoegingen en overtalrijke bewijsplaatsen mag
het boek er meer wetenschappelijk uitzien, het zou zonder dat alles bruikbaarder zijn, men zou gemakkelijker vinden en met veel meer genoegen lezen.
Het citeeren in zoovele talen heeft voor hen, die in de eerste plaats dit
boek zullen of zouden moeten gebruiken nog een ander en een zeer groot
bezwaar, dat de Schr. om streng wetenschappelijk te blijven alle plaatsen
citeerde in de spelling, waarin hij ze vond. Ook al weer iets, wat het
niet begrijpelijker en dus ook niet bruikbaarder maakt. Het zou aanbeveling verdienen, van dit werk, dadelijk na de voltooiïng een zeer verkorte
uitgave het licht te doen zien, waarin het geleerde materiaal was weggelaten.
Dat moest gezegd worden in 't belang der onderwijzers, die groote behoefte hebben aan zulk een boek en die hier wel hun gading vinden,
maar toch heel wat gemakkelijker konden geholpen zijn.
Overigens niet dan lof voor de streng logische redeneering, de zuiver
wetenschappelijke methode, die de fouten van voorgangers aantoont en
daarna de juiste, opvatting geeft, volledig door bewijzen gestaafd.
Natuurlijk ontbreekt de laatste helft wel eens, maar die mogen volgende
onderzoekingen aanbrengen : beter niet weten, dan verkeerd weten. Zoo
.
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bijv. »Weten waar Abraham den mosterd haalt" ; Akkoord van Putten",

Bakker aan zijn."
Een kijkje in de verschillende artikelen geeft ons aanleiding tot het
volgende : Bij »achterbaks" zullen wel zeer weinigen denken aan bak
rug (vgl. eng. back), bij afgezaagd niet aan zagen -- slecht vioolspelen,
bij : »in arren moede' aan arre of eire = verdwaald (vgl. hgd. irre);
onnoodig zou het niet geweest zijn, dat de Schr. bl. 41 in het art. Asschepoester een woordje gezegd had over den ook voorkomenden vorm Asschepoetster, wat wel op een verkeerde etymologie berust, maar waarvoor juist
daarom gewaarschuwd moest worden ; ook de tweede benaming Glazen
muilƒ e had vermeld moeten zijn, nu »la petite pantoufle de verre" vermeld wordt, liefst daarbij, dat verre fout is, voor vair — bont gelijk herhaaldelijk, o.a. door Gaston Paris is aangetoond en ook in dit tijdschrift
is besproken.
De verklaring van »Een balletje van iets opgooien" is niet duidelijk en
voor zoover ze dat is, niet betrouwbaar. Het opgooien van een bal in 't
balspel heette »kastie spelen" zie Cam. Obs. ; twee jongens stonden tegenover elkaar, de een wierp den bal omhoog, de ander sloeg dien met een.
plat afgesneden stuk hout weg, liet het hout vallen en liep weg, om 't
gevaar te ontloopen, dat hij met den bal werd geworpen, dien een derde
jongen zocht op te rapen. Wij spraken verder van Kieptenbal en verbasterd hoorden we Kie tembal. Niet onwaarschijnlijk is een en ander uit het
Eng. to cast (werpen) en to keep (houden) : in »Jongens, wat zal er gespeeld worden" heet dit spel : »Engelsch balspel." Een werkw. kiepen =
opvangen is mij nergens voorgekomen. De verklaring van 't balspel bij
Berkhey laat aan duidelijkheid ook veel te wenschen.
Bij bedsermoen had de mededeeling kunnen staan, dat het eerst algemeen
in gebruik kwam voor ruim veertig jaar toen I) o u g 1 a s J e r r o 1 d s
Curtain-Lectures in het Nederlandsch onder den titel van Bedsermoenen
uitkwamen. 1)
Bij bekaaid denk ik minder aan Zaansch bekauwen of bekeeuwen, dan
aan Zeeuwsch bekaaid, d. i. verkeerd, verdwaald, iemand schelt aan een
verkeerd huis of spreekt bij vergissing een onbekende aan, dan zegt hij:
»Ik ben bekaaid !" ook bij verwisseling van rechter met linker schoen:
»'k had me schoë bekaaid an !" of hebben we aan mnl. begaet (Mnl. Wdbk. 1,
686) te denken ?
Waar bl. 57 »bekomen - passen, voegen" is aangegeven behoorde er bij
te staan »vlg. eng. to become en beconzing . (passend).
De vraag in de noot bl. 64 zou ik bevestigend willen beantwoorden:
Zijn matten oprollen (later) en zijn biezen pakken (vroeger) ziet m. i. alleen
op verhuizen ; wat eertijds losse biezen waren (vgl. Shakespeare, waar de
uitdrukking »into your strewed presence" tegen een vorst »in uwe bestrooide d. i. »net stroo of biezen belegde tegenwoordigheid) werden later
matten, de eerste pakte men weg, de laatste rolde men op.
Kunnen wij ons al niet geheel met het plan vereenigen, gelijk wij boven
zeiden, we hebben niets dan lof voor de wijze, waarop het is uitgevoerd.
Het is een boek vol »nutte leering" en »veelderhande informacie opt stuck
van ta e l t en gherieve der leergrage jeucht." TACo H. DE BEER.
1 ) Zoo kwam veranda of ver'andah eerst algemeen in gebruik na de
vertaling van B e e e h e r-S t o w e's Uncle 7m' cabin.
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Van de Romans in Proza van prof. t e n B r i n k verscheen de 2e afl.,
waarin het hoofdstuk Grieksche Romans ten einde komt. Hoewel we
heel goed wat titels en namen hadden kunnen missen, de eerste althans wat
bekort hadden willen zien, is het zeer belangrijk op te merken, hoe alles tot
heden is bijgehouden. Zoo bij v. bi. 75 de invloed van den erotischen Hellenistischen Roman tot heden, waarbij zelfs een werk van 't jaar '1899.
Het hoofdstuk, dat ons daarover beloofd wordt, zal dooi alle ernstige beoefenaars der letterkunde met belangstelling worden tegemoet gezien. De
Latijnsche Romans geven ons een uitmuntend denkbeeld van de levenswijs
der Romeinen in de dagen van de hoogste weelderigheid. De schr. laat
geen oogenblik den draad zijner redeneering los, maar wijst den weg, dien
de roman volgt, m. a. w. teekent den invloed tot op onze dagen. Natuurlijk hebben we hier even vaak aan gelijkenis als aan navolging te danken
en zeker — het is het genre en niet altijd de stof, die voortleeft tot op
onze dagen, maar zeer dikwijls is de stof zoo algemeen bekend, dat een
auteur vaak onbewust een oude stof bewerkt, die hem uit zijn kindsehe
jaren in gewijzigden vorm bijbleef. Dit boek verdient alle aanbeveling,
het is zeer amusant, het geeft een hoogst belangrijk en uitvoerig overzicht
der roman-genres en een eenige handleiding voor vergelijkende literatuur.
De zin op bi. 82 »De gasten zagen bril toe bij de onbeduidende spijzen"
is denkelijk door een drukfout onverstaanbaar.
Ter herhaling en toepassing ; 800 vragen over de Spraakkunst met
toelichtingen voor Candidaat-hoofdonderwijzers, door H. J a c o b s,
Leeraar a. d. Rijkskweekschool voor onderwijzers te Maastricht.
Amsterdam, Johs. Noman en Zoon, 1900.
Ziehier een boek, waarnaar honderde onderwijzers de handen zullen uitsteken. Daar hebben ze nu 800 vragen, zooals ze op de acte-examens gedaan worden, ja de meeste worden stellig zoo gedaan. Die vragen beant
woord of beantwoord gekregen en dat van buiten geleerd en klaar is Kees.
De heer Jacobs is een bekwaam docent, een ernstig man en iemand, die
precies weet, wat MEN van de a.s. hoofdonderwijzers verlangt, d. i. wat
examinatoren van hen verlangen en aan de goede eigenschappen van den
schrijver hebben we zeer vele praktische oefeningen met daaraan verbonden vragen te danken, aan zijn kennis van examentoestanden is het te
wijten, dat er zooveel vragen in staan, waarvan ik zeggen zou met Job:
»ik heb geen lust in dezelve." De eerste zijn verreweg in de meerderheid
en deze kunnen alleen goed beantwoord worden als inderdaad alles is begrepen. De vraag heeft betrekking op aangegeven voorbeelden of wel uit
eenige voorbeelden moet een regel afgeleid worden. In 't kort het is een
boek, dat leert studeeren en dat tevens den studeerende doet zien wat hij
wel en wat hij niet weet. Bij menige vraag zal hij verwonderd opzien en
zeggen, dat hij nooit aan zoo iets heeft gedacht, maar dat het zeer natuurlijk is, dat men er naar vraagt.
Ik wensch dit boek veel succes, het verdient dit ten volle. D. B.
Sedert drie maanden verschijnt te Amsterdam een tijdschrift Cosmos met
bijdragen in het Nederlandsch, Fransch, Engelsch en Duitsch van medewerkels uit verschillende landen. Het bevat verhalen, verzen, reproducties
van oude platen en photografiën van hedendaagsche inrichtingen ; ook af-
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drukken van zeer leelijke oude Engelsche houtsnee-portretten. De inhoud
is zeer onderhoudend, maar gaat niet hoog. Jammer dat het maandschrift
een deel van de kleine ruimte wijdt aan lange recensies, dikwijls van onbeduidende boeken.
Van Boon's Magazijn ontvingen wij Febr.- en Maart-nrs. met mooie
platen, onderhoudende verhalen en aardigheden. We vinden hier artikelen
over Generaal Van der Heijden met velerlei familie-portretten en andere
afbeeldingen ► en over Mevr. Pauwels—Van Biene met zeer veel portretten.
Voor huiselijke feesten zijn de kleine tooneelstukjes aan te bevelen, die
aan 't einde een afzonderlijke rubriek vormen.
De Holl. Revue brengt een portret van Mr. C. Fock, den afgetreden Commissaris van Zuid-Holland, en een uitvoerige karakterschets van Generaal
Seyffardt en het belangrijkste uit 52 tijdschriften. Als boek van de maand
wordt behandeld »De liefde in de natuur" door W. Bölsche ; aardige illustraties daaruit zijn hier overgenomen, het is nieuw als vertaling ; het oorspronkelijke »Liebesleben in der Natur" is van het jaar 1898.
Dr. P. L e e n d e r t s Jr. , Middelnederlandsche Romantische Poëzie.
le gedeelte : Een abel spel van Esmoreit, sconincx sone van ceciliën ; die
Sotternie van Lippijn ; een abel spel van den hertoghe van Bruuyswyc, hoe
hi wert minnende des roede lioens dochter van Abelant ; een abel spel van
Lanseloet van Denemarken. Dit is de 63e afl. van de Bibl. v. Mlddeln.
Letterlc en 't is een verblijdend teeken, dat de uitgave nog altijd voortgaat.
Naar den eisch der wetenschap. — vaak struikelblok voor hen, die willen
weten — geeft de bewerker heel nauwgezet alle afwijkende lezingen in de
verschillende handschriften, dat moet nu eenmaal, zoo beweert men, ook
dan, wanneer de zin volkomen verstaanbaar is, zoo bij v. staat bij
Nu en canic langer niet gheswighen,
de aanteekening :
niet langher niet
er zal dus gelezen kunnen worden:
Nu canic niet langher niet gheswighen
had de bewerker de meest verstandige lezing gegeven en de wijzigingen
desnoods aan het slot, dan was de beoefening der taal daarmede beter
gediend. ln den volgenden regel is:
Edel hertoge, hoghe baroen
voor ieder verstaanbaar ; de noot geeft:
hoghe gheboren, maar het laatste doorgehaald.
Wordt gevraagd : Waartoe die noot?
Elders, nadat »rode lioen" nu eens in een, dan in twee woorden is voorgekomen, op eene plaats de hoogst in e r k w a a r d i g e aanteekening:
Of rode lioen in een of twee woorden is geschreven, is niet duidelijk.
De aanmerking op dergelijke volstrekt noodelooze tentoonstelling van
welgeoefenende vergelijking van handschriften betreft niet juist deze uitgave, maar de geheele methode, die tegenwoordig gevolgd wordt. De vraag
ligt voor de hand, of de HH. inderdaad wenschen, de studie van hun vak
te bevorderen en de beoefening te vergemakkelijken of alleen aan hun
werk een conventioneelen, wetenschappelijken vorm te geven, waardoor
het werk de profanen op een afstand houdt.
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We betreuren dit hier te meer, omdat deze mnl. teksten zoo bij uitstek
geschikt zijn om aan te moedigen tot beoefening van het mnl. de taal is
ineerendeels zeer gemakkelijk te verstaan, de . inhoud kan op vele plaatsen
onderhoudend genoemd worden en bij zelfoefening maakt de beoefenaar zich
dus spoedig zelf eene spraakkunst, waardoor de daarop volgende studie der
grammatica hem zeer gemakkelijk is gemaakt.
Het is nu eenmaal niet anders : het aantal geheime genootschappen
neemt hand over hand toe. Door voor anderen onverklaarbare handelingen
en door onderling overeengekomen vormen sluiten eenigen zich bij elkander
aan in naam der wetenschap. Zoo deden de alchimisten, de scholastici,
de godsdienstige secten in alle eeuwen. Die wetenschappelijke goochelarij,
waar zoovelen hoog tegenop zien, staat gelijk met de vertooningen aan de
trapéze in een paardenspel, met den zwaard- of speerdans der Indianen,
maar bij deze laatsten is er nog wat te genieten voor velen, die niet tot
liet gild behooren, dit is hier uitgesloten. Het zou mij een groot genoegen
geven, dat een der geleerde tekst-uitgevers mij duidelijk maakten, welk
nut deze manier van werken heeft. Of is het nut, vooral liet practische
nut bij deze soort wetenschap uitgesloten ? Dan is het stellig alleszins
verklaarbaar, dat de natuur-philosofen met onverholen minachting op
dergelijke studiën neerzien, die in geen enkel opzicht meer studie vorderen,
dan T r o m ni i u s , maar dàt is ten minste nog een werk van practisch
nut. Waarom kan er niet zonder dien omhaal een leesbare en verstaanbare tekst worden uitgegeven met verklaring der niet begrijpelijke plaatsen?
En waarom zou deze laatste, die stellig de studie ten goede zou komen,
meer waarde hebben als eene in de Bibl. v. mn. Letterk. D. B.
Van het Woordenboek verscheen II, 14 d. i. 2e afl. van het 2e stuk,
loopende van besmeuren tot beter en bewerkt door dr. A. K 1 u y v e r. We
ontmoeten hier weer een zeer groot aantal in onbruik geraakte woorden
in kol. 2057 en 2058, waarmede deze afl. begint, zijn alle elf daar behandelde woorden, thans volkomen onbekend en op enkele uitzonderingen na
zijn de voorbeelden ook geput uit thans volkomen vergeten werken ; hetzelfde geldt van tien der elf woorden in de , volgende twee kolommen
behandeld ; alleen het woord besneeuwen gebruiken we thans nog ; de
volgende twee kolommen behandelen vijf woorden, waarvan alleen besnijden
nog in velerlei beteekenissen gebruikelijk is. Het plan van het Wdblk.
bedoelt »alles' te geven en als zoodanig kan het opnemen van al die
woorden, soms die►; ende om afleidingen te verklaren, wel verdedigd worden.
Ik kan echter de herhaalde klacht niet binnen houden, dat er soms
veel te veel bewijsplaatsen gegeven worden, waardoor het werk noodeloos in omvang toeneemt en de uitgave vertraagd wordt.
Bij bestrukken veroorlove men mij de opmerking,' dat dit woord in
Noord-Holland nl. benoorden de Zaan stellig zoo ooit, dan toch zeer zelden gehoord wordt, daar is in gebruik bestrukkelen (in de beteekenis van
beredderen, in orde brengen, werk afdoen en derg.) wat in het Wdbk. ontbreekt. Dat dit woord bij dr. Boekenoogen niet genoemd wordt, doet ver-

moeden, dat het aan de Zaan niet gebruikelijk is. n. B.

GESCHIEDENIS DER NEDERLANDSCHE TAAL.
( Vervolg).

Hunne z werd daardoor het slot eener eerste lettergreep in plaats
van het slot van een woord en was alzoo niet aan de apocopewet
onderworpen. Er moet dus een tijd geweest zijn , waarin vormen
met z bij proclisis gebruikt werden naast andere vormen zonder
z bij enclisis of bij sterkere accentuatie. In het I[oogduitsch
hebben blijkbaar de eerste vormen de laatste verdrongen , in de
andere Westgermaansche talen had het omgekeerde plaats.
Hadden deze woorden in het Hoogduitsch dus het behoud hunner later tot r geworden z aan hunne betrekkelijke toonloosheid
ten opzichte van andere woorden in den zin te danken, ook in
vele andere gevallen is de vorm der woorden, die ten slotte als
de blijvende gestempeld werd, het gevolg van de klemtoonbetrekking, waarin zij gewoonlijk tot andere woorden in een' zin stonden.
De veranderingen, die zij in die betrekking (sandhi) ondergingen
of nog bij voortduring ondergaan, zijn dus almede het gevolg van
het zinaccent. Wij schrijven : hij gaat uit, als zij uitgaat, maar
daar zoowel in den hoofd- als in den bijzin de klemtoon op uit
valt, zal menigeen zeggen hij gaad uit, als sij uitchaat. In dit
geval verhindert de analogie, dat het ww. gaan in chaan verandert
en de derde persoon den uitgang d aanneemt (of behoudt), maar
waar in geisoleerde gevallen de analogie het niet heeft verhinderd,
zijn zoo door de sandhi blijvende klankveranderingen ontstaan.
Het spreekt wel van zelf, dat in de zoogenaamde agglutineerende talen, waarin de verschillende woorden van één zin samengekoppeld kunnen worden tot ééne enkele woordkoppeling ' en het
zinaccent dus nog grooter rol speelt, dan in de Indogermaansche
talen, de sandhiverschijnselen nog veelvuldiger zullen optreden.
Niet alleen wijzigde zij daar de begin- en slotmedeklinkers, maar
ook de vocalen in het midden der woorden, die een' invloed op
elkaar begonnen te oefenen, welke bekend is onder den naam
vocaalharmonie of neiging om overeenstemming te brengen in de
vocalen der verschillende lettergrepen van een zelfde woord. Dit
taalverschijnsel treffen wij vooral aan bij die agglutineerende
talen, die op de grens der flecteerende staan en zelfs tot op zekere
hoogte grammaticaal als flecteerende talen zouden kunnen worden
behandeld. Die vocaalharmonie doet zich voor bij verschillende
negertalen, maar vooral bij de groote groep der Oeral-altaische
talen, waar zij reeds schijnt opgetreden te zijn in den tijd voor
de splitsing in verschillende onderafdeelingen en afzonderlijke
Noord en Zuid, 23ste Jaargang.
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talen, schoon zij zich niet in alle even consequent en algemeen
heeft ontwikkeld. t )
Nauw hangt zij daar samen met het eigenaardig karakter der
accentuatie. In de meeste Oeral-altaische talen toch valt het

accent op het hoofdwoord van een woordcomplex. In de UgroFinnische talen (Majyaarsch, Finsch, enz.) is dat regel zonder, in
het Mongoolsch en andere talen regel met uitzonderingen. De
andere deden van een woordcomplex, die als bepalingen kunnen
beschouwd worden -- of ook als praepositionale (strikt genomen
postpositionale) suffixen — op de grens van naamvalsuitgangen
staande, hebben geenen of slechts zwakken bijtoon. Bij agglutineerende talen kan zulk eene accentuatie ons niet verwonderen : waar woorden zinnen of halve zinnen zijn, vallen woorden zinaccent samen. Men zou het eene logische of rationeele
accentuatie kunnen noemen. Wordt nu de vocaal der zwaar
geaccentueerde lettergreep in het Oeral-altaisch vóór in den mond
(palataal) uitgesproken, dan gaan de achter in den mond (gutturaal)
uitgesproken vocalen der minder geaccentueerde lettergrepen in
overeenkomstige palatalen over en omgekeerd. Zóó is het b.v. in
het Finsch. De vocaal der hoofdlettergreep werkt alzoo met het
accent samen om van de verschillende woordbestanddeelen eene
harmonische eenheid te maken.
Reeds in overouden tijd begonnen, heeft zich dit verschijnsel
in historischer tijd steeds uitgebreid. In de 12de eeuw heette in
het Majyaarsch b.v. „aan den dood" nog halál-nec, „in het 'land"
nog uruzág- bele ; maar tegenwoordig halál-nak, ország-ba. Toen
waren nec en bele nog leden der samenstelling, nu zijn ze naamvalssuffixen voor den datief en den illatief. Het Majyaarsch gaat
daarbij nog wat verder dan het Finsch : het verwijdert niet alleen
de onderlinge afwisseling van gutturalen en palatalen, maar ontneenmt de ronding (labialisatie) ook aan de vocalen der bijlettergrepen als de hoofdlettergreep eene ongeronde (dentale) palataalvocaal (e of i) heeft, ofschoon daar aan eene ongeronde gutturale
vocaal (a of y) zoowel eene geronde gutturaal (o of 2) als eene
ongeronde - (a of y) kan gepaard gaan, en aan eene geronde gutturaal
vocaal (o of i) iedere gutturaal (dus o, u, a, y), aan eene geronde
,

Zie daarover Dr. Alex. Giesswein, Die Hauptprc'bleme der Sprachwissenschaft, Freiburg iIB. 1892, p. 26-30.
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palataal (ó of iU) iedere palataal (dus o, u, e, i). Zoo kan b.v. ira
het Majyaarsch het suffix van den allatief hoz onveranderd blijven,
als de hoofdlettergreep eene gutturaal (a, y, lu of o) heeft, maar
wordt het hoz, als eene geronde palataal ( of U) in de hoofdlettergreep voorkomt, en hez, wanneer men daarin eene ongeronde
palataal (e of i) vindt.
Het Turksch-Tatarisch gaat bij de vocaalharmonie nog wat verder,
en het Jakutisch (in Siberië) zelfs zóóver, dat in hetzelfde woord
óf alleen ongeronde gutturalen (a, y) óf alleen ongeronde palatalen
(e, i) of alleen geronde gutturalen (u, o) of alleen geronde palatalen (ii, ö) kunnen voorkomen en bij uitzondering ook eene
geronde en ongeronde gutturaal (U en a). 1 )
Bij het syllabaar-accent is wijziging in de accentuatie oorzaak
geweest van diphthongeering. In de meeste talen namelijk zijn
twee soorten van klemtoon te onderscheiden : de stoottoon („gestoszne
Ton") en de sleeptoon („schleifende oder geschleifte Ton"). Bij
den eersten is er slechts van één gelijkmatigen ademtocht sprake,
wat den Duitschers aanleiding gegeven heeft eene lettergreep met
dien toon in beeldspraak „eingipflig" (ééntoppig) te noemen. Bij
den tweeden neemt de kracht der uitademing een oogenblik af,
om daarna weer toe te nemen. De Duitschers noemen eene lettergreep, waarbij de toon tweemaal een hoogtepunt bereikt „zweigipflig", onverschillig of die toon zich daarbij de eerste maal
(zooals meestal het geval is) sterker verheft dan de tweede maal
of omgekeerd. Bene a, met stoottoon is dus a-, eene met sleeptoon,
da of aá. In het beschaafd Nederlandsch zal men meestal stoottoon
1 ) Umlaut met deze vocaalharmonie gelijk te stellen, zooals wel eens
gedaan wordt, gaat m, i. niet aan, daar, zooals wij vroeger reeds gezien
hebben, de palataliseering daarbij door middel van den tusschen beide
klinkers in staanden medeklinker tot stand komt. Toch is de uitkomst
van beide verschijnselen min of meer dezelfde. Gutturale vocalen worden
er palatale door en ongeronde wordèn zoo gelabialiseerd. In het Keltisch
schijnen umlaut en vocaalharmonie naast elkaar te moeten worden aangenomen ter verklaring van het feit, dat niet alleen, zooals bij den umlaut,
voorafgaande vocalen door het timbre van eene volgende vocaal worden
gekleurd, maar ook volgende vocalen de klankkleur van eene voorafgaande
aannemen. In elk geval kan men het geen umlaut noemen, wanneer het
Latijnsche baculus, in het Iersch opgenomen, daar bachall, het Lat. catholicus
daar cathlac, het Lat. apostolus daar opstal en het Lat. epistola daar epistil
wordt. Van invloed der accentuatie, die in het Oeral-altaïsch zoo nauw
met de vocaalharmonie in verband staat, kan hier echter geene sprake zijn.
24*
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hooren, maar in onze dialecten zijn sleeptonen niet zeldzaam. len
Amsterdammer van den ouden stempel laat na de a nog eeiè
tweede zwakkere a hooren en zegt ongeveer sga'ap voor schap.
Een Fries spreekt skieg met zeer korten, bijna niet meer herkenbaren i-klank na de voorgaande langei uit. Een Noordhollander
spreekt zijn sleep uit als skeejp met een aan de e verwanten
i-klank achter de eerste -e, enz. Ontwikkelt zich nu uit dien
onduidelijk geworden natoon onder den invloed van den volgenden
medeklinker of uit andere oorzaak eene duidelijke vocaal van
andere hoedanigheid dan de eerste, of wijzigt zich de eerste helft
van eene vocaal met sleeptoon, terwijl de tweede onveranderd blijft,
dan is uit een' monophthong een tweeklank ontstaan.
Zoo is de Oudgerm. lange ó door reeds oorspronkelijk of na
verloop van tijd met sleeptoon uitgesproken te worden overgegaan
in óë (in 't Ohd ua of uo), en zóó (of als uë) zal zij bij ons ook in
de middeleeuwen uitgesproken zijn. Later is zij weer tot u
gemonophthongeerd, maar onze schrijfwijze met twee letterteekens
bewaart nog de herinnering aan die vroegere diphthongeering.
Zoo is de lange in de Westnederfrankische tongvallen en daardoor
ook in onze beschaafde spreektaal met sleeptoon uitgesproken, eerst
als ui (waaraan onze schrijfwijze ij misschien nog herinnert), later
als ei. In het Hoogd. gebeurde hetzelfde en werd ook de schrijfwijze ei aangenomen. In het Engelsch ging het evenzoo, maar
daar bleef de spelling conservatief. Zoo is ook de Oudgerm. u
bij ons, na in u te zijn overgegaan, gediphthongeerd tot ui, waarmee wijziging van klank gepaard ging. In 't Hoogd. werd 2' tot
au, in 't Eng. tot ou : Nl. huis, Hd. haus, Eng. house met wijziging
der u van den sleependen éénklank uu.
Daarentegen is accentversterking van één der beide klanken,
waaruit de lettergreep bestaat, oorzaak geweest van de vele monophthongeeringen, waarover wij reeds spraken en ook van assimilatie
of syncope . van medeklinkers. Zoo is reeds zeer vroeg in het
Germaansch de klemtoon op den klinker van de lettergrepen anh,
inh, unh oorzaak geweest, dat de n, na eerst nog den klinker
genasaleerd te hebben, wegviel, waarbij dan de klinker verlengd
werd en de lettergrepen ah, ih, 2h ontstonden. Zoo verdween in
sommige Germaansche talen, met name in het Saksisch, Angel-

saksisch en Friesch tegenover het Gotisch en Oudhoogduitsch, de
nasaal ook, ten gevolge van het zwaar accent op de voorafgaande
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korte , maar nu verlengde vocaal , wanneer op die nasaal eene
harde spirant volgde , zoodat b.v. in het Angelsaksisch omsle tot
ósle werd , onsti (gunst) tot *ósti en door umlaut tot ést , onther
tot ódher (ook bij ons aar en ader voor ander , zooals b. v. in
elkaar) , soin f te tot só f te (ook bij ons zacht , weer verkort uit
naacht voor zaaft uit *samfto) , tonth tot tódh, fimf tot f i f (ook
bij ons vijf) , sinth (weg) tot sidh, munth, tot mudh (ook bij ons
Muiden en IJselmuiden naast IJselinonde) en uns tot us (ook
in 't Friesch gekleurde Amsterdamsch va'n Bredero uils).
Vooral het woordaccent heeft in alle talen den grootsten invloed
uitgeoefend , en wel verschillend naarmate van de lettergreep, die
in de eene of andere taal bij voorkeur geaccentueerd werd. In
dat opzicht stemmen de talen met overeen. In het Semietisch
ligt de klemtoon liefst op de laatste lettergreep. In het Hebreeuwsch
heeft deze altijd den klemtoon, want nauwelijks kan men zeggen,
dat enkele suffixen , die als enclitica worden achtergevoegd, door
hunne toonloosheid dien regel verbreken. Wèl doen zich gevallen
voor , waarin dit woordaccent eene lettergreep naar voren geschoven wordt onder den invloed van zinaccent of sandhi. Ook
in het Syrisch heeft de laatste lettergreep den toon, als deze ten
minste op eene niet slechts geschreven , maar ook uitgesproken
consonant uitgaat , zoo niet , dan heeft de voorlaatste lettergreep
het accent.
In het oudste Indogermaansch daarentegen heerschee wisselend
accent , d. w. z. bij het eene woord was de afleidings- of buigingsuitgang niet geaccentueerd , zoodat het accent dan op de wortellettergreep viel , bij het andere woord wèl. Zoo kon ook hetzelfde woord in den eenen buigings- of vervoegingsvorm den
klemtoon op den wortel , in den anderen vorm op den uitgang
hebben. Bracht nu het accent verandering in den vorm der woorden te weeg , dan konden daardoor woorden van dezelfde familie
of buigingsvormen van hetzelfde woord ook nog op andere wijze
dan door den uitgang van elkaar verschillen. In het algemeen
kan men zeggen, dat eene geaccentueerde lettergreep haren klinker
behield of zelfs rekte. Dat laatste gebeurde bepaaldelijk aan het
einde van een woord vo/6r een enkelen medeklinker. In ongeaccentueerde lettergrepen werd reeds in het Oudgermaansch ,
wanneer de klemtoon onmiddellijk voorafging of volgde , de duidelijke vocaal tot eene onduidelijke (a) , om daarna zelfs meestal

374

geheel te verdwijnen. Vandaar naast elkaar uit eene zelfde korte
vocaal drie klanktrappen : gerekt , normaal en onduidelijk of gesyncopeerd , of volgens de Hoogduitsche terminologie : Dehnstufe ,
Normalstufe , Schwundstufe. Duidelijk komen zij uit in de ver-

buiging van het Grieksche woord ra-rnp, dat in den Nom. gerekte
ê aan het eind van het woord heeft , in den Ace. 'rarépa de oorspronkelijke e, maar in den Gen. z arpóq de e geheel mist. Korte
en gerekte o staan zoo naast elkaar in den Gr. Ace. 'yepóva en
den Nom. Y'We uwv. Uitstooting van de korte e vertoont de Aorist
-To-St tegenover het Praesens Ta-S- I. Korte en gerekte a
vinden wij naast elkaar in de Dorische vormen io-rrá,uc met lange
en o-TaTós met korte a (eig. Schwundstufe ; vgl. ook Latijn stare
en státus). Volgde op de e eene i (j) of u (w-v), dan ontstonden
daaruit op den normaaltrap de tweeklanken ei en eu ; maar bij
syncope van de e bleven op den zwaksten trap alleen i en u over.
Vandaar in het Grieksch het Praesens 2.^&r^w, Speuyswv naast den
Aorist ? z- c"v , cpvyeiv. Men noemt deze klankwisseling qu antita-

tieven „ablaut" tegenover den qualitatieven , waarover wij in de
vijfde paragraaf reeds spraken.

Vooral in het Germaansch speelt deze ablaut eene groote rol,
en het is eene der grootste verdiensten van onzen LAMBERT TEN
KATE, daarop het eerst te hebben gewezen. JACOB GRIMM , die
eerst eene eeuw later daarop het volle licht liet vallen, en evenals
Ten Kate deze klankwisseling ten grondslag legde aan zijne
vergelijkende studie der Germaansche talen, erkende dan ook volmondig de verdienste van zijn grooten voorganger 1 ). Aan de
verklaring van den ablaut waagden zij zich echter nog niet. Dat
deed het eerst FRANZ Borr met de uiteenzetting van zijne graviteitswet , volgens welke er eene neiging tot het bewaren van een
evenwicht in de taal zou bestaan en alzoo zware uitgangen den
wortelklinker zouden verzwakken, lichtere uitgangen dien zouden
1 ) J. Grimm , Deutsche Gramnnatilc II p. 67 (uitgave van W. Schever
p. 66) : »Ten Kate hat die ablaute zuerst in ihrer wichtigkeit hervorgehoben, nur' die vocalunterschiede nicht strenge genug, am wenigsten die
der consonanten beobachtet." Van Ten Kate sprekende, zegt ook Hermann
Paul, Grundriss der german. Philologie 2te Aufl. I (1896) p. 37: „Von
durchschlagender f edeutung ist die Erkenntnis, dass der Ablaut slicht nur
durch die Konjugation, sondern auch durch die Wortbildung hindurchgeht,
und dass kein willkurliches Ueberspringen aus einer Reihe in die andere
stattfindet."
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verzwaren of verlengen. Van de quantiteit der uitgangen hing
dus , volgens hem, de ablaut af. Deze verklaring echter was niet
bestand tegen de latere critiek ; maar nieuwe pogingen , door
A. HOLTZMANN met zijne theorie der vocalische assimilaties , en
door Tu. JAKOBI gedaan , mislukten evenzeer. Men kwam eerst
op den goeden weg , toen WILHELM SCIIERER als een der eersten
en vervolgens ook o.a. VERNER en BRUGMANN op den gewichtigen
invloed van het accent hadden gewezen. De voornaamste stap
ter verklaring is m.i. echter eerst gedaan , toen men nauwkeurig
tusschen qualitatieven en quantitatieven is gaan onderscheiden,
want toen eerst heeft men kunnen aantoonen , dat welke ook
de oorsprong van den qualitatieven ablaut moge zijn — de quantitatieve , zooal niet geheel , dan toch grootendeels op accentverschil berust. Men bedenke echter, dat de ablaut reeds uit den
voor-Germaanschen tijd dagteekent en dat bij de wijzigingen ,
die sommige vocalen in het Germaansch hebben ondergaan , ook
de quantitatieve ablaut in het Germaansch den schijn kon aannemen van qualitatief te zijn.
Aan de Indogerm. klankwisseling a' : a beantwoordt in het Germaansch , daar 2 in ó is overgegaan : ó : a , d.i. oe : a in 't Nederlandsch ; en daarmee is dus geheel samengevallen de Indogerm.
klankwisseling ó : o, daar o in 't Germaarsch a werd. Voorbeelden
van dezen ablaut in onze taal zijn : 'voeren en varen , noemen en
naaio, boeten en baten, woeden en waden, zoeken en zaak, hoeve
en have , hoen en haan , snoei• en snaar , goed en gade , groeien
en gras , stoep en stap enz. De Indogerm. klankwisseling é : e
werd (door den overgang van e tot (L in het Westgermaansch) bij
ons 2 : e , zooals in gaaf, gave en geven, maat en meten, (aange)
naalp , (voor)naam en nemen , schaar en scheren , spraak en
spreken , vraat en vreten , waag en wegen, waar en ?mezen, wafel
en weven Wraak en wreken , zwaar en zweren , (land)zaat en
zetel , enz.
Of er ook eene klankwisseling z : i en u : u mag worden aangenomen, is de vraag. OSTHOFF en BECHTEL ontkennen het, daar
zij meenen, dat in het Germaansch iedere i ontstaan is uit ej of
je en iedere u uit euv of we. in elk geval is dat zeer dikwijls
gebeurd, en wanneer dat gebeurd is, moeten wij in z en u normaalklanken zien van de e -rij, terwijl dan i en u (de gevocaliseerde
j en w) voor of na zich de e verloren hebben en dus den zwak,
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sten trap (schwundstufe) der e-rij vertegenwoordigen. Hoe het
zij, in het oudste Germaansch reeds komt de wisseling i : i (d.i.
Nl. ij : e in open, i in gesloten lettergrepen) en ii : u (d.i. Nl.
ui : o) voor, o.a. in : bijten, beet, bitter, bits en gebit; blijken en blik;
dijen, ter deqe, dicht en dik ; drijven, dreef, drift en dribbelen;
grijpen en greep ; kijven en kibbelen; knijpen, kneep en knip;
krijten en kreet , mijden en nis ; nijpen en neep ; rijden, rit en
ridder; rijgen, regel en richel; rijten en reet; rijven, rif en
reven; schrijden en schrede; slijpen, slepen en slip; slijten, sleter
en beslissen ; snijden, snede en snit ; splijten, spleet en split;
stijgen en steeg ; strijken, streek en strik ; lijf (ook blijven) en
leven ; smijdig, smeden en smid ; wijten, wijs, - weten en wis, enz.
De ablaut u : u (Nl. ui : o) vertoont zich bij : buigen, boog en
bocht ; sluipen en slop ; sluiten en slot ; zuigen en zog ; snuiten
en snot : duif en dofer, enz. Is de eu niet tot u samengetrokken,
maar eo (en in 't Nl. ie) geworden, dan hebben wij natuurlijk met
een ablaut der e -rij te doen, die zich als eo : u en in onze taal
als ie : o voordoet, bv. bij : bieden, boden, bod; zieden en zootje
gieten en goot; genieten en genot; klieven en kloof; kiezen en
kost; verliezen en los; vriezen en vorst (voor vrost) ; liegen en
logen; bedriegen en bedrog, enz. Natuurlijk kunnen ook woorden
met eu en u (umlautsklanken der o in open en gesloten lettergrepen) klankwisselend met ni of ie in betrekking staan, zooals
duiken met deuk ; sluiten met sleutel ; •kruipen met kreupel ; rieken
met reuk ; bieden met beul ; schieten met scheut ; kiezen met
keus of keur ; verliezen met leus ; mnl. tien met teug en teugel,
vliegen met vleug en vleugel ; liegen met leugen ; en verder
buigen met bukken ; druipen met druppel ; klieven met klucht;
genieten met nut ; schieten met geschut ; kiezen met te kust;
mnl. tien met tuk en tucht ; vlieden met vlucht ; vliegen met
vlug, enz.
Bij de vervoeging der werkwoorden doet zich zoowel qualitatieve
als quantitatieve klankwisseling voor, en in de Germaansche talen
onderscheidt men daarnaar zes klassen van wat Jacob Grimm naar
dien ablaut het eerst „sterke" werkwoorden heeft genoemd, die
vroeger bij ons „ongelijkvloeiend" heetten. Alleen voor het Gotisch
is daarbij nog eene zevende klasse te voegen met den qualitatieven ablaut e : ó, waarbij zich het Praeteritum nog bovendien van
het Praesens onderscheidt door reduplicatie, zooals bij lêtan, Praet.
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lailôt. In de andere 0-ermaansehe talen missen de werkwoorden
van die klasse de klankwisseling, maar bij deze en verscheidene
andere heeft het langer dan elders handhaven van de reduplicatielettergreep een schijnbaren ablaut veroorzaakt. Uit het Praet.
lelêt is daar *ie êt, lêt en eindelijk - althans in 't Nl. - liet ontstaan naast het Praes. lêtan, dat in het Westgermaansch tot
ldtan, Nl. laten werd.
Van de zes klassen der sterke G-ermaansche werkwoorden hebben
er vijf den Indogerm. qualitatieven ablaut e: o (die in 't (]-ermaansch later e: a werd) ter onderscheiding van het Praesens en
het enkelvoud van het Praeteritum, die beide in 't Indogerm.
geaccentueerd waren. Het meervoud van het Praet. en het Part.
Perf., waarin de Indogerm. klemtoon na de wortellettergreep viel,
vertoonen dus den zwaksten vorm van den quantitatieven ablaut.
De Iste kl. heeft e gevolgd door j en daarmee samengesmolten
tot î (Nl. ij', bv. stigan uit *s t ej çjan (Nl. stijgen), staig uit
* s taj çj (Nl. steeg), sligum uit * s fjgj(m (Nl. stegen), stigans uit
* s ij gans (Nl. gestegen). De Iie kL heeft e gevolgd door iv en
daarmee samengesmolten tot i2 (Nl ui) of overgegaan tot den
tweeklank eo (Nl. ie), bv. heoclan uit *b eii da , (NI. bieden), baud
uit *b ajc d (Nl. bood), budurn uit *b ? d uyn (Nl. boden), budans uit
*b u,dans (Nl. geboden). De Tilde kl. heeft e bij de meeste
werkwoorden gevolgd door liquida -t-- consonant, bv. geldan
(Nl. gelden) , gald (Mnl. nog gald, Nnl. naar analogie van
't mv. gold), * g ldum en daaruit goldum (Nl. golden), *gldans en
daaruit goldans (Nl. gegolden) ; of bindan, reeds in 't oudste G-ermaansch met i voor gedekte nasaal, uit *b e dan (Nl binden),
band (Mnl. band, Nl bond), *b n d, jit en daaruit bundum (Nl.
bonden), *b n dans en daaruit bundans (Nl. gebonden). De TYde
kl. heeft e gevolgd door eene enkele liquida of nasaal, bv. nernan
(Nl. nemen), nam; maar nêrnurn (Nl. namen) met lange vocaal
is niet uit nrnurn te verklaren. Die vorm wordt eerst begrijpelijk 1),
wanneer men een' grondvorm met geaccentueerde reduplicatielettergreep aanneemt: ne'n)nu)n, waarbij dan bij syncope der tweede
n en rekking van de geaccentueerde e een vorm nêmurn kon outstaan. Het Part. nomans (Nl. genomen) is ontstaan uit den
zwakken vorm nrntns. De Vde kl. heeft e gevolgd door eene
1

) Zie V. Michels, Indogerinanische Forschungen IV (1894) p. 64 vlgg.

378

enkele muta of spirant, bv. lesah (Nl. lezen), las, lésum (Nl.
la'zenn) uit *lélsum, lesans (N1. gelez3n) uit *hsans. De VIde kl.
eindelijk onderscheidt zich van de overige door eene andere vocaal,
quantitatief afwisselend in normalen en gerekten vorm : Indogerm.
a : á of o : ó, uit welke beide in 't Germaansch de klankwisseling
a : o (N1. a : oe) ontstond, bv. faran (Nl. varen), f(r (Nl. voer).
De klanken van het Praet. Plur. (= aan dien van den Sing.) en
van het Part. Perf. (- aan dien van het Praesens) zijn m. i. nog niet
afdoende verklaard. Misschien is soms de Germ. a hier te beschouwen
als zeer vroege verzwakking van Indg. c en heeft men dan oorspronkelijk een qualitatieven Indogerm. ablaut 2 : o' gehad.
Het wisselend accent, waaruit de ablaut ten deelti te verklaren
is, heeft zich niet in alle Indogerm. talen evenzeer gehandhaafd.
Reeds in voorhistoriscben tijd hebben het Keltisch, het Italisch
(Natij n) en het Germ aansch vast accent aangenomen door den
klemtoon zoover mogelijk naar voren te brengen. Mag men in
de sterke ontwikkeling van het exspiratorisch accent bij de volken,
die deze talen spreken, het teeleen zien van grooter wilskracht en
sterker overtuiging, dan bij andere volken, dan mag misschien de

neiging om juist aan het begin van de woórden de stem krachtiger
uit te stooten voor een bewijs van onstuimigheid in het openbaren
van die wilskracht gelden. 1 )
Bij de Germanen heeft zich dat naar voren gebracht accent
over het algemeen niet weer verplaatst. Reeds in voorhistorischer
tijd viel dat accent bij naamwoorden met of zonder praefix op de
eerste lettergreep. Werkwoorden namen in alle vervoegingsvormen
het accent op den verbalen stam, die in den oudsten . tijd, toen
de praefixen er nog niet nauw mee verbonden waren, tevens de
eerste lettergreep was. In later tijd hebben nieuwer woordfor-

1) Ook door Herman Hirt wordt tegenover H. Zimmer groot gewicht
gehecht aan het feit, dat de drie Westelijkste Indogermaansche talen, die
met elkaar in het naar voren brengen van liet accent overeenstemmen
tegenover bijna alle andere, ook tevens het exspiratorisch accent veel meer
hebbc n ontwikkeld, dan al'e andere. Zie J n!iog(rmanische Forschungen IX
(1898) p. 290-294. Daarentegen moet opgemerkt worden, dat van de Slavische talen twee, het Czeehiseh en het Sorbisch, ook het accent naar voren
hebben gebracht zonder daarbij het sterk muzikaal accent, dat aan alle
Slavische talen eigen is, te hebben prijsgegeven.
,
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maties door nominale afleiding van werkwoorden en verbale afleiding van nomina wel allerlei uitzonderingen op dien regel doen
ontstaan, en tegelijk de neiging in de hand gewerkt om den klem
toon te leggen op de wortellettergreep of het ,,zakelijk deel",
waarop LAMB. TEN KATE zelfs kon meenen, dat hij in de Germaansche talen steeds rustte, omdat bij de meeste woorden ook
nu nog de wortellettergreep tevens de eerste is; maar het veelvuldig voorkomen van den klemtoon op de voorvoegsel der nomina
(men denke bv. bij ons aan antwoord, bijstand, oorzaak, voorzorg,
weerstand, enz.) bewijst toch, dat in het Germaansch niet het
streven heeft bestaan om het gewichtigste deel van het woord te
accentueeren, maar het allereerste deel.
Zelfs woorden, door de Germanen uit andere talen overgenomen,
verloren onder hen hun oorspronkelijk accent, en namen het op
de eerste lettergreep, wat dikwijls tevens vormvermindering ten
gevolge had. Onze eigene taal levert verscheidene voorbeelden
van accentverplaatsing bij woorden, die door onze voorouders
hetzij reeds in de eerste eeuwen onzer jaartelling, hetzij later doch
in elk geval voor de lOde eeuw uit het Latijn zijn overgenomen,
zooals aker (Lat. aquarium), beker (Lat. bicdrium), kelder (Lat.
cellrium), kolder (Lat. colldrium). mnl. morter of mortel (Lat.
morüfrium, mnl. pae)ire (Lat. pancriurn), pijler (Lat. piklrium),
spijker (Lat. spicfriurn), vijver (Lat. ?ivcrium), zolder (Lat. soklrium),
outer of altaar (Lat. alklre), okker (noot) (Lat. nucdrius), opper(man)
(Lat. operdris), sprokkel(maand), mnl. sporkele (Lat. spurcfli(i.),
monster (Lat. monaste'riurn), trechter (Lat. trajecto')-ium), ree fter
(Lat. refectorium), dormter (Lat. dorrnitérium), zeker (Lat. seciirus),
deken (Lat. (leCa'flus), ketei (Lat. cctte'na), zegen (Lat. sage'na),
metten (Lat. matuUna), pelgrim (Lat. peregrmnus), tol, mnl. tolne
(Lat. telonéum), mnl. pellel Lat. palUolum), kemel (Lat. camélus),
venkel (Lat. foeni'cuium), kervel (Lat. caerifölium), schotel (Lat.
scutélla), vlegel (Lat. flagéliwm), zegel (Lat. sigillum), pepel (Lat.
papilio), munt (Lat. )vonét(t,), venster (Lat. fenéstra), oogst (Lat.
Augstus), kers (Lat ce'sea), aalmoes (Lat. eleemo'syna), paard
(Lat. paraverédus), duren (Lat. durcre) , ijken (Lat. aegucre),
vonnen (Lat. forma're en firmcre), enz. Ook in lateren tijd komt
accentverplaatsing hij uit het Fransch overgenomen woorden nog
eene enkele maal voor, als bij baanderheer (ook banjer), bastaard,
mosterd, enz. en veel meer in het Hoogduitsch, dat o.a. ook nog
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herold, pinsel, duizend heeft, tegenover ons heraut, penseel, dozijn,
met Fransche accentuatie. 1
Een bij toon op eene der latere lettergrepen van een woord heeft
)

zich in de Germaansche talen, en met name in het Nederlandsch,

dan ook maar betrekkelijk zeldzaam kunnen handhaven. Dat hij
tamelijk dikwijls voorkwam, bewijst het Oudgermaansch, ook zelfs
nog de Middelhoogduitsche poëzie ; maar later wordt hij al zwakker
en zwakker. Toch hoort men hem in het Hoogduitsch nog meer
dan in het Nederlandsch, waar tegenwoordig, behalve bij lange
samenstellingen , nauwelijk van bijtoon sprake kan zijn, ofschoon
het rijm van onze middeleeuwsche gedichten bij nu volstrekt toonboze lettergrepen, als de laatste van coninc, de voorlaatste van
dienare, heinielike, sonderlinge, enz., die nu door apocope der slot-e
ook de laatste lettergrepen geworden zijn, op het eertijds nog
hoorbare van zulk eenen bijtoon wijst.
Ook het Oudkeltisch had, evenals het Germaansch, den klemtoon
op de eerste lettergreep teruggetrokken en wel, behoudens enkele
afwijkingen, volgens denzelfden regel wat de praefixen betreft als
in het Germaansch. Later heeft daarentegen zich de bijtoon
er wat meer doen gelden, zoodat het nieuwere Keltisch niet meer
aan den regel voldoet, en zelfs het Kymriseh al vroeg bij voorkeur
de voorlaatste lettergreep, ook hij veellettergrepige woorden, is
beginnen te accentueeren.
Voor het oudste Latijn moet men ook terugtrekken van den
klemtoon op de eerste lettergreep aannemen, omdat alleen daaruit
verschillende gevallen van klankverzwakking (zooals . bij peperti
naast parco, inimicus naast ainicus) verklaard kunnen worden,
die zich zelfs bij uit het Grieksch overgenomen woorden (zooals
b.v. Tarentum uit T á pav-rov) voordoen. Later echter heeft zich in
het Latijn de bijtoon zoodanig ontwikkeld, dat hij hoofdtoon werd.
Vandaar in den historischen tijd de regel, dat die nieuwe hoofdtoon
valt op de voorlaatste lettergreep of, zoo die kort is, op de voorvoorlaatste.
li Opmerkelijk echter is het, dat zoowel in het Hoogduitsch als in het
Nederlandscli zoovele geaccentueerde uitgangen uit het Fransch zijn overnomen, die den vollen klemtoon behouden hebben, zooals bij ons -ier, -es
-ee', •-ij, -age, -eeren, en dat daardoor zelfs de echt Germaansche uitgang
in bij ons (maar niet in het Hoogduitsch) den klemtoon heeft verkregen;
vgl. koningin met den klemtoon op de laatste tegenover Hd kunigin met
dien op de eerste lettergreep.
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In de Romaansche talen schijnt de exspiratorische kracht van
het accent nog te zijn toegenomen, waardoor dan in het Fransch
de steeds toonlooze slotlettergreep geheel verviel of als toonlooze,
ja niet eens uitgesproken en alleen in het schrift bewaarde e
overbleef, en in de voorvoorlaatste korte de klinker werd gesyncopeerd. Het gevolg daarvan was, dat het Fransch den klemtoon
nu steeds op de laatste op voorlaatste lettergreep heeft. Zoo,
werd amárre tot aimér, exeinplum tot exémpl(e), amábilis tot
aimáble, praehendere tot préndre, enz. Niet alleen leidde de
accentuatie hier tot apocope van tallooze slotklinkers, maar ook
tot syncope in de lettergreep, die onmiddellijk op den klemtoon
volgde. Bovendiendien werd in het Fransch ook geregeld de klinker
der aan den klemtoon voorafgaande lettergreep gesyncopeerd, als
het een oorspronkelijk korte klinker was, zooals bij bonté uit
bonitd tem, pitié uit pietd iem, en verkort als het een (niet door
positie) lange was, zooals bij ornement uit ornzméntu n. Volgens
dien regel moest illorurn (met korte i) tot leur, illuic tot lui,
eccillos (= ecce illos) tot ceux, eccilla tot celle en eccilluic tot
celui, ecciste tot cet, eccista tot cette worden. 1
Overigens is het aantal woorden met aphaeresis van den beginklinker in 't Fransch zeer gering, omdat zulk een klinker, als het
eene a was, in dat geval bewaard bleef, en andere toonlooze klinkers dikwijls in a zijn overgegaan. Voor aphaeresis moet men
zijne voorbeelden liever in het Italiaansch zoeken. Men vindt er
dan o. a. badla (Mlt. abbadia), bottega (Lat.-Griekseh apotheca),
gaggia (Lat.-Gr. acacia), pechia (Lat. apiccia), briaco (Lat. ebrius),
véscovo (Lat.-Gr. episcopus) , chiesa (Lat.-Gr. ecclesia), sciame
(bijenzwerm, Lat. examen), spedire (Lat. expedire), state (Lat.
aestatem), stivale (Lat. aestivale, ook door ons als stevel overgenomen), leccio (vgl. Lat. ilex), nemico (Lat. inimicus), gli (Lat. illi),
stesso (vgl. Lat. iste), lezzo (vgl. Lat. olere), cagione (Lat. occasionem),
enz. Zelfs levert het Italiaansch voorbeelden van aphaeresis eener
door onuitgesproken h voorafgegane vocaal, zooals bij rondine (Lat.
hirundinem), spedale (Lat. hospitale), verno (Lat. hibernus), enz.
)

1 ) Dat ook illum tot le, illa tot la, illos tot les, ecce hoc tot ce werd,
ofschoon daar de verdwenen eerste lettergreep eigenlijk klemtoon moest
hebben, is vermoedelijk aan het proclitisch gebruik dezer woorden en ten
deele ook aan »ausgleieli" toe te schrijven.
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Nog sterker dan in het Italiaansch doet de aphaeresis zich in
het Nieuwgrieksch voor, waar de neiging om aanvangsklinkers weg
te laten nog zelfs in den tegenwoordigen tijd schijnt toe te nemen.
Opmerkelijk althans is het, dat een woord als ei i pávTopas, dat
-

eerst kan gevormd zijn na de vestiging van het koningschap in
Griekenland, reeds tot o-cpp& T opas is verminkt 1 ).
Het accent, dat in de Romaansche talen en het Nieuwgrieksch
de oorzaak was van het verloren gaan van zoovele beginklanken,
moest natuurlijk in het Germaansch, waarin het accent zich op
die klanken had teruggetrokken, eer iedere andere vocaal doen
verloren gaan, dan juist die beginvocaal. Alleen praefixen van
werkwoorden, die geen klemtoon hadden, konden hunne aanvangsklinkers verliezen, en daarvan zijn dan ook wel enkele voorbeelden.
Zoo heeft het Os. tógian, bij ons over in betoogen, eene begin-a verloren blijken Got. at-oogjan, dat „voor oogen brengen" beteekent.
Zoo wordt ook ons toonera uit een ouder *at-azvnian verklaard.
Verder lieten in de Nederlandsche schrijftaal sommige, in de
Jriesche of Frieschgekleurde tongvallen alle werkwoorden het
toonlooze voorvoegsel ge vallen, nadat het eerst tot e was verzwakt,
zooals in 'de Saksische dialecten ; maar veel meer voorbeelden van

aphaeresis eener vocaal zal men noch uit onze taal noch uit de
Germaansche talen in het algemeen kunnen aanhalen, want is het
waar, dat van is ontstaan uit Indogerm. *apóno, bij uit Idg.
*a( m)bhi, en bei(de) uit Idg *a nbhói of *ubhói -}- het lidwoord,
dan moet dat toch reeds gebeurd zijn in het Oergermaansch, toen
de klemtoon nog niet op de eerste lettergreep was teruggetrokken.
Natuurlijk komt in de Germaansche talen, en zoo ook in de
onze, de aphaeresis wèl voor bij verscheidene woorden, die uit eene
vreemde taal zijn overgenom.eu, daar juist de zucht om ook bij
die woorden den klemtoon op de eerste lettergreep te hebben eene
daaraan voorafgaande toonlooze vocaal kon doen vervallen. Overigens is het ook niet onmogelijk, dat bij die woorden de aphaeresis
reeds had plaats gehad in het Vulgaarlatijn of Romaansch, waaruit
.

1) Zie Albert Thumb, Indogerm. Forschungen VII (1896) p. 14 : »Die
Aphatrese ist weit verbreitet, ja scheint all emein neugriechisch zu sein";
en p. 18 : »propaS ist eira offenbar erst in ganz neuer Zeit (Kon-

stituierung des Königsreichs) eingedrungenes Wort, und doch ist es rasch
der Umbildung (a-^p«y„laopaq) verfallen : die Form zeigt, dass die Bedingungen der Apharese immer noch wirken".
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zij zijn overgenomen. Zulke woorden zijn bis.^chop (ook Ags. bisceop,
Ohd. bistof) uit het (}r.-Lat. eppiscopus of Vulg.-lat. ebiscopus;
Ohd.
en ^ fogat,'in onzen Roman van Torec
voogd
q (ook
( fogat
vs. 1367, 1386 vogaat, dat ik in 't Gloss. verkeerd verklaarde)
uit Lat. advocatus of Vlat. *avogádus ; rijst (ook Fr. riz, Ital.
riso) uit Gr.-Lat. oryza, ; muts (ook Hd. mutze), nog Mnl. amnuutse
uit Mlt. almutia (kanunnikskap) ; pul, nog Mnl. apulle, uit Lat.
ampulla ; sperge (ook Hd. sparge) naast asperge (zooals in 't Franseh)
uit Gr.-Lat. asparagus ; plompe (waterlelie) nog Mnl. aplom»21pe ;
mangel naast amandel (vgl. Ital. mandola) uit Gr. Lat. amygdala ;
juin naast ajuin uit Fr. oignon ( Lat. unionem) ; sjalot (ook
1d. schalotte) uit Fr. échalotte (vgl. Ital. scalogno uit Ascalonium,
d. i. Ascalonsche ui). Ook een klinker met voorafgaande h is
soms weggevallen, zooals bij Spanje uit Fr. Espagne voor Ispania,
Hispania, en in 't Middelnederlandsch bij sam, et ( ook Mhd. samit.
Nhd. sammet) uit Fr. samit. Mlt. samitum voor Lat.-Gr. hexarnituum
(d. i. zesdraadsch, naast diemet uit d-imi tum, tweedraadsch) ; bij
spetael (ook Mhd, Nhd. spital. Ital. speciale) uit Lat. hospitale,
en bij het zeventiendeëeuwsche story (ook Eng. story, Ital. storia)
-

uit Lat.-Gr. historia.
De lettergreep de, of di is, vooral voor s, in onze oudere taal
dikwijls verdwenen, maar terwijl bij de substantieven, waarbij dat
gebeurd is, andere oorzaken kunnen hebben meegewerkt, moet
men bij de werkwoorden uitsluitend aan het accent als oorzaak
denken. Zoo vindt men in het Mnl.: storbeeren voor het Lat.

disturbare, strueeren voor het Lat. destruere, en sconfeeren voor
het Lat. disconficere, dat wij. nog steeds, tot schoffeeren geassimileerd, zijn blijven gebruiken. De aphaeresis kan echter reeds plaats
gehad hebben in het Romaansch, waaruit wij die woorden overnamen. Het Italiaansch toch heeft tot op dezen dag sturbare,
struggerrre en sconfiggere en bovendien vele andere woorden met
dezelfde aphaeresis als sbrogliare, scaldare, scavalcare, sconfidare,
en sfidare, smembrare, spiacere, enz.
Leidde de R,omaansche accentuatie tot aphaeresis , in het Germaansch moest het naar voren brengen van den klemtoon vooral
apocope ten gevolge hebben. Dat is reeds in overouden tijd gebeurd volgens vaste wetten, die bekend staan als de Germaansche
verminkingswetten der slotlettergreep („Auslautgesetze' ). De oudste
van deze, namelijk die der apocope van nasaal en dentaal , dag-
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teekenen misschien reeds van voor de accentverandering. De n
nu , hetzij die oorspronkelijk was of voortgekomen uit eene oudere
m , die in 't Germaansch , evenals in. 't Grieksch, op het eind der
woorden in n overging , viel op het eind der woorden geregeld
(met uitzondering van een straks te noemen geval) weg , schoon
nog lang een merkbaar spoor achterlatend in nasaleering van den
voorafgaanden klinker. Zoo was de n (uit m) van den Acc. Sing.
Masc. reeds verdwenen bij het Got. wulf' uit *tvolfo voor *u olfon
(Idg. *u lgom, vgl. Lat. lupum) ; van den Nom. en Acc. Sing.
,

,

Neutr. bij het Got. waurd uit *wordho voor * ordhon (Idg.
wrclhoin , vgl. Lat. verbum) ; van den Gen. Plur. Masc. en Neutr.
bij het Gotisch ieui fê , waurdê uit *u ol fên,
(met den
uitgang ên voor tin, Skr. c2 m). Ook de n (uit m) van den Gen.
Plur. Fem. is verdwenen , reeds bij Got. gibî uit *gebón (Idg.
ghebhám) en de oorspronkelijke n van het n-suffix der zoogenaamde
zwakke verbuiging , in den Nom. Sing. Masc. Fem. en Neutr. en
den Acc. Sing. Neutr.: vgl. Got. Nana, tuggó, namo. Is de n
van Got. in , than, hwan en dus ook van ons in, dan, wan(neer)
klankwettig bewaard , zooals wel niet te betwijfelen valt (vgl.
Lat in, cUm, turn), dan moet men aannemen , dat na korte geaccentueerde vocalen de n niet wegvalt 1 ). Eenlettergrepigheid
kan hier de oorzaak niet zijn , want ook van monosyllaben met
langen klinker is de n verdwenen , b v. bij Got. thó voor *thóm
(Idg. tam, vgl. Lat. istam).
Voor de dentalen (t en th) geldt dezelfde regel als voor de n.
Na korte geaccentueerde vocaal is de t gebleven in Os. that, hwat.
N1. dat, wat (Idg. tod, qod, vgl. Skr. tád, Lat. quod) terwijl zij
na toonlooze eenlettergrepige vormen als Got. hwa en tha in thei
voor thaei verdwenen is. Verder zijn overal de slot-dentalen in
het Germaansch geapocopeerd, zooals bv. de th van de derden
pers. sing. Optat., b.v. in 't Got. wili (Mnl. soms nog zoele) uit
*welith (vgl. Lat. velit), Got. bairai uit beroith (Idg. bh-eroit. Skr.
,

,

,

1) Zie voor de verklaring van het bewaard blijven der slot-n in dit geval
en van de slot-dentaal in hetzelfde geval W. L. van Helten , Eine ausnahme der consonantischen apocopegesetze (in P. B. Beitráge XV p. 473-480).
Dezelfde verklaring wordt daar ook voor het bewaren der z als r bij mir,
dir , wir enz. voorgeslagen , doch het feit , dat het Hoogduitsch daarin
alleen staat , ofschoon in alle andere Germaansche talen deze woorden
evengoed met klemtoon gebruikt worden , maakt dat ik voor dat verschijnsel eene andere verklaring aannam.
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bháret, vgl. Gr. opoe, dat ook de t verloren heeft). Zoo heeft ook
de derde persoonl. pur. van het Praet. de th geapocopeerd, bv.
bij 't Got. bêrun (Idg. bkern t), enz. Voor apocope bij substantieven
denke men aan de t van oude ablatieven, als het Got. adv. hwathró, enz. met den uitgang -thr5, Idg. trad, zooals bij Lat. extra
voor extrád en bij alle ablatieven in 't Latijn, die in het oudste

ons overgeleverd Latijn nog de later ook daar geapocopeerde d
hadden bewaard. Ook zijn alleen door die apocope in aanmerking
te nemen woorden als Ohd. nevo, Nl. neve, neef te vergelijken
met Skr. ndpát en Lat. nepos (stam nep ó t), enz.
Veel jonger is de apocope van de slot-z, die zich bovendien ook
alleen maar tot de Westgermaansche talen heeft bepaald, maar
bewaard is in het Gotisch, waar zij tot s is verscherpt, en in het
Noordgermaansch, waar zij tot r is overgegaan. Zoo verdween
de z als uitgang van den Nom. Sing. Masc. b.v. bij Os. dag, stén,
tegenover Got. dags, stafins, Runisch dagaR, stainaR, On. dagr, steinn
(geassimileerd uit steinr) ; van den Nom. Plur. Fem. bij Os. geb/ic,
Ohd. gebá, Ags. qie fa, tegenover Got. gib6s. 1 ) ; van den Acc Plur.
Masc. bij Ohd. taga, Mnl. dage, tegenover Got. dagans 3 ) van den
Gen. Sing. en Nom. Acc. Plur. der sterke consonantstammen,
b.v. Ohd. naht, Pater (met onregelmatigen Plur. fatera), Os. nakt
(met onregelmatigen Gen. nahtes), , f ader, Mnl. in den Plur. soms
nog nacht en in den Gen. Sing. dikwijls vader, tegenover Got.
baurgs, bróthrs (met onregelmatigen Plur. brolthrjus, bróthrjins) enz,
Ook bij de vervoeging der werkwoorden ontbreekt in 't Westgeri
maansch de slot s, die wij b.v. in 't Got. wileis (vgl. Lat. velis), tegen=
over Ohd. wili, nog vinden ; maar door de verschillende analogie+
veranderingen spreekt daar het verschijnsel niet zoo sterk. Voor
adverbia denkti men aan de comparatieven, die in het Oergermaansch
;

1) Ook de Nom. Plur. Masc., die in 't Got. s, in 't On. r heeft , mist in.
't Ohd. en Mnl. de s , maar heeft die in 't Ags. en Os. ; vgl. Ohd. tagá of
toga , Mnl. dage met Os. dagos, Ags dagas , On. dagar , Got. dagos. Misschien is dus met Wilhelm Scherer , voor Ags, en Os. een andere uitgang
aan te nemen, die een' grondvorm *dagósas doet vermoeden. De s van den
Gen. Sing., die in het geheele Germ., behalve bij de sterke consonantstammen, bewaard is , was oorspronkelijk geene slot-z , zooals wij straks
aull en zien.
2) Niet slechts s , maar ns is dus geapocopeerd. In On. Os. en Ags
wordt de Nom, als Ace. gebruikt. De Ace. Plur. Fem. is in alle Germaansche

talen gelijk geworden aan den Nom.
Noord en Zicid, 23ste Jaargang.
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is (iz) uitgingen, als Got. mies (voor *minniz uit *minzviz), dat
in Ohd. en Ags., evenals bij ons, min luidt, enz.
Dat ook de oorspronkelijke klinkers der laatste lettergreep in
het Germaansch zeer geleden hebben, zelfs wanneer een medeklinker daarop volgde, spreekt van zelf. Was het vooral LESKIEN
geweest, die (in 1872) de apocopewet der slotmedeklinkers in hoofdzaak zóó had geformuleerd 1 ), als zij nu wordt aangenomen, de
wetten der klinker-verminking zijn, sedert RUDOLF WESTPHAL, die
ze in 1853 voor het Gotisch aanwees 2 ) en WILIHELM SCHERER,
die ze in zijn bekend werk (1868) nader ontwikkelde, het onderwerp van veel studie geweest ; en allengs zijn zij duidelijker en
juister geformuleerd door mannen als SoPnus BUGGE (1870),

bp

AUGUST LESKIEN (1872), WILHELM BRAUNE (1876), HERMANN PAUL
.

en 1878) en anderen, ook nog in
lateren tijd, ofschoon er over deze wetten nog niet in alle opzichten
eenstemmigheid bestaat. 3 )
Als eene der oudste verminkingen mag men wel aannemen het
wegvallen van den korten klinker aan het einde eener derde
lettergreep, waardoor b.v. de uitgang so van den Gen. Sing. Masc.
en Neutr. reeds in voorhistorischen tijd tot s werd en dus b.v.
uit Oudgerm. dagoso een Os. dagas, Mnl. dages, Nnl. daags ontstond.
Zoo ging eene slot-i verloren bij den tweeden en derden pers. enk.
en den derden pers. meere. van het Praes. Ind., die in het oude
Indogerm. op $i, ti, nti uitgingen, zoodat Got. eimis, nimith,.nimand,
Mnl. nemes, nemet, neonen (zonder d en vermoedelijk eerstenpersoonsvorm) staan voor *nemesi, *nemeti, *nenzonti, ook blijkens
de vervoeging in 't Grieksch en Sanskrit. Ook is eene i verdwenen bij
het Part. Praes., blijkens Got. bairand, vergeleken met Skr. bharanti,
en bij partikels zooals ons over, Got. u far, maar Skr. upari.
Wat jonger is de apocope der korte slot -a luit Idg. o) en slot -e,
vooral wanneer die na het wegvallen van eene n nog eenigen tijd
genasaleerd was gebleven of wanneer op de a of e der laatste
lettergreep nog een medeklinker volgde ; maar toch is ook reeds
(1877), EDUARD SIEVERS (1877

1) In de Verhandlungen der Leipziger Philolo.7enversammlunq von x.872.
2) Zie R. Westphal in Kuhn's Zeits hrift für Vergleichende Sprachforschung, II p. 161 vlgg.
1

) Vgl. de voorstellingen bij Karl Erugmann, Grundriss der verglei-

chenden Grammatik der Idq. Sprachen I § 659-662, Friedrich Kluge,
Gruetdriss der Berm. Phildogie 1 (1890) p. 353----366 ; 2e dr. (1897) p. 415-425
en Wilhelm Streitberg, Urgerinanische Grammatik, Heidelberg 1896 § 144~152.
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tamelijk vroeg iedere korte a of e verdwenen. De Nom. Sing.
Mase. der o-stammen heeft in de woorden, die het Finsch aan het
Germaansch in overouden tijd ontleende, die vocaal nog bewaard,
bv. bij ansas (balk), rengas (ring), en ook in de oudste Noorsche
runenopschriften wordt die vocaal nog gevonden, b.v. bij dagaR,
stainaR, maar het Gotisch heeft reeds ans, dags, stains, 't On.
hringr, en de West-Germaansche talen hebben die woorden zonder
a of z. De Nom. Acc. Sing. Neutr. en Acc. Sing. Masc. der o-stammen heeft in het Germaansch-Finsch en in de runenopschriften
ook nog de daar vroeger door n (mz) gevolgde vocaal bewaard ,
b.v. in het Runische staina en het Finsche goltha , tegenover
Got. stain en gulth. Eene slot-e verdween o. a. bij fim f (Nl. vijf),
dat reeds in 't Got. flni f uidt, tegenover Gr. ?réuro, Lat. quinque ; --^
bij den Voc. Sing. der o-stammen, b.v. Got. dag, wulf, die, blijkens
het Latijn (b.v. lupe) op e moest uitgaan ; en bij den tweeden
persoon enk. van den Imperatief, b.v. Got. hilp (Nl. help) voor

*helpe. Niet onwaarschijnlijk is het, dat a en e het eerst zijn
verdwenen na lange lettergrepen met klemtoon en eerst later na
korte geaccentueerde syllaben. Men heeft althans gemeend, dat
te mogen opmaken uit Gotische samenstellingen als weindrugkja
(wijndrinker), arbinumja (erfgenaam) en andere, waarvan het eerste
lid geene slot-a meer heeft, terwijl die in samenstellingen nooit
ontbreekt, indien de eerste lettergreep kort is.
Ook geldt die wet, vermoedelijk voor het geheele , Germaansch,
ten opzichte van de korte i en u, die na eene lange geaccentueerde
lettergreep weggevallen, maar na eene korte bewaard zijn ; vgl.
Os. síedi, meri, hugi, Ohd. turi (Nl. stede, meer, heuq, deur) met Os.
gast, wurm, brud, ddd, nód (Nl. gast, worm, bruid, daad, nood), en
Os. sunu, fridhu, sidu, fehu (Mnl. sone, Nnl. zoon, vrede, zede, vee)
met Os. dódlt, flód, lu f t, hand, scild, íhorn (Nl. dood, vloed, lucht,
hand, schild, doorn). 1 )
1) Het Gotisch heeft den schijn van met dezen regel niet overeen te
stemmen. De i is daar niet alleen na lange voorafgaande lettergreep
geapocopeerd, maar dikwijls ook na de voorafgaande korte ; daarentegen
heeft de u daar den schijn van zich altijd, dus ook na voorafgaande lange
lettergreep, te hebben gehandhaafd. Van Helten, P.B. Breitrage XV p. 455
vlgg. heeft echter op Got. tagr (Gr. pv) en sits (Gr. i) gewezen, om
aannemelijk te maken, dat ook daar dezelfde regel geldt als in 't Westgermaansch, en dat vormen als dauthus, flodus, luft-us, thaurnus, lustus daar

analogievormen naar de u-stammen met voorafgaande korte lettergreep zijn.
25*
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Over het verloop bij de lange slotklinkers en tweeklanken heerscht
nog verschil van meening ofschoon het zeker is, dat ook daarbij
over het algemeen door den invloed van het accent verkorting
,

heeft plaats gegrepen. Nam men nog niet zoo lang geleden op

voorgang van LESKIEN algemeen aan, dat reeds in den Oergermaanschen tijd alle lange klinkers en tweeklanken, waarop een
woord uitging, verkort waren, behalve wanneer het nasaalvocalen
geworden waren onder den invloed van eene te voren daaropvolgende nasaal, in de laatste jaren is er bijzonder de aandacht
op gevestigd, dat de vele uitzonderingen, welke op dien regel voorkwamen, eene te ingewikkelde en te gekunstelde verklaring vereischten, om den regel als eene taalwet aannemelijk te doen zijn.
In aansluiting aan FR. HAN55EN, 1) die ook voor 't Oergermaansch
twee soorten van accent (sleeptoon en stoottoon) aannam en betoogde,
dat, evenals in het Litauwsch, ook in het G-ermaansch verkorting
van lange slotlettergrepen alleen plaats had gehad, als zij met
stoottoon waren uitgesproken, ontwikkelde HERMAN HIRT 2) eene,
0. a. ook door WILHELM STREITBERG krachtig in bescherming genomen, nieuwe theorie van de verkorting der lange slotklinkers.
zij het dan ook niet met mathematische
Neemt men aan
dat een met stoottoon uitgesproken lange klinker
gestrengheid
dubbel zooveel tijd vereischt als een korte, en dat voor een met
sleeptoon uitgebrachten langen klinker driemaal zooveel tijd noodig
is, dan zal, naar lIET's meening, als het naar voren brengen van
het woordaccent op beide lange klinkers denzelfden invloed oefent,
de lange klinker met stoottoon een korte klinker worden, maar
de lange met sleeptoon een lange blijven, maar nu met stoottoon
uitgesproken. Vandaar dan in 't Gotisch verkorting van de c tot a
bij waurda. (woorde(n), N. A. Plur. N.) en air/ha (aarde, N. Sing. F),
en, na wegval van de m, bij airtha (A. Sing. F) en salb&ia (zalfde)
voor ouder *wor&t, ertM, ertM(m), .sctlbôcM(m) ; verkorting van de
ô tot O die later a werd, bij nima (ik neme) voor ouder * n eniô ;
verkorting van de i, tot i bij wili, neArni (hij wille, name, 3 P. Sing.
Opt.) en mawi (maagd), thiwi (dienstmaagd) voor ouder *we7(th),
né^tt
* ma w, *tkew en verkorting van de ei tot a bij bairacia,
-

-

;

) J j Kuh&s Zeitschrift XXVII (1884) p. 612 vlgg.
In inciogerm. Forschunçjen 1 (1892) p. 195 vlgg. en elders, vooral in
zijn werk Der .lndogerm. Akent, Strassburg 18950
1

)
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bairanda ( 3 P. Sing. en Plur. van 't Med-Pass. van 6airan, dragen)
voor *beredhai, *berondhai (vgl. Gr. çoproct, épv), enz.

In de Westgermaansche talen zijn ook de in 't Gotisch nog lang
gebleven slotklinkers allengs verkort, later toonloos geworden, en
in den jongsten tijd zelfs grootendeels verdwenen. Is het Engeisch
in dezen het verst gegaan en daarin alleen door het AfrikaanschHollandsch van Zuid-Afrika geëvenaard, ook ons Nederlandsch is
in die richting een groot eind gevorderd, meer dan het Hoogduitsch.
In het Middelnederlandsch zijn (evenals trouwens in het Middelhoogduitsch) bijna alle eindvocalen (natuurlijk als zij den hoofdtoon hebben) toonloos en onduidelijk geworden en na de middeleeuwen zijn bijna al die e's aan 't eind der woorden verdwenen,
met name de slot-e van den eersten persoon van het Praesens md.
der werkwoorden, van den Dat. Sing. en van den Nom. Sing. van bijna
alle zwakke substantieven, behalve van enkele persoonsnamen;
verder van de meeste vrouwelijke -stammen, de mannelijke en
onzijdige jo stammen en van de meeste dier i- en u-stammen, die
de slot-vocaal nog als toonlooze e in het Mnl. hadden gehandhaafd.
Werd in het Gotisch de laatste lange vocaal van een woord
door een volgenden medeklinker gedekt, dan bleef zij lang, ook
al werd zij met stoottoon gesproken, in tegenstelling tot het
Litauwsch, waar dezelfde regels voor gedekte als voor ongedekte
slotvocalen golden. Het Westgermaansch echter heeft gaandeweg
ook die lange klinkers verkort, ja ze ten slotte grootendeels toonloos gemaakt, evenals de oorspronkelijk korte klinkers. De Gotische
uitgangen ons en ans van de meervouden der zwakke substantieven,
de uitgangen an, jan, 'én en ôn van de infinitieven, de uitgang
an van het Participium hebben reeds in 't Middelhoogduitsch en
Middehiederlandsch de toonlooze e en zijn dus alle aan elkaar
gelijk geworden; ja zelfs van dien uitgang en wordt de n alleen
in de Saksische (slechts ten dccle in de Friesche) streken van ons
land uitgesproken, maar niet meer in de Frankische en daardoor
evenmin in de beschaafde spreektaal van Holland. De toonlooze
e is daar echter nog gebleven, maar het Engelsch en het AfrikaanschHollandsch hebben ook die bij den infinitief prijs gegeven.
Het Westgermaansch onderscheidde zich ook reeds vroeg van
het Gotisch door syncope der i en u in de middelste open lettergreep van drielettergrepige woorden, wanneer daaraan eene lange
lettergreep voorafging, die den klemtoon had. Vandaar, dat in
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alle Westgerm. talen voor den praeteritumsuitgang da (Ohd. ta)
der zwakke jan-werkwoorden de i alleen bewaard is als de wortellettergreep kort was, b.v. Ohd. n3rita, frumita tegenover hórta,
teilta, suohta, branta (— brannta), stareta, enz. Nieuwhoogduitsch
en Nederlandsch zijn nog verder gegaan en hebben overal de
toonloos geworden i uitgestooten, Syncope der i van den uitgang
itha, b.v. bij lengte, hoogte, is veel jonger en zelfs in 't Mnl.
nog niet algemeen. Een oud voorbeeld van syncope der i van
den comparatiefuitgang iro is heer, reeds in 't Ohd. hêrro uit
hêriro. Ook a en o hebben in hetzelfde geval syncope ondergaan,
doch niet in alle Westgerm. talen even regelmatig het meest
in het Angelsaksisch, en ook veelvuldig in ons Nederlandsch.
Zoo zijn dan in alle Germaansche talen, en niet het minst in
de onze, door den invloed van het accent talrijke eenlettergrepige
woorden ontstaan uit meerlettergrepige. Met het oog daarop
behoeft het wel geen betoog meer, hoe geheel averechtsch de, ook
door SPIEGHEL overgenomen, stelling van BEcANUs was, dat talen,
die het rijkst zijn aan een lettergrepige woorden ook het meest haar
oorspronkelijk larakter bewaard hebben. Zijne beruchte gevolgtrekking, dat het Nederlandsch daarom de oudste taal der wereld zou
wezen en ongetwijfeld door Adam en Eva in liet Paradijs zal
gesproken zijn, , wordt dan ook tegenwoordig nog maar alleen als
curiosum, als een staaltje van erbarmelijk taaldilettantisme uit het
verleden aangehaald, schoon wij -- omdat Becanus inderdaad een
zeer geleerd en vernuftig man was — er liever een bewijs in
moeten zien van den grooten afstand, die de geheele taalwetenschap onzer eeuw van die der 16de eeuw scheidt. Toch klonk die
stelling ook reeds aan vele van Becanus' tijdgenooten als wonderspreuking in de ooren en vond zij ook reeds ábij menigeen
onmiddellijk tegenspraak. JITsTUS LLPsIus voerde er tegen aan,
dat het Chineesch dan wel voor de taal der paradijsbewoners mocht
gehouden worden, omdat daarin alleen eenlettergrepige woorden
voorkomen 1 ).
1)

In een' brief aan Mr. Henricus Schottius ; zie Justi Lipsii Epistolarum

selectarum chilias, Lugd. Bat. 1618 p. 775 : »At argumentum ejus alterurn :

Antiquissima quae simplicissirna : talis est lingua nostra, ergo et prius•
Quod sirnplicissima ex eo patet quia tota fi r elnonosillaba : et verum est

exanimanti. (duid tum autem ? Antiquissima ? negatur. Si in rerum
natura et genitura manes, fateor simplicia. praeire : non idem in sernmone
si cum altero comparetur. Neque enim iste talis a natura est, sed ab
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Voor dat Chineesch, evenals voor de andere monosyllabische (of
isoleerende) talen: het Anamietisch en het Birmaneesch of de
Achterindische talen, en het Tibetaanseh, stonden WILHELM VON
HUMBOLDT, ATIQIJST POTT, A. H. SAYCE, enz. in de 19de eeuw
nog op hetzelfde standpunt als Becanus voor het Nederlandseh.
Zij namen aan, dat die talen van oudsher monosyllabisch geweest
waren en dus noch samenstelling door agglutinatie, noch woordvorming door afleidings- of buigingsuitgangen hadden gekend. Na
hen is nu en dan de vraag gerezen, of dat wel waarlijk zoo zou
zijn, en in den laatsten tijd heeft ATTcWST CONRADY op grondvan
een uitgebreid onderzoek zelfs de stelling verdedigd: de IndoChineesche talen behooren oorspronkelijk tot de aggiutineerende
talen , al hebben zij ook eenen van andere agglutineerende
talen zeer verschillende ontwikkelingsgang gehad, die, met buiging
begonnen, in isoleering geëindigd is, en dat wel ten gevolge van
een sterk woordaccent, want daardoor zijn de meerlettergrepige
woorden tot ééne lettergreep samengedrongen en heeft zich zoowel
de klankmelodie ontwikkeld als de isoleering ).
In de IRomaansche talen heeft het accent vooral ook op de
medeklinkers gewerkt, reeds in het Vulgaarlatijn, waarin onmiddellijk na den klemtoon de tenues in medial zijn overgegaan.
Vandaar dan ook, dat verscheidene woorden, die uit dat Vulgaarlatijn in de G-ermaansche talen zijn overgegaan, die klankverandering tegenover het oudere Latijn vertoonen, bv. met d voor t
Nl. abdij uit Vl. alilxidia (Lat.. ablatict, oorspr. Syrisch), Mnl. bodeline, nu beviin,q uit \Tl bodulu$ (Lat. boti7us, worst), Mnl. lampreide,
nu lamprei uit Vi. lamprêda (Lat. lanzprêta), salade uit Vi. saMda
(Lat. saMta = het gezoutene), zijde uit Vi. sêda (Lat. sta), lid.
icreide uit VI. erêda (Lat. crêfa), enz. Met g voor k hebben wij
Nl. spiegel uit Vi. spequlum (Lat. speculum), met 1 voorp : Nl. dubbel
uit Vi. dublus (Lat. duplus), lid. zwiebel uit Vl. caebulct (Lat. caepula).
instituto, arte, casu. Et tarnen positioni si acinuam, nee sic obtinebit. Nam
Sinenses ecce plerasque voces hodie unisillabes habant , easque variae
significationis (ita ex lis locis selibunt) nee nisi accentu aut tono in pronunciando discernendas. Itaque ü de palma certant."
2 ') August Coniady, Eine indochinesische Causatir-denominativ- bildung
und jhr Zuarnmen1iang mit den Toneccenten., Leipzig 1896 p. 204: »Der
Wortaccent ist es gewesen, der die rnehrsilbigen Wörter in cme Silbe
zusammengepresst und dadurch so gut die Töne erzeugt wie die Jsolirung
erzwungen hat."
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Overgang van tenuis tot media vóór den klemtoon treffen wij
aan bij het reeds vroeger besproken voogd (Lat. advocatus) en het
Hd. predigen uit Vl. praediyáre (Lat. praedicáre). Die laatste overgang is regelmatig in het Italiaansch, waar de tenues zich na den
klemtoon handhaven, b.v. státe (Lat. aestatem), róta, anníco, póco,
celpo, siepe, maar voor den klemtoon in mediae overgang, b.v.
7nedcíyla (Lat. rnetálla), pad^lla (Lat. patella), padrone (Lat. patrónus),
spedále (Lat. hospitále), badessa (Lat. abbatissa), andáre (Lat. ambitáre),
lagulna (Lat. lacuna), dragóne (Lat. draconent), vergogna (Lat. verecundia), covérta (Lat. coopérta), arriváre (Lat. adripáre) enz. De
mediae handhaven zich na den klemtoon, b.v. grádo, pávido,
mádido , piága, maar vallen uit voor den klemtoon, b.v. reále
(Lat. regális), leále (Lat. leyális), fraóre (Lat. frayórem), maestro
(Lat. ma 'trom), paése (Lat. paqus-), panne (Lat. pavónem) enz.
Het Fransch is nog verder gegaan. Niet alleen vóór, maar ook
na den klemtoon zijn de mediae verdwenen, b.v. clore (Lat. claudere),
voir (Lat. videre), roi (Lat . reyeyn ), royal (Lat regalis), reine (Lat.
.

regina), pays (Lat. pagus-), maitre (Lat. nagistrum+, froid (Lat.
f rigidus), nier (Lat neyare), aout (Lat. auqustus). Alleen de b is
als v gebleven : cheval (Lat. caballit2n), f ève (Lat. faba), livre (Lat.
librum). Daarentegen is de v verdwenen bij paon (Lat. pavonent),
peur (Lat pavorem), cité (Lat. civitatem). Ook de p is v geworden:
louve (Lat. lupa), avril (Lat. aprilis). De oudere tenues t en c
.

zijn eerst d en y geworden en op het eind van de elfde eeuw
uitgestooten : empereur (uit emperedor, Lat. imperatorem), frère (uit
fi'edre, Lat. fratrein), été (Lat. aestatem&, abbé (Lat. abbatem), sur
(Lat. securus), pen (Lat pauco), ari (Lat. amicum), lover (Lat. locare`,
oeil (Lat. oculum), lieve (Lat. leucam), enz.
In het Germaansch zijn de tenues en mediae door het accent niet
aangetast, maar wèl de spiranten. Sinds de ontdekking van KARL
VERNER i) weet men, dat in het geheele Germaansch de scherpe
spiranten f, th, h (ook hw) en s, die volgens de wet van Grimm
uit Idg. p, t, k, s, ontstaan waren, indien zij niet voorkwamen in
de verbindingen fs ft, hs, ht, sk, sp, ss en st, en indien de klemtoon niet onmiddellijk voorafging, tot zachte spiranten geworden
;

1 ) I Verner, Eine Ausnahme der ersten Lautverschiebung in Kit/i u's
Zeischrift fiir Vergl. Spr. XXIII (1877) p . 97-130 , later aangevuld en iets

gewijz.gd door Hermann Paul in P. B. Beitrcige VI p 5,38 vlgg.
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zijn, namelijk tot v (vaak in 't schrift der Oudgerm. talen door b
met of zonder streepje weergegeven), dh (in de Oudgerm. talen
geschreven als d met of zonder streepje), g en z. In sommige
talen zijn die zachte spiranten later weer mediae, b, d en q, geworden. In het Nederlandsch werd alleen de zachte dentale spirant
tot d, terwijl de spir anten v en q zich handhaafden en de z, even'

als in het geheele Westgerm., rwerd. Daar in onze taal niet alleen
de zachte dh, maar ook de scherpe th. tot d werd, en ook alle f's
in v zijn overgegaan, openbaart zich in het Nederlandsch de werking van Verner's wet alleen in de q en de r, die zonder die wet
h of s zouden gebleven zijn, in welk geval later in 't Nederlandsch
de ta gesyncopeerd zou wezen en de s in z zou zijn overgegaan.
Welke woorden in onze taal eene overoude, reeds door de werking van Verner's wet uit f verzachte, d. i. met stemtoon uitgesproken, v hebben, blijkt ons door vergelijking met andere
Germaansche talen en met name door vergelijking met het Hoog-

duitsch, waarin diezelfde woorden eene hebben, terwijl daar aan
onze jongere v eene f beantwoordt. Zoo hebben dan b.v. eene
oudere v : Nl. zeven (vgl. Os. sibhun, Ohd. sibun, Gr. frrá (Lat.
septem), Nl. over (vgl Ohd. ob, ubir, Skr. upári) en Mnl ave (vgl.
Ohd. aba, Gr. Dat in ons oefenen de f uit zulk eene oude
v verscherpt is, leert niet alleen het Mnl. oevenen maar ook de
vergelijking met het Hd. üben en het verwante Lat. opus. Dat
eene d bij ons ontstaan is uit eene zachte spirant, die volgens
Verner's wet was voortgekomen uit eene scherpe spirant en niet
.

-

onmiddellijk ti it eene scherpe spirant, kan alleen blijken uit die talen,
waarin beide spiranten met een afzonderlijk teeleen in het schrift
worden afgebeeld, zooals het Angelsaksisch. Doch ook het Hoogduitsch
kan hier dienst bewijzen, omdat daarin de zachte spirant reeds d geworden was, voor iedere d er in t overging, terwijl de harde spirant
er eerst later (1 werd en toen d bleef. Zoo kon dan blijken, dat
in onze taal de d eenmaal zachte spirant geweest is in woorden
als vader (Ohd. fater, Gr. raróp, Lat. pater), moeder (0h.d muoter,
Lat. mater), wind (Ohd. wint, Lat. ventus), de uitgang -held (Ohd.
-heit, vgl. Skr. kctusj, gedaante, beeld), enz.
Eene q uit h (eh) volgens dezelfde wet hebben wij in jong (blijkens

Got. jug qs naast den comp. junitiza uit * juhiza, vgl. Lat juvencus
uit Idg. *juwenko), angel (vgl. Gr. ^yY„cs, Lat. uncus), honger
c

.

(blijkens Got. huhrus uit *hunhrus naast hunqrjan), den vorm tiq
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van twin tiq naast tien (uit telun, Lat. decem), het Mnl. zweger
(schoonvader), naast zweer (schoonmoeder, uit swehur, zooals in 't
Ohd. vgl. Skr. cvdcuras naast cvacru), den uitgang -iq, -aq (vgl. den
Lat. uitgang -icus, -acus en den Gr. t,Cs, ay^ós), enz.
Eene later gevocaliseerde w voor gw uit hw heeft sporen nagelaten in woorden als wiel (uit *hwewl-, *Jiivegwl-, Idg. geloq , vgl.
Gr. en vernielen van 't Mnl. adj. niel (uit *nevel-, negwl-,
Idg. *neglo ; vgl. Ags. neol. neowol, nilzol). De w bleef o. a. in
meeuw (uit *maigw-, Idg . maiq- ; vgl . Ags . maew naast Ohd. méh).
De in alle Germaansche talen behalve het Gotisch in r overgegane z uit s vinden wij o. a. in aar (vgl . Ohd. ahir, Got. ahs,
Lat. aces, Gen. met r : aceris), oor (Os. Ohd. ura, Lat. auris uit
*ausis), Mnl. dorren (nu vervangen door durven, Ohd. turran naast
Got. qadars en ons praet. dors(te) ; vgl. Gr. &xpo-^Iv) den uitgang
-er van kinderen) (uit -iz, vgl. Lat. ,genus, Plur. .genera uit *genesa),
en den uitgang -ez van den comparatief (uit -izo ; vgl. ons beter
met Got. batiza).
Bedenkt men , dat de overgang van stemlooze spiranten in
spiranten met stemtoon reeds plaats had in den tijd toen het
Germaansch accent zich nog niet op de eerste lettergreep der
woorden had teruggetrokken , maar ook in het Germaansch nog
de oude wisselende Indogermaansche klemtoon heerschte, die in
den eenen verbuigings- of vervoegingsvorm viel op de wortellettergreep, in den anderen op het stam- of buigingssuffix, dan kan men
begrijpen, dat daardoor de buigbare woorden zich ook in het later
Germaansch konden vertoonen onder twee vormen, één met harde
en één met zachte spirant. Voor zoover dat onderscheid op den
duur niet is uitgewischt door den invloed der analogie — en dat
is zeer dikwijls gebeurd — doet zich dus, ook zelfs in de jongere
Germaansche talen, nu en dan het verschijnsel voor, dat door den
naam van granannatische wisseling wordt aangeduid. Oorspronkelijk
was natuurlijk die wisseling regelmatig, daar er regelmaat heerschte
in de wisseling van het accent. Zoo viel oudtijds de klemtoon op
de wortellettergreep of op het stamsuffix in den Nom. en Acc.
Sing. en Plur. en in den Voc. en Loc. Sing., en bleef de spirant dus
hard, wanneer de wortellettergreep en niet het stamsuffix geaccentueerd was. Daarentegen viel in den Gen ,, Dat , Instr. Sing. en
Plur. en in den Loc. Pur. de klemtoon op den buigingsuitgang,
zoodat in deze naamvalsvormen de harde spirant in eene zachte over-
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ging. In onze taal bestaan van deze wisseling bij de naamwoorden
nog maar enkele sporen en wel in een paar dubbelvormen van
adjectieven, zooals ruiq met g uit h naast ruw, oudtijds ru, voor
oorspr. ruk, en hoog met q uit h naast een zelden voorkomend
Mnl. ho voor oorspr. hauh, nog over in ons hoovaardzj.
Bij de sterke vervoeging had oorspr. alleen in het enkelvoud
van Praes. en Praet. de wortellettergreep klemtoon, later ook het
meervoud van het Praesens, zoodat toen alleen in het meervoud
van het Praet. en in het 'verleden deelwoord het accent op den
persoons- of participiaaluitgang viel en daar dus de harde spirant
in eene zachte overging. Tegenover den Sing. van het Praet.,
waar de wortellettergreep den klemtoon heeft, hadden de causatieven, die de vocaal met den Sing. van 't Praet. gemeen hebben
en dus daarvan afgeleid schijnen, het accent op het stamsuffix en
dus altijd zachte spiranten. In het Ohd. komt deze wisseling nog
beter uit dan in onze taal. Een duidelijk voorbeeld van b guit v)
naast oorspr. f vertoont daar heffen, huw f, huobzona, gihaban (vgl. Lat.
capio), dat bij ons heffen, hief, hieven., geheven geworden is, en alzoó
ook wel bij ons — doch slechts toevallig — aan den regel voldoet.
Het Gotisch, dat het onderscheid tusschen de vormen met harde
en zachte spiranten door gelijkmaking bijna geheel heeft uitgewischt,
biedt echter nog een goed voorbeeld in tharf (Mnl. dar f), Plur.
thaurbun (spr. thorvunz, Mnl. dorven). Eene t als jongere wijziging
der d (uit de zachte spirant) vindt men in 't Ohd. in den Plur.
van 't Praet. en in 't Part. van verscheidene werkwoorden, die in
het Praes. en in den Sing. van 't Praet. nog d (uit de harde spirant)
hebben, b.v. snidan, sneid, sniturn, gisnitan ; siodan, svd, sutunz,
gisotan ; findun, fand, funtum, f untan ; hladan, laluod, *hluotun i,
.gihlatan ; enz. Zoo ook is in 't Ohd. leifan het causatief van
lidan (gaan). In onze taal is geen spoor van deze wisseling aan
te wijzen, daar zachte en harde spirant bij ons beide d geworden
zijn. Zoo hebben dus onze werkwoorden snijden, zieden, vinden,
en laden in alle vervoegingsvormen eene d en is op dit punt ons
causatief leiden aan het grondwoord lijden in overlijden gelijk. Beter
komt bij ons de wisseling van h en q uit, ofschoon onze middeleeuwsche
taal daarvan veel meer voorbeelden levert, dan die van onzen tijd.
Regelmatig doet die wisseling zich nog maar alleen voor bij slaan
(uit slahan) , sloeg, met analogievorm naar den Plur.), sloegen,
geslaqen ; maar in 't Mnl. werden nog eveneens vervoegd : dwaen
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(wasschen) en vlaen (villen), en vond men de wisseling ook bij tien
(uit tihan, nu togen), teech, tegen, ,geleqen; tieën (uit teohan, nu in
het Praes. verloren), tooch, togen, getogen, vlieën (uit fleohan, nu
vlieden), vlooch., vlogen, gevlogen teaen (uit lidhan, nu hangen), hing

hingen, gehangen en vaen (uit fáhan, nu -rangen), vin vingen, gevangen, alle in 't Praet. Sing reeds met analogievormen. Van w
(voor qw) naast h (voor hw) levert het Os. een goed voorbeeld in
seh-an, salt, sáwun, ,gisewan, terwijl ons zien er nog wel de sporen

van vertoont, maar niet meer in volle regelmaat. Wisseling van
r (uit z) en s hebben wij nog in de Praet. waren, vroren, verloren
en de Part. gevroren, verloren, verkoren naast de Praesentia wezen,
vriezen, verliezen, verkiezen, en de Praet. Sing. was, koos, Mnl. ook
vroos, eerloos. De werkwoorden razen, lezen en genezen hebben

reeds in 't Mnl. alle vormen met r vervangen, maar 't Ohd. had
nog risan, reis, rirum, qiriran ; lesan, las, Mrum, gileran. Als
causatief met r hebben wij nog altijd generen naast genezen : Got.
ganasjan (voor qanazjan) naast ganisan.

Zoo is dan gebleken, hoe in alle talen, zoowel buiten als binnen
het gebied van het Indogermaanscb, de klemtoon klankwij zigenden
invloed heeft geoefend van ingrijpenden aard. Z66 gewichtig zijn
die veranderingen geweest, dat zelfs al moesten wij het accent
voor den eenigen factor der klankverandering houden, wij nog
zeer goed zouden kunnen begrijpen, hoe uit ééne taal op den
duur zoovele verschillende talen moesten voortkomen, waarvan de
onderlinge verwantschap niet dan na lange studie of zelfs in 't
geheel niet meer te ontdekken viel. Niet alleen wijziging van
klinkers on medeklinkers hebben wij er door veroorzaakt gezien,
maar ook verminking van woorden door syncope, apocope en
aphoeresis, waarvan dan weer later assimilatie het gevolg kon zijn.
Uitgangen zijn er door verdwenen, oude samenstellingen hebben
er den schijn van enkelvoudige woorden door aangenomen. Deze
vormveranderingen nagaande, krijgen wij den indruk, alsof de
geheele geschiedenis der taalvormen een eindeloos proces is van
verbinding der eenlettergrepige woordcellen tot meerlettergrepige
woordorganismen, en het inkrimpen van die organismen tot monosyclubische , cellen, die dan weer met andere verbonden worden,
om later opnieuw in één te - krimpen .... tot in het oneindige,
althans tot zoolang er taal zal zijn. Dat is eene geschiedenis,
waarvan wij ook wel nooit ons den aanvang zullen kunnen voor-
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stellen, omdat wat wij eenlettergrepige wortels noemen, vermoedelij k reeds de fossiele gewrochten zijn van eene zelfde inkrimping
der woorden in een voorhistorischen tijd. En moge de vormverandering der woorden door den invloed van het accent een physisch
verschijnsel zijn, nauw in verband met den bouw van onze spraakorganen, de versterking en verzwakking, de duur en verplaatsing
van den klemtoon is zeker meer een psychisch dan een physisch
verschijnsel ; en zoo werken dan ook -- gelijk bij alles wat menschelijk is — geest en lichaam samen, om die rijke, altijd afwisselende woordklankenwereld voort te brengen als den hoorbaren

vorm van die nog veel rijkere gedachtenwereld, uit wier ontwikkelingsgeschiedenis ons de taalwetenschap eene, wel slechts korte,
. maar daarom niet minder belangwekkende, episode tracht te doen
kennen.

In 1892, bij het begin van den 15n jaargang. verscheen in dit tijdschrift
het begin eenex Inleiding op de ge.<chiedennis der Nederlandsche taal door
Dr. Jan te Winkel.
Dr. te Winkel wasmet ons overeengekomen om tegen een flink.
honorarium per vel zijne Gesehipdenis der Nederlandsch- taal uit het
Duitsch te vertalen en zoo noodig bij te werken. De schrijver was echter
van oordeel, dat aan die vertaling eene wetenschappelijke inleiding moest
voorafgaan.
Voor eene afzonderlijke uitgave tegen afzonderlijk honorarium werden de
voor Noord en Zuid afgedrukte vellen herzien en nog eens afgedrukt.
Van 1892-1960, over een tijdvak van volle 8 jaar. is er eene eindelooze
correspondentie gevoerd om den schrijver tot spoed aan te marien, eensdeels, omdat onze lezers met de lectuur zijne stukken niet verder kwamen,
anderdeels,om de bergen en stap els bedrukte vellen in den handel te
brengen, die thans onze zolders bezwaren. De stukken werden steeds
meer onleesbaar en nog altijd en altijd duurde de inleiding voort. Geen
wonder, de Amsterdamsche hoogleeraar vond goed, het grootste gedeelte
van zijne dictaten, soms nog al weer vermeerderd en nog droger gemaakt
in Noord en Zuid te laten afdrukken, dat alles nog rekende hij tot de inleiding, zegge Inleiding, tot de beloofde vertaling van de Geschiedenis der
Nederlandsche taal.
Met heel veel moeite kwamen wij eindelijk zoover, dat de schrijver er
genoegen mede nam, dat de vertaling door een ander zou bewerkt worden,
hetwelk dan ook geschiedt, zoodat van de uitsluitend afzonderlijke uitgave
van dit gedeelte reeds een zeker aantal vellen zijn afgedrukt. -- Het slot
der inleiding kwam echter niet. Wij hebben op de billijkheid gewezen, dat
de schrijver zine overeenkomsten nakomt, wij hebben beleefd, vriendelijk en
dringend verzocht, men zou bijna zeg g en gesmeekt, ...... de schrijver
ver
laat het ongenietelijke stuk, zooals hij het hier tot dusverre heeft laten
zetten, maar zendt ons geen vervolgen. Vjertrouwende, op zijne herhaald
g edane beloften werd het vorige vel afg edrukt en dit zoover gezet. Wij
kunnen echter dit nummer onmogelijk laten rusten tot het den Heer Te
Winkel goed dunkt, een vervolg te zenden. De gewone excuses zouden dan

komen : nu de drukte van de examens, dàn de vacantie en dan het begin
van den nieuwen cursus ; dan zal er eindelijk met Januari bericht komen,
dat er eerstdaa gs copieworden
zal, gezonden
j
en we zijn dan weer in denzelfden toestand waarin
aren
arenhebben,
verkeerd hebben
g ezwegenvan
^1 zoovele
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het belangrijk nadeel, dat wij door deze buitengewoon zonderlinge handelwijze lijden. Onze lezers hebben recht den stand der zaak nauwkeurig
te kennen en wij meenden dus verplicht te zijn, deze mededeeling alhier
te doen afdrukken.
Wij hebben den hoogleeraar herhaaldelijk verzocht. ons copie te zenden.
met de mededeeling, dat wij anders tot ons leedwezen de voorhanden
copie moesten afdrukken en daarbij aan onze lezers mededeelen welke de
lijdensgeschiedenis is van deze zoogenaamde Inleiding op de Geschiedenis
der Nederlandsche Taal, hetwelk wij bij deze doen.
De uitgevers:

BLOM & OLIVIERSE,
Kuilenburg.

VERSCHEIDENHEDEN.
Acte Nederlandsch M.O.
Nog altijd beschouw ik voor een welontwikkeld man , die inderdaad liefde voor zijn moedertaal en de vaderlandsche letteren heeft,
de betrekking van Leeraar in de Nederlandsche taal- en letterkunde als eene der aangenaamste aan eene Hoogere Burgerschool
met vijfjarigen cursus. Daarom begrijp ik te minder , waarom
men niet met meer ernst de studie voor dat . examen aanvat.
Aan het jongste verslag ontleenen wij het volgende :
„De uitslag van het examen in de Nederlandsche taal en letterkunde was in dit jaar minder gunstig dan in de vorige jaren. Van
de drie mannelijke kandidaten toch , die zich aan het examen
onderwierpen , kon geen enkele , van de drie vrouwelijke kon
slechts ééne worden toegelaten.
Vooral in de f aa lkunde waren de examens, op eene uitzondering
na , zeer zwak. De Commissie weet zeer goed, dat de studie der
historische grammatica voor de meeste kandidaten eigenaardige
bezwaren oplevert en zij heeft ook niet meer dan eene oppervlakkige kennis van dit vak geëischt. Bijna alle examinandi echter
hadden op dit punt zulke vage en verwarde begrippen , dat het
volstrekt onmogelijk was, hun een voldoend cijfer toe te kennen.
In vroegere verslagen reeds is bij herhaling betoogd, dat iemand,
die onderwijs geeft aan eene middelbare school, zijn plicht bezwaarlijk goed kan vervullen , wanneer hij van de historische taalstudie
geheel onkundig is gebleven. Maar ook de kennis der gewone
.schoolgrammatica liet bij de meesten zeer veel te wenschen over.
Verschillende examinandi bleven het antwoord schuldig op vragen,
die een goed leerling van de lagere school gemakkelijk zou hebben
gevonden. De oorzaak van dit ongunstig resultaat moet zonder
twijfel gezocht worden in een gebrek aan voorbereidende algemeene kennis. Minder aanleiding tot klagen gaf de lezing en ver-
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klaring van een paar gemakkelijke fragmenten uit oudere schrijvers,

ofschoon ook hier de meeste examinandi struikelden bij de eerste
de beste moeilijkheid. Het zou te wenschen zijn , dat niemand
zich aan dit examen onderwierp, zonder vooraf al datgene geleerd
te hebben, wat geen enkel beschaaf cl mensch- kan missen. Van de
afgewezenen hadden twee dat ook te wijten aan hunne onvoldoende
kennis van de 1Nederlandsche , letterkunde. Bij het schriftelijk
werk, dat over het algemeen redelijk kon worden genoemd, schoon
de stijl bij een enkel opstel bepaald onvoldoende moest heeten ,
kwam de gebrekkige studie der letterkunde niet zoo zeer uit als
bij het mondeling examen. Op tamelijk eenvoudige vragen kon
dikwijls geen of geen voldoend antwoord worden gegeven."
De studie blijft gebrekkig, zoo als ze was. De cursief gedrukte
woorden wijzen de regelmatig weerkeerende klachten aan en de
oorzaak is niet ver te zoeken. In plaats van te studeeven wil men
lesjes leerera ; men wenscht zooveel antwoorden in het hoofd te
hebben , dat men er een klaar heeft voor elke vraag , die gedaan
zou kunnen worden. Maar daaraan heeft men op 't examen niets•
Met overtuiging moet men kunnen zeggen , wat gevraagd wordt,
dus : niet het geheugen , maar het verstand moet spreken. Nog
altijd leven velen van praatjes en het aantal examen-vragen , dat
de ronde doet en dat a.s. candidaten trachten te beantwoorden, is
zeer groot; de stumperts meenee, dat het om dat antwoord te doen
is , niet dat dit antwoord moet aantoonen of de candidaat het
stukje wetenschap, waarover gehandeld wordt, goed heeft overzien.
Met boeken van buiten leeren , komt men er niet ; we hebben
reeds van den eersten jaargang af telkens en telkens weer met
nadruk er opgevezen, hoe men op den langen en inoeielijken weg,
het gewenschte einddoel bereikt : maar velen hebben ons niet geloofd en ze hebben gemeend , dat zij er een kunstje op konden
uitvinden om dezen weg kort en gemakkelijk te maken. Welnu,
ze vergissen zich ; die de moeite ontziet , zal niet slagen.

Hoe is het ? Waarom ? Waardoor heb ik dienaangaande zekerheid en eene vaste overtuiging gekregen ? Laat de a.s. candidaten
die drie vragen maar telkens beantwoorden, bij alles, wat ze weten
of zich verbeelden te weten , in taalkunde , schoolgrammatica en
Nederlandsche letterkunde en laten ze zich bij hun letterkundige
schrijfproeven bij elken zin afvragen : Wat staat daar eigenlijk?
Heb ik dat inderdaad willen zeggen ? Wat Zeilde ik dan zeggen ?
Hoe zou het dan uitgedrukt moeten zijn ? en dan zal hun stijl

ook wel beter worden. Maar als een half onderwezene , die opstellen corrigeert , alleen met het oog op de fouten tegen de naam*

400
vallen, dan hebben ze als stijloefeningen geen waarde of beteekenis.
Men beproeve, dien raad op te volgen, men zal er wèl bij varen.
DE BEER.

Artistiekerigheid.
In een polemiek in „de Amsterdammer',' tusschen een schrijver
en een criticus (de heeren Ed. Verburgh en J. K. Rensburg) verwijt de heer V. den heer R., dat deze nog altijd niet weet , „dat
datgene , wat voor het groote publiek als duister werd afgekeurd
ten spijt van eventueele geringere begrijpbaarheid -- dádrom
juist litterair is aan te bevelen."
Adressant en geadresseerde van den open brief , waarin deze
regels voorkomen , zijn beiden brave , fatsoenlijke menschen , maar
toch dachten wij bij de lezing aan het spreekwoord : „als de dieven
kijven , weet een eerlijk man waar zijn geld gebleven is"
Eigenlijk wisten we al lang , dat „letterkundigen" van het
slag van de beide heeren , en nog eenige dozijnen in ons klein
landje , hun grootste ideaal zoeken in het „épater le bourgeois",
in het schrijven zoo, dat het „groote" publiek (i. e het- geheele
publiek met uitzondering van wie de heeren zelven kiezen) vraagt,
of zij stapelgek zijn.
Maar nu hebben we een eigenaardige en tot nu toe nog niet
zóó volledig en duidelijk afgelegde beteekenis.
Wel verzekerden ons de nà-lawaaiers van de litterarische heeren
van 1880 herhaaldelijk , dat het e r niet o p aan kwam , of
het groote publiek hen begreep , dat zij in hun kolossale artisticiteit op die kleinigheid niet letten konden en zongen zooals hun
allerartistiekst hart hun dat ingaf , maar dat hun bedoe 1 i n g
was , mal te doen en hun kortstondige roem juist te danken was
aan hun . „épateeren", werd tot dusverre beschouwd als een beschuldiging , komende van vijandelijke zijde.
Nu zeggen ze het zelf
Duisterheid , onbegrijpelijkheid zijn nu niet meer vergefelijke
vlekjes op artistiek werk , maar v e r e i s c h t e n , conditiones sine
qua non voor artisticiteit.
Men zij den heer Verburgh dankbaar voor zijn openhartigheid
en zoeke de beteekenis van zijn verklaring niet te verzwakken
door te wijzen op de uitdrukking „g r o o t publiek". Tot dit „groote"
publiek , dat niet behoeft , ja niet mag begrijpen , wat artiesten
(met i e) schrijven, wordt immers ook de heer Rensburg gerekend,
de heer Rensburg , die toch eigenlijk met den heer Verburgh —
men vergeve de minder eerbiedige uitdrukking — „één pot nat"
is 1 Beiden zijn hevige artiesten van je vetste i e, de heer V. schrijvend,
de heer R. critiseerend , maar zelfs zij behoeven elkaar niet te
begrijpen 1 De echte i e-artist schrijft zóó, dat alleen hij zelf het begrijpt.
De methode heeft een niet te onderschatten voordeel : de schrijver
ontsnapt aan alle controle en kan zich zelf tot genie benoemen
als het hem lust ! Vindt de lezer hem allesbehalve geniaal , dan

heeft deze hem dood-eenvoudig niet begrepen. (De Nieuwe Stem.)

KRITIEK.
Een getrouw aaneengeschakeld verhaal van de gebeurtenissen,
die van invloed waren op den toestand van een land of een volk,
vormt de geschiedenis van een volk en de getrouwe mededeeling
van de wijze , waarop die gebeurtenissen door ernstige mannen
beoordeeld werden , teekent den geest des volks gedurende den tijd,
waaruit die beoordeeling stamt.
Wanneer dus bijv. het vaststaan der ons verhaalde feiten uit de
dagen van Napoleon mag worden aangenomen , dan is het voor de
kennis van den geest des tijds inderdaad hoogst belangrijk te weten,
hoe o. a. Bilderdijk en de Clercq die gebeurtenissen beoordeelden
en wanneer latere mannen van beteekenis anders oordeelen , dan
wijst dat met nadruk op eene wijziging in den geest des tijds. De
„geest des tijds" is de geest der menschen, die zich op een bepaald
tijdstip openbaart en die zich krachtig begint te uiten , wanneer
door de omstandigheden of door het toeval die ,,menschen" natuurlijk of kunstmatig een tamelijk groot getal vormen. Wel , heeft men
eeuwen lang op gezag beweerd , dat „de tijden veranderen en wij
met hen", maar in werkelijkheid veranderen de menschen niet , de
zelfde neigingen en hartstochten , dezelfde deugden en ondeugden,
die voor eeuwen den mensch beheerschten , doen dat nog , alleen
de wijze, waarop de menschen hun zin zoeken te krijgen, verschilt
en in die „wij zé" kan elke nieuwe uitvinding verandering brengen.
Geen despoot laat tegenwoordig een onderdaan in een gloeienden
os verbranden of verkoopt een scheepslading onderdanen gelijk het
eerste in de grijze oudheid het laatste nog herhaaldelijk in de
18e eeuw ' voorkwam, maar bij de Babyloniërs en Mediërs kende
men geen speculatie in waardelooze spoorwegaandeelen of geldmakerij
door middel van vervalschte telegrammen ! Maar de eerzucht en de
heerschzucht en de geldzucht werkten door alle eeuwen even als
nu en alleen de middelen verschilden , waardoor eerzuchtigen,
heerschzuchtigen en geldzuchtigen hun doel zochten te bereiken;
alleen bij de verkiezingen en de benoemingen tot ambten werden

reeds bij de oude Romeinen dezelfde kunstgrepen en hulpmiddelen
gebruikt als heden ten dage.
.Noord en Zuid, 23ste Jaargang.
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Zoo ging het ook met het succes , dat de schrijvers zochten te
verkrij gen.
In Athene en Rome vermocht de regeering of het corps officieele
beoordeelaars, een schrijver beroemd te maken; onder Lodewijk XIV
vermocht dat in Frankrijk de gunst van het hof en later in
Duitschland de bescherming van het hof te Weimar met goedkeuring van Goethe ; in de 17e eeuw waren het de lofdichters ; in
de 18e de zoogenaamde kunstbeschermers aan wie de werken werden opgedragen.
In onze dagen zijn de middelen om een letterkundige beroemdheid
te worden alweer anders en hij , die den ontwikkelingsgang van
ons volk uit de fraaie letteren wil leeren kennen , heeft een belangrijk hulpmiddel aan de kritiek , voor zoover deze juist en
betrouwbaar is.
Dit laatste vast te stellen is , sedert het aantal tijdschriften en
dagbladen met toenemende snelheid aangroeide , steeds moeielijker
geworden en bij het al sneller en sneller worden van ons leven,
zijn de beoordeelaars die kritiek schrijven zoo als de mannen van
de Gids in de eerste jaren , ver te zoeken. De boekbeoordeelingen
zijn boekaankondigingen geworden en kunnen veelal gevoegelijk
onder den naam advertentie-kritiek worden saamgevat , daar van
beoordeeling , d. i. van aanwijzing van het goede en het minder
goede , met opgave van redenen en aanvoering van bewijzen geen
sprake is , zoodat de „boekbeoordeeling" of „boekaankondiging"
niets anders is dan Gene advertentie en in zeer vele gevallen even
als deze per regel betaald en wel wat duurder , omdat eene derge1 jke mededeeling in een veelgelezen courant beter helpt dan een
gewone advertentie.
Deze manier om menschen beroemd te maken en boeken te doen
verkoopen , is inderdaad ten nadeele van de ontwikkeling der
litteratuur ; zij maakt het mogelijk aan de meest absolute onbeduidendheden , om , als ze genoeg bier- en bitterkennissen hebben,
die wel eens in couranten schrijven , in, verschillende bladen vermeld te worden als behoorende tot de weinigen , wier werken
waard zijn , gelezen te worden. Als de Redactie van een algemeen
gelezen weekblad als de Amsterdammer over boeken en tijdschriften
op hoogera toon een oordeel laat vellen door wereldberoemde , door
ingespannen studie en arbeid hoogst ontwikkelde mannen als V a n

u 1 z e n, B e n s b u r g en Berg, en als een geruchtmakend weekblad

403
als de Kroniek het hoogste woord laat aan een geniaal geleerde als
André J o 11 e s , dan ... zwijgt men en haalt de schoudersop!
Zal de kritiek van die mannen als van beteekenis geacht mogen worden, dan zullen zij argumenten aanvoeren voor bun goed- of afkeuring;
maar doen zij. dat niet, dan is hun goed- of af keuring ook niets waard,
dan is hun geschrijf eenvoudig een advertentie, die geld moet opbrengen in advertenties of in abonnés en dan heeft ze voor den ernstigen
beoefenaar onzer letteren ook hoegenaamd geen waarde, dan alleen,
dat ze bewijst, welke onbeduidendheden in 1899 over letterkundige
kunst in het openbaar konden meespreken en met welk een kost
de Redactiën in 1899 overtuigd waren , hunne lezers te gerieven.
Kritiek is het resultaat van meer weten óf van meer kunnen , is
ze dat niet , dan is ze niets ; m.a.w. de kritiek is wetenschappelijke,
technische , historische kritiek en toont duidelijk aan , onderzoekt,
ontleedt , bewijst ; of wel ze is kunst-kritiek en dan beoordeelt de
kunstenaar den kunstenaar : daarbij behoudt de beoordeelaar als
eerlijk man steeds tegenover gelijke kunst een gelik standpunt en
doet hij dàt en komt hij niet in botsing met den eisch van het
gezond verstand , m. a. w. zegt hij niets , wat tegen eene verstandige redeneering indruischt, dan moeten wij hem evenzeer gelooven,
op zijn woord alleen en zonder bewijs (hoewel niet zonder voorbeelden ter verduidelijking zijner bewering) , tenzij wij ons niet in
zijne philosophie kunnen indenken , doordat hij eischen stelt, waaraan wij nooit gedacht hebben en waarover ons dus een juist oordeel,
waarvan ons zelfs een juist inzicht ontbreekt.
Voor den examinandus is het noodig , dat hij kennis neemt van
de meening van betrouwbare zijde uitgesproken over boeken , die
hij zelf gelezen heeft die meening napraten , beteekent niets ; hij
behoort die meening te vergelijken met de meening , die hij zelf
over dat werk gevormd heeft en gelukkig mag hij zich noemen als
hij. er in slaagt zich een verdedigbare meening te vormen , die
afwijkt , van hetgeen hij bij anderen heeft gevonden , hij heeft dan
zelf gewerkt en zal vruchten van zijn arbeid zien.
De eigenlijke kunst-kritiek zou den examinandus alleen te stade
komen voor een Commissie van gelijkgezinde kunstenaars , ze zou
hem slechts mogelijk zijn , als hij zelf kunstenaar was.
;

De kritiek , die redeneert en bewijst heeft studie en irooroefening
noodig , eerst na ernstige voorbereiding kan iemand die beoefenen j
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en aangaande deze soort verwijs ik naar het volgende, ontleend aan
een artikel van wijlen Mr. C. V o s m a e r , voorkomende in den
J%Tederlandschen Spectator van 27 Maart 1886 No. 13 , naar aanleiding van den vijfden druk van G e e 1 s Onderzoek en .Phantasie.
„Nooit zijn wij verder afgeweest van Geels geest , zijn taal, zijn
kunstbeginselen , dan thans ; en hoe dan een vijfden herdruk te
rijmen met het feit , dat dit boek geen spoor van invloed meer
vertoont ? Koopt het publiek zulk een boek dan enkel om het op
de plank weg te zetten , of leest het zoo zeer zonder oordeel en
geheugen , dat er van toepassing geen sprake kan zijn ?
Ik begrijp evenmin, dat men B i 1 d e r dij k herdrukt , dus verkoopt en hij niet gelezen, maar geminacht wordt ; dat men B r e er o o ' s herdruk koopt en niet leest. Dat zijn bibliopolische en
bibliografische raadsels. W o l t e r s eindigt zijne belangwekkende
voorrede met den wensch „dat door dezen herdruk de heilzame
invloed van G e e 1 moge bestendigd en vermeerderd worden." Ik
wensch het vurig. Maar ik zie de romantiek , die G e e 1 op den
Drachenfels doodde, steeds leven en tieren, tieren in dubbelen zin;
ik zie de kennis van taal en uitdrukking holderdebolder achteruit
gaan ; ik zie voor geestig verslijten , wat met het gelezen hebben
van Geel onbestaanbaar is ; ik hoor stijl af keuren als iets verouderds
en onnatuurlijks. Van invloed bespeur ik dus niets. Ik geloof ,
dat de ziekten van den tijd evenmin door artsenijen genezen worden als die van den mensch ; althans in de meeste gevallen en dat
de ziekten haar loop moeten hebben. Het is dan wel goed , dat
wij Geel verspreiden , maar invloed hebben , zal hij eerst in de
toekomst , als men uitgeziekt is en weer zal snakken naar zuivere
lucht en natuur.
Wolters maakt ons belust op een zesden druk , want hij zegt,
dat hij reeds bijdragen bezit voor eerre uitgebreide biografie , dat
hij deze wellicht later , met geschied- en letterkundige bijzonderheden zal geven , bij een zesden druk. Wat mij aangaat , ik zou
het ongeraden achten , daarmee al te lang te wachten. Het zou
goed zijn dat zij verschenen , als er nog in leven zijn , die Geel
gekend hebben , opdat alles gecontroleerd kunne worden. Dien
wensch slaakt men vaak bij het lezen van raémoires. Als men ziet
hoe ongelooflijk spoedig de waarheid over een persoon voor de

mythe plaats maakt , is die wensch van mogelijke toetsing door
het oordeel van tijdgenooten gerechtigd.
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Ik heb nog een verlangen. Geel is een van onze klassieken.
Men kan hem bij P a u 1 L o u i s C o u r i e r vergelijken, beiden
filoloog , stylist , geestig en bij wijlen pamflettist in de beteekenis,
die de geestige Franschman daaraan heeft gegeven. Welnu , wij
moeten een volledige uitgaaf van Geel hebben , waar al die zijden
uitkomen , met een biografie en commentaar. Daar is een prachtig
boek van te maken ! Een boek , dat geen man van smaak zou
willen ontbeeren. Ondanks wat tegen Geels filologische geschriften
is ingebracht , is daar , zelfs buiten het filologische , zooveel opmerkelijks en gezonds in , dat het der moeite waard is, het te behouden en te herlezen. In het boek , dat ik wensch , zou dus
plaats moeten zijn , zoowel voor de kritiek van H a r t u n g s
.Euripides , als voor de Lettre à M. Havre sur le discours de Dion
Chrysostome.
Voorts zou ik de grap met de uitgaaf van G e e 1 s Proza en
S i m o n s Poëzy, als bijdrage tot den geest dier dagen, in zijn

geheel willen herstellen en dus Simons' verhandeling mede opnemen 1). Er is bovendien van Geels hand noch een en ander hier en
daar verspreid, dat ik zou willen bewaren, van hem is niets onbelangrijk. Waarom dus niet met den bundel uitgegeven zijn stuk
over den S&zaak, in v a n K a m p e n s Bibliotheek verschenen ?
Of Geel het geen herdruk heeft waardig gekeurd, maakt niet uit;
wij doen het wel, al was het iets, dat door de andere meesterstukken overtroffen werd. Voorts de „Mededeeling aan alle recenserende
geleerden in ons vaderland ', noodig tot goed'verstand van de vertaling
der Sentimental journey, en allergeestigst; en de „Pillen voor recenserende geleerden te slikken, en Beenen voor heeren boekhandelaren
om te kluiven".
Hoe meer men in al zulke oude zaken leest, hoe meer men ziet,
dat tempora mutaníur, maar de menschen in wezen dezelfde blijven,
en dat er veel is in het oude, dat blijvende behartiging verdient."
Intusschen is er veel veranderd in de wereld der letteren en
wie er aan twijfelen mocht leze het volgende uit en over de merkwaardige Studien van H e n r i B o r e 1.
Borel nl. is een man van omvattende en diepgaande studie, van
zeer veel en omvangrijke lectuur, een man met fijnen smaak,
scherpzinnigen geest en een man met stijl. Daar is geen juister
1

) Gelijk wij in dezen jaargang gedaan hebben. Red.
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eisch denkbaar, dan die op bl. 101 naar aanleiding van T h e r é s e
H o v e n's roman, waarbij Borel verklaart, dat het niet voldoende
is, dat de auteur iets aangaande zijne personen zegt, maar ook
moet bewerken, dat de lezer de overtuiging krijgt, dat dit alles
met het volste recht gezegd is.
Het werk van Borel is een boek met karakter, al is het niet van
een karakter, dat bij nadere kennismaking meevalt. Dit is zeker
De zoogenaawnde nieuwe richting is stellig nergens beter (zoo ooit)
gekarakteriseerd en naar waarheid, historisch-kritisch geteekend,
dan hier in B o r e l's Studiën. Dit blijkt o. a. in uiterlijkheden,
in de wijze, waarop de profanen moeten afgemaakt worden; waarop
aan allen buiten den kring het recht ontzegd wordt, mee te praten.
Men oordeele :
(bl. 104) Therèse Hoven wordt opgehemeld door vierderangscriticusjes als van Nouhuys uit den „Spectator".
(bl. 110) inferieure boeken over het vrije huwelijk (ditmaal van
Prosper van Haamstede en Frits Lapidoth).
Maar aangaande Mevr. Goekoop geb. de Jong van Beek en Donk
geen woord van afkeuring over gemeenplaatsen, conventioneele uitdrukkingen, onwaarheid in de voorstelling, onjuistheid, drukte maken
over zaken, waarvan de schrijfster blijkbaar nooit eenig begrip heeft
gehad, — eene schrijfster, die blijkbaar geen enkel wetboek op de
door haar bedoelde punten heeft ingezien, veel minder over de
beteekenis of mogelijke wijziging heeft nagedacht, maar toch zonder aanvoering van eenigen grond beweert , dat verandering der
wetten alles goed zal maken.
(154) Van Eedens Voorrede is mij niet sympathiek, omdat er
dingen in staan, die Van Nouhuys in de Spectator óók zou kunnen
gezegd hebben.
(155) En dan , o jeminé , deze echte Nouhuyszin er achter ... .
Ten andere moet het werk van de vrienden als een meesterstuk
gelden.
Jeanne Collette moet nu eenmaal geprezen worden, daarom wordt
er over de chronique scandaleuse luchtigjes heen geloopen en het
zoogenaamd anti-semitisme afgekeurd, maar enkele snippers ter
verheerlijking aangehaald.
„En wat beminnelijk beschreven al dat denken van Herman aan
Jeanne, overal waar hij is. „Wat zou-d-i daar prettig met Jeanne
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kunnen wandelen Vooral 's avonds met een rei gaspitjes langs
de kade, zoo stillekes zacht onder de droomende boomen." Wat
eindigt dat met een mooien rythmus hé, en wat klinkt dat intiem"
Maar welk auteur van den tienden rang heeft zoo iets ook
niet eens gezegd. En wordt dat nu geprezen als zoo „intiem",
wat beteekent dat woord hier en wat in het algemeen beteekent
dat „slang" van intens, intiem e. a.; denkt men iets bij zoon woord,
dan geve men een woord, dat die gedachte uitdrukt.
Daverend stijgen ze op, de heroën, die hier verheerlijkt moeten
worden :
„Van E e d e n is de éénige van al de revolutie mannen van
den Hieuwen Gids (1885) die rein en eerlijk is gebleven, die nooit
een leelijk ding heeft gedaan tegen de literatuur of tegen zijn
vrienden, zelfs niet toen hij in October 1893 overladen werd met
immondices en vuil uit het tijdschrift, dat hij had helpen groot
maken. F r e d e r i k v a n E e d e n is „de chevalier sans peur et
sans reproche, de koning Arthur der Hollandse/ie literatuur".
Het is wel de moeite waard van deze mededeeling nota te nemen,
er staat dus : dat alle mannen van den 1%7 euwen Gids op v a n E e d e n
na „leelijke dingen hebben gedaan tegen de literatuur of tegen
hunne vrienden." Intusschen kan Van E e d e n zeker wel tevreden wezen met den niet geringen dubbelen titel hem hier ex
autoriate door B o r e 1 gegeven.
Heeft echter B o r e 1 alle vereering voor V a n E e d e n, K l o o s
is van een geheel andere meening en Borel zoekt dit te vergoelijken : „Dat Kloos van Eedens werk niet mooi vindt, zal niemand
hem kwalijk nemen. Het lag voor de hand. Kloos is een leek
in datgene, waarin Van Eeden artiest is. Hij is daarvoor te veel
absoluut en exclusief, ik zou bijna zeggen bruut artiest."
We nemen alweer nota van dat woord bruut, dat voor de zelfgewijde priesters eene conventioneele beteekenis heeft, maar, waarvan de profanen den zin niet kunnen, niet mogen vatten.
Daar is naar het schijnt zelfs een wijsgeerige oorzaak voor dat
meeningsverschil bij de twee beoordeelaars van V a n E e d e n,
een oorzaak, die denkelijk aanleiding geeft beide artiesten hemelhoog te verheffen.
Borel heeft de oorzaak gevonden „In alles, waarin het alleen op
puur-artistiekheid, enkel-poeet-zijn aankomt, is Kloos de meerdere
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van Van Eeden, en van alle andere auteurs dezer tijden. Hij is
dan de grootste artiest van ons land, misschien van Europa." Men
ziet, als B or el prijst en titels uitdeelt is hij royaal en ziet tegen
niets op. Maar het is geen kleinigheid, dat goed te verklaren.

,,Maar men behoort, nu in 1894, zoo langzamerhand over dat
puur-artiest zijn heen te komen. Dat wil zeggen, men moet het
niet als het allerhoogste gaan beschouwen, wat er hier op aarde
te bereiken valt. Het is moeieljk uit te drukken wat ik bedoel,
omdat onze taal geen woorden heeft om deze dingen, die uiterst
subtiel zijn, in alle bizonderheden te 'verklanken."
Een tijd lang heeft men er in berust, dat de taal der ,,modernen"
den profaan onverstaanbaar was en moest blijven, maar ziehier een
hoogepriester, die wierook voor zijne goden brandt en geen woorden
zelfs geen heilige woorden heeft voor zijne heilige gedachten en
preeken.
En terwijl Borel Kloos en Van Eeden bewierookt en optreedt
als de eenige, die het recht heeft, die taal te voeren, denken
we aan Van Deyssel, die ook volgens Borel tot de heiligen behoort
en deze Van Deyssel trekt nu weer op een allergeweldigste manier
tegen Borel te velde.
Waar is nu • de man die ons leert, wie de ware kunstenaar is!
Immers II e r m a n 0- o r t e r gold toch bij zeer velen als een
der hooge heiligen en wat vinden we hier vermeld:
Herman Gorter is een ,,au fond zwak en idioot brutaal wezentje",
n een ellendig knoeier met Hollandsche taal".
En dit schrijft dezelfde Willem Kloos die heeft gezegd: den
man (Gorter) dien ik vind onzen grootsten Nederlandschen poëet,
een man, voor wien ieder onzer beschaafde landgenooten, van den
hoogste tot den laagste, den hoed zou moeten afnemen, als maar
even zijn onsterfelijke naam wordt genoemd."
Niet waar, men is wel af, wanneer men bij die heeren in de
gunst staat - zoolang het duurt - voor Gorter eischt Kloos letterlijk qoIdeljke eer, nl. dat deed hij vroeger, nu acht hij Gorter ...
idioot. Blijkbaar komt die hoogverheven kritiek der nieuweren in
heftige botsing met liet gezond verstand, met juistheid en gegrondheid. Dat Kloos goddelijke eer vraagt voor een idioot doet ons
twijfelen èf aan het verstand èf aan de eerlijkheid van EI 1 o o s.
Dus niet alleen, dat Borel Nouhuys onbevoegd verklaart en Van
Deyssel Borel, terwijl Borel Kloos en Van Eeden prijst, maar Kloos
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Van Eeden afkeurt (wellicht is hij later weer tot andere gedachten
gekomen), maar Kloos heeft Gorter eerst tot de wolken verheven
en vindt hem nu een „idioot brutaal wezentje." Dàt althans keurt
Borel af. Ook keurt hij ten sterkste af, dat Kloos niet uitsluitend
is blijven leven en werken voor zijn eigen kunst en „zich in het
zweet heeft gewerkt om toch vooral zijn troon te behouden."
Er volgt zelfs eene formeele beschuldiging : „Hij heeft de literatuur verlaagd tot een gemeene kroeg van dronken studenten, die
hem bezingen en dol zijn van de eer, die hij hun bewees, door
met hem aan te zitten. Hij lacht grinnekend mede, als een opgewonden harlekijn een van onze grootste dichters bespot, en met
diens heilig boek solt, dat hij bekwijlt.''
Maar toch : Er is maar éen Kloos en Borel is zijn profeet!

„ Van Kind en God" blijft het grootste poeëm van onze Nederlandsche en een van de heel groote in de wereldliteratuur. Ons
land zal het land van Kloos zijn als Italië het land van Dante is.
Dit is zeker en onvermijdelijk."
Men herinnere zich, dat Kloos voor Gorter • goddelijke eer vraagt,
dat Borel Van Eeden den Koning Arthur der Nederlandsche literatuur noemt en dat Kloos den roem der. Nederlandsche letteren
zal doen voortleven gelijk Dante dien der Italiaansche.
„Toen de heer Kloos zijn onsterfelijk gedicht had gezongen, is
hij zich onvermoeid bezig gaan houden met de ontwikkeling der
literatuur in deze sterfelijke tijden. Hij heeft de leiding van de
geheele beweging op zich genomen, en zich tot alleen zaligmakenden
opperheerscher van de literatuur opgeworpen."
De verklaring van „deze sterfelijk tijden" blij ve den priesteren
voorbehouden, voor menschen met gezond verstand alleen is het
klinkklank. Intusschen , van het onsterfelijke gedicht en de sterfelijke tijden gesproken , deze Kloos , van wien getuigd zal moeten
worden als van den hoogsten heilige in dezen hoogen kring , is
niet vlekkeloos :
„Doch de criticus , die niet alleen artiest, maar vooral mensch is,
en wel eens geneigd is , den mensch lief te hebben, omdat hij het
werk vereert, voelt zich geslagen van eene zeer oprechte droefheid,
als hij het dien dichter later niet altijd meer zoo goed ziet gaan.
Het is wel een van de onaangenaamst mogelijke dingen om over
Willem Kloos te schrijven. Z66 schrikt een kind terug bij het
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schrijven over een slechten vader. Ja, ik moet zeggen, dat Kloos
die ons aller artiesten Vader is , een zeer slechte en gewetenlooze
vader is geworden".
Maar - de lezer ziet , hoe we dobberen op de onstuimige baren
der kritiek van de modernen - bij slot van rekening is toch Kloos
de Alpha en Omega, het Begin en het Einde. Het zal voor enkelen
als profanatie klinken, maar ik citeer alleen en voeg - wat verder
wel eens meer als profanatie klinkt - daaraan het volgende uit
B o r e 1 ' s ,Studiën toe:
,,Met Willem Kloos begon onze literatuur. Ik noem hem hierom
onzen Vader. Het past ons allen hem lief te hebben, en ondanks
alles , wat hij later voor verfoeilijk leeljks zou doen, hem altijd
onzen Vader te blijven noemen. En niet alleen het Begin is hij.
Maar, als men bij de waardeering van een schrijver blijft, naarmate hij enkel succes-poëet is of niet, dan is hij het Einde tevens.
Want er is nooit door een van onze oudere dichters een vers geschreven , dat zôè waarlijk mooi, puur ,,vers" is, als het zijne.
G&n geluid is ooit gehoord zoo sonoor als het zijne. Ik heb nooit
edeler tranen geweend dan bij het hooren naar zijn melodieuse
klachten. En ik heb geen zomernachthemel eindeloozer gezien dan
zijne ziel, toen de sluieren van smart wegvielen, en hij God in
zich-zelf aanschouwde en te voet viel."
En dit is nog niet alles:
,

»De mensch moet doodgaan eer de Kunstnaar leeft.

Dit is wel het ontzettendste en gruwbaar verschrikkelijkste, wat
ooit een dichter heeft gesproken.
Ik zeg niet , dat ik het er mede eens ben, maar ik zeg dat het
een held is , die dit schrijven dorst."
Dit lezende zou men meenen , dat deze regel als een ,,revelatie" - wellicht hallucinatie - voor den heer Borel verscheen,
als nieuw, oorspronkelijk tachtigachtig. Maar in 1 549 schreef reeds
Qui desire vivre en la mmoire de
J 0 a c h i m d u B e 11 a y
la postdrité doit comme mort en soy mesme suer et trembler
maintes fois."
En honderd jaar voor dat de ,,Alpha en Omega" der Nederlandsche Letteren geboren werd, beweerde een ander:
Was unsterblich irn Gesang soli leben,
Muss iiïi Leben untergehn!
:
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Maar deze beide hebben voor 1880 geschreven en zullen dus
door beoordeelaars als deze wel bij de ontoerekenbaren gesteld worden: alleen geestig, nieuw , oorspronkelijk vooral en bijzonder intiem" is de aangehaalde regel van den onsterfelijken K 1 o 0 S.
En zonder voorbehoud subtiel , heroiek , en om in diep ontzag
de handen voor te vouwen, vind ik deze grootseho belijdenis :
Ik ben een rnensch, die véél heeft liefgeliad,
Die véél bemind was, en die altijd wist,
Dat minnen zalig maakt en Liefde deugd is.
Maar nu ik sta op 't Kruispunt van mijn pad,
Weet ik zoo klaar, dat 'k zeer mij heb vergist
En dat der Muze wil mijn een'ge vreugd is.
Wel is zulk een poëet de gezegende der Muzen, een gewijde
onder de mensehen. Voor hm zijn niet der meiischen vage liefheid
en der vrouwen flauwe kus. Voor hem is het aanschouwen van
der Muze eeuwig-schoon gelaat, voor hem de droornen van openharing en profétie, voor hem de zangen der engelen, de wijn der
bedwelmende rhytmen, het dageljksch brood van sonoren klank.
Hij gaat als een donker menseh over de aarde, maar zijn oogen
zweven hoog in de heilige regionen van licht. Zoo eenzaam schijnt
hij en zoo droef. Maar de Muze is bij hem, dag en nacht, en
houdt wacht bij zijn droomen. Eeuwig gaat hij in uw glorie, want
zijn woord is het Woord Gods, door zijn duister lichaam gaat de
adem Gods, en zijne ziel zal aanstonds in God verdrooqnen.
En zooals wij God met levend ontzag liefhebben en vereeren,
zo zullen wij veneratie qeven aan den dicMer, uit 1'Vien God spreekt."
Er is van de handigheid van een goochelaar, van de dubbel-.
tongigheid van de oude zieners en orakel-verklaarders in die lofredenen met intiem, subliem, lzeroiek, reqionen, veneratie en derg.
Wanneer van een vers niets te zeggen valt, dan is het zoo verheven en grootsch omdat de dichter ,,zich zelf-uitzeggen" of wel
,,zich-verklanken" kan, dan is, wat hij gezegd heeft ,,zelf-doorleefds"
en ,,zelf-gevoelds" iets dat wordt zelfs getuigd van werk, waaraan
men duidelijk merkt of waarvan men zeker weet, dat het werd
geschreven in oogenblikken van aandoenljkheid en gemoedeljkheid
volgende op overmatig gebruik van spiritualia. Maar als we hiervan
het bewijs zouden leveren en tot in bijzonderheden gewagen van de
met cognac of bitter gevulde dichters, die den dag in hun vieze bed op
een vuile, donker gemaakte kamer doorbrachten, om gelijk een hunner
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zelf getuigde „intens te genieten," dan zal men ons toebraken : „Het
particuliere leven mag men niet aanroeren ! Men moet zwijgen
over het intieme leven van den dichter !" Maar wij vragen, met alle
bescheidenheid : „Hoe weten wij ; -- hoe weten de wierookbranders
zonder leennis van des dichters levenswze, iets aangaande dat zelfdoorleefde en zelfgevoelde !"
G o r t e r beweert : „Voor hem (K 1 o o s) . . . niet .. . der
vrouwen flauwe kus !" Als men de mededeelingen zijner naaste en
meest bevriende omgeving mag gelooven, is die meening tamelijk
onjuist en als zijne gedichten „zelfdoorleefd" zijn, weerspreken zij
deze mededeelingen niet en Jonkvrouw R e y n e k e v a n S t u w e
heeft, voor zij Mevrouw K 1 o o s werd, zich wel eens ernstig moeten
afvragen, wat de zin mag wezen van de verklaring van haar man:
... dat der Muze wil (z)ijn een'ge vreugd is.
De blinde bewonderaar van P a u 1 V e r 1 a i n e denkt bij „muze"
allicht aan iets anders dan de dichters vóór 1880 ; ook de groene"
muze wordt in Frankrijk verheerlijkt.
Het is in het belang van de kennis onzer hedendaagsche letteren,
dat men zich nauwlettend rekenschap vrage van wat men prijst
en laakt ; dat men doordringt tot het wezen der dingen en niet
aan woorden blij ve hangen. Elke uiting van kunst heeft recht
van bestaan en vindt hare bewonderaars en vereerders, eene kunst,
die gelijkelijk aan allen behaagt, den zwaartillende en den luchthartige, den geleerde en den man van de wereld, den geloovige
en den ongeloovige, die kunst is conventioneel en van geringe
waarde, — maar hoe ze ook zij, men heeft niet het recht, haar aan
de vereerders te ontzeggen of ze voor de bewonderaars te beschimpen ; — heeft zij geen blijvende waarde, geen levenskracht, ze
sterft haar eigen dood, zonder hulp van venijnige lasterkritiek.
Maar vijandig sta de kunstminnaar, de eerlijke man, de geleerde,
kortom ieder, die meetellen wil en kan tegenover de reclame-kritielc,
die met woorden schermt en met klanken speelt, die van standpunt en meening verandert al naar den aard van het boek,
dat hij ophemelen wil of van den man, dien hij bewierooken wil,
dat wenschelijk maakt.
We hebben daarom met nadruk de aandacht gevestigd op deze
beoordeelin q van dichters, die toch inderdaad op menige plaats
in strijd is met den eisch van het gezond verstand, in strijd
e
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met zich zelve. Ziedaar enkele staaltjes van de afdwalingen,
waartoe men komt, als men geen voet bij stuk houdt, als men
in lyrische verheffing kunstwerken bespreekt, zonder eenigen grond
voor zijn beweren aan te geven, zonder ook dat - afgezien van
alle mogelijke bewijzen - de goed- of afkeuring het resultaat is
van een stelsel van wijsgeerige beschouwingen, die als met de reine
Yernunft" overeenkomende, als onomstooteljk moeten worden aangenomen.
Als K 1 0 •O S in de 450 bladzijden uitvallen, invallen en toevallen, die hij de brutaliteit had Veertien jaar LiteratuurGeschiedenis
te noemen, op meesterachtige wijze over tienmaal meer boeken
een besliste opinie uitspreekt, dan hij ooit gelezen heeft, dan weet
men vooraf dat A tot de wolken moet worden verheven en B in
de diepste diepte moet worden neergeworpen, maar vraag daarbij
nooit naar een bewijs ! Er zijn nu en dan verstandige opmerkingen,
maar meerendeels is het n een loopje nemen" of parodieeren" en
dat heet . . . . ,,Geschiedenis", nietwaar c'est ain$i qn'on e'orit l'histoire.
Zie eens T. 145:
Vosmaer zetelt in Den Haag en beschermt de zich van alle
kanten aan hem opdringende middelmatigheden, in het wilde weg,
alsof hij niet alleen kon staan, maar een stoet van trawanten noodig
had, tot steun van zijn vallenden troon."
Maar.... Vosmaer was een der eersten die K 1 o o s ,,beschermde"
en K 1 o 0 5 was daar erg blij mee. Hoe Vosmaer behoefte kon
hebben aan middelmatigheden, om daardoor groot te blijven, begrijpt niemand, ook de groote Kloos niet; veeleer zou men meenen,
dat Vosmaer, had hij dat noodig, zich aan erkende grooten zou
vasthechten
Lees T. 149: De heer Pol de Mont heeft zoo pas zijn tienden
bundel uitgegeven. Er staan 22 regels in, die het aantal goede
verzen in onze literatuur met nieuwe vermeerderen." Dan volgen 22 regels! Het bewij8 , dat de rest niet deugt, wordt nergens
geleverd. Maar die ,,22 regels" zijn meerendeels niets bijzonders, bijv.
(....zat in 't prieel)
Mijn lief en vlocht zich knoppen in de haren.
of wel:
(Waar zwaluwen)
Luidpiepend langs de struiken scheerden,
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ook nog:
Is dat de Stoute die de Hel bewoonde,
En de arme zieltjes hoorde jammerklagen.

Dergelijke regels hebben bijna alle dichters en verzamelaars geschreven. Dat is nu kritiely in tegenstelling tot de kritiek, waar
Kloos onveranderlijk op raast en tiert.
I. 137 „Bohl is de polichinel onzer poëzie."
Dat had moeten luiden : Als ik nu alles wat ik van Bohl gelezen
heb en dat is niet veel, op allerlei wijzen verdraai, bespottelijk
zoek te maken en verkeerd opvat, dan bestaat er kans, dat menschen, die niet nadenken en in mij een hooger wezen zien, zullen
zeggen : „Bohl is de polichinel onzer poëzie."
En als Kloos na verzekerd te hebben, dat Bohl niet gelezen
wordt, nu verklaart, waarom hij zoo aangaat op een man, dien
niemand naar hij beweert — kent, dan is het inderdaad de
moeite waard te analyseeren, wat Kloos dan eigenlijk vertelt.
Het systeem van Kloos is heel duidelijk : in orakeltaal spreken,
zoodat de dommen in stommen eerbied luisteren en zeggen:
Dat moet vast geleerdheid heeten,
Dacht ik, als een mensch zoo spreekt,
Dat een ander niet kan weten,
Wat er in zijn rede steekt.

Niet alleen hypnotiseert hij dan zijn domme lezers, maar tegenover de verstandige heeft hij nu ook nog het voordeel, van te beweren, dat zij hem niet begrijpen.
Partijdigheid, kwaadwilligheid, willens en wetens toegepaste verblindheid, ziedaar de eigenschappen van de kritiek van K 1 o o s.
Maar, -- en ik stel er prijs op, dat zij, die letterkunde studeeren,
wèl zullen hooren, wàt hier kritiek is, K 1 o o s heeft ten minste
bij zijn optreden dadelijk zijn naam genoemd, kleur bekend, openlijk gezegd, dat hij de „ouderen" wou onttroonen en alle jongeren
ten hemel zou verheffen onverschillig welke middelmatigheden, als
ze zich maar van alle kanten aan hem kwamen opdringen, om
zich onder zijne bescherming te stellen.
Alles luiheid en grootheidswaanzin.
Te lui om een deel van den maatschappelijken arbeid te verrichten en liever dan dat van giften en gaven levend en zoo zeer o.a.
door grootheidswaanzin aangetast, dat men zich zelven houdt voor
den grootsten dichter en den scherpzinnigsten criticus, terwijl men
aan niets denkt, dan om partij te vormen.
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Maar heilig bij K 1 o o s is het Nieuws van den Dag, dat sedert
Juli 1895 in een soort letterkundig feuilleton besprekingen plaatst
van allerlei romans en derg. die in ons land uitkomen en aan het
Nieuws worden toegezonden.
In het eerste artikel beging de schrijver de laagheid te vertellen,
dat hij wel wist, dat de meeste menschen een hekel hadden aan
ongeteekende kritiek en dat hij daarom royaal zijn naam er onder
zou plaatsen : J. v a n d e n 0 u d e ; deze brave, eerlijke man heet
C. van Nievelt.
Wat moet men nu verwachten van de eerlijkheid van een criticus, wiens eerste artikel zulk een brutale leugen bevat !
Een enkele maal heeft hij een aanval van eerlijkheid, een soort
van dronkemans-aandoenlijkheid ; dan schrijft hij met een vergeefsche poging om humoristisch te wezen:
„De Dagbladpers .... Maar ne parlons pas de corde dans la maison
d'un pendu. De dagbladpers, dikwijls leidster, is vaak ook slechts
de volgster van de massa, de dienaresse van haren wil en smaak.
In haren heeten wedijver om abonnementen en advertenties moet
zij dikwijls geven, wat de massa hebben wil, opdisschen wat de
groote mond verkiest te eten, al gaat het haar zelf tegen heug en
meug. Dit is van de „koningin der aarde" wel niet edel, maar
toch half vergefelijk, zoolang het blijft eene voorwaarde van te zijn
of niet te zijn. Over het publiek zwaait zij den schepter -- en
toch is het publiek haar tiran."
Dat is ten minste duidelijk!
Dat N. v. d. D. bestemd voor eenvoudigen in den lande , die
in . hun courant tevens hun zedelijken leidsman willen zien , die
vermaand willen worden en godsdienstigheid , zedelijkheid , vaderlandsliefde en andere deugden verheerlijkt willen zien , maar geen
oog hebben voor de rest, had een heerlijke vangst in J. van d e n
Oude alias C. van Nievelt.
Lees ze na, die literaire „preeken" die in dat X. v. d. D. onder
het hoofd „Onze Leestafel" worden gepubliceerd ;; lees ze svp. nu
eens achter elkaar, nu ze verzameld onder den titel:
Litterarische Ira terludiën ('t is onzin, maar het staat er) door
J. v a n d e n 0 u d e, te Leiden bij S. C. van Doesburgh uitgegeven en voor de 'somma van f 3.40 of gebonden voor f 3.90 den
lieven lezer een beslist oordeel over den arbeid van 16' auteurs
aanbieden.
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Wat een trouvaille zoo'n v. d. 0 u d e ! ! ! ! Godsdienstig , teergevoelig, ouderwetsch in alles, weet hij steeds den juisten toon te
treffen voor hen , die met overtuiging zeggen : „Maar dat is toch
zoo, dat kan niet anders, dat durven ze toch anders maar z66 niet
in de courant te zetten." Vandaar dan ook , dat S t. N i e v e 1 t
zich ontslagen acht van het leveren van eenig bewijs voor zijn
beweren. Hij schrijft knielt neer in bewondering : een heele
bladzijde over mondain en een heele bladzijde over spierietus !
want het eerste is niet „kerkelijk goedgekeurd" en het laatste is
vreemd ! Maar met het oog op de leeuwerigheid en vaderlanderigheid steeds door het N. v. d. D. voorgestaan, schrijft S t N i ev e 1 t in elf regels niet meer of minder dan elf maal het woord
Nederlandsch of Hollandsch.
Als medewerker aan het Nieuws beschikt men ook over honoraire
onfeilbaarheid. Geen medewerker van dat blad kan ooit ongelijk
hebben.
In die leer gaat onze ex-zendeling van Nievelt op. Hij noemt
Band „het Hamletje van de beurs" ; hij is het, die smalend gewag
maakt van „een boekbeoordeelaar in zekere provinciale courant,"
die zijn „wierookje brandde". Hoe in Godsnaam kan nu een beoordeelaar in een provinciale courant een betrouwbare meening
hebben over een boek. Dat heeft alleen de eerlijke onder zijn eigen
naam schrijvende leestafel-fabrikant van het Nieuws. Hij is het,
die er van praat, hoe een mama durft een
„roman uitpikken om met de voordracht daarvan te winteravond de handwerksnijverheid harer dochters te kruiden."
Dat komt in het geheel niet te pas. Waarvoor zijn er anders
Van den Oudes en Nievelts en meer van dat soort, om als voorproevers dienst te doen , als ieder durft wagen zelf een opinie
te hebben. Heeft ieder in de kerk dan een opinie ? „De stemme
des volks is de stemme Gods ! `' dat hebben de Heidenen gezegd,
of althans dat heeft een Heiden gezegd ; maar sedert de beschaving
is uitgebroken moet men zeggen : „Zoo als dominé het zegt,
zoo is het !" En daarom ben ik zoo blij met die kritiek in het
Nieuws.
Zoo meent Dominé Van den Oude het ook. Die waarschuwt
tegen bandeloosheid en terecht maakt hij zich boos over een feit
als het volgende:
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„De uitgevers van den heer Vosmeer de Spie adverteeren
in de Couranten zijnen nieuwen roman reeds dadelijk op eigen
•gezag als een „prachtige" roman."
't Is een schandaal ! Die uitgevers hebben dien roman moeten
lezen of laten lezen, om te weten, of .zij een betrekkelijk groote
som aan de uitgave zouden wagen en willens en wetens zullen
zij — zou men zoo zeggen — geen roman uitgeven als zij hem
niet prachtig" vonden, maar die zoo redeneert weet het niet;
die roman is prachtig, wanneer het mannetje van het .Nieuws dat
gezegd heeft.
Ik zou bij de kritiek in het N, v. d. D. stellig niet zoolang stilstaan , als dat blad niet zoo véél lezers had. Het heeft het vertrouwen bij duizende en duizende eerlijke, eenvoudige, geloovige
zielen en daarin schuilt het qevaar. Want ... en dat is in zake
kritiek van de allergrootste beteekenis
Als zoo iemand, in wien wij vast gelooven , van iets zegt:
„het is mooi, het is goed, heel goed" dan is dat een niet geringe
suggestie om het ook mooi en heel goed te vinden. Men moet
vast in zijn eigen schoenen staan om dan zelf óók nog te
vinden."
Henri B o r e 1, Studiën (bl. 154).
En zoo zullen velen op de voorlichting van het N. v. d. D. boeken mooi of leelijk gaan vinden, zonder dat ze weten, waarom;
alles suggestie !
Men leide uit het bovenstaande niet af, dat de kritiek in de niet
genoemde bladen en tijdschriften betrouwbaar is , veel minder nog,
dat men kritiek zou moeten afkeuren , die principieel veroordeelt.
Dat bijv. een kerkelijk of zedekundig weekblad de meeste werken
van Z o 1 a afkeurt is verklaarbaar en verantwoord ; dat een staatkundig tijdschrift een anarchistischen roman afkeurt is verklaarbaar
en verantwoord, terwille van het principe maar die
beoordeeling heeft niets met kunst te maken.
Elsevier maakt het met de kritiek veel erger. Een staaltje van
onhebbelijkheid of beter van onsmakelijke taal en onbeschofte
manieren is eene recensie in de 12e afl. van den 8' jaargang,
waarin het volgende:
Van hengelen heeft de schrijfster geen verstand. We lezen op
bladz. 41 van eene jonge dame , die aas aan den dobber doet en
Noord en Zuid 23ste Jaargang.
27
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dien in het water werpt. Of zij genoeg begrip heeft van hetgeen
rijen moet kunnen en kennen , om zonder een treurig figuur te
maken , met een, groot en zwaar deel novellen voor den dag te
komen , dat is een andere , heel wat belangrijker vraag , die wij
hier moeten beantwoorden. Mevrouw Va n 1 I a s s e 1 t--W i 11 e m s
koestert den vurigen wensch een gemodereerd humoristisch auteur
te worden. Dat ziet men dadelijk. De keus is verstandig : gemodereerd-humoristische boeken worden hier gaarne gelezen. Een
lach en een traan is het gelief koosde mengelmoes der lezende
Nederlanders , gelijk aardappelen , wortelen en uien het van de
schranzende landgenooten is. Maar evenals er keukenmeiden bestaan , die van aardappelen , wortelen en uien geen lekkere hutspot kunnen maken , zoo zijn er novelisten , die met een lach en
een traan niemendal weten uit te voeren. Zelfs het koken van
een fatsoenlijke burgerpot vereischt gaven ! Helaas deze nieuwelinge begrijpt nog niemendal van het vak en schijnt ons toe zelfs
niet bekend te wezen met de eerste eischen , die men aan een
novelliste uit het jaar 1898 mag en moet stellen. Zij is lang van
stof , zij schrijft slordig , zij heeft niemendal te zeggen , wat niet
reeds tot dolmakends toe is gezegd door haar kornuitjes , zij is
pretentieus (wellicht zonder het te weten) , en het zal moeilijk
wezen haar aan het verstand te brengen wat „stijl" beteekent en
wat „litterair" werk. Aangezien wij hier geen les behoeven te
geven , zullen we ons onthouden van ongevraagde voorlichting.
„Hoe het Storm te Wilthuizen ging" is een kinderachtig verhaaltje van vier vellen druks , waarin niet anders wordt verteld
dan hoe een officier van • gezondheid aan z'n meissie kwam en hij
kwam aan haar op de allergewoonste manier, hij had maar te vragen !"
Aldus de geleerde , smaakvolle recensent. Maar dat is de voorbereiding nog pas ; de eigenlijke veroordeeling luidt aldus:
Een badkuur bij Pastoor Kneipp had iets Icunnen wezen. Men
behoeft niet veel begrip van schrijven te hebben om den lezer te boeien
met een zoodanig relaas. Ongelukkig levert cie auteur vierenvij f tiq
bladzijden slecht proza , daaronder gerekend één bladzijde Rransch.
De dame schrijft in dezen trant : (Wij cursiveeren.)
„Lammen werden hierheen gedragen en op de stoep der pastorie
neergelegd , waar zij in die (?) houding soms uren moesten wachten (79). Meisjes en kinderen moesten hunne kwalen vertoonen.
-

liet naturalisme wordt hier wel in practij k gebracht (81).
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Hij maakt onderscheid in de manier van behandelen , namelijk
in de manier waarop de begietingen plaats hebben en op het lichaamsdeel , waarop zij worden aangewend , maar dat merkt de patient
zelf niet , omdat de pastoor geen uitsluitsel geeft (83).
Mogen we maar eindigen na deze staaltjes van drie pagina's?
Het boek telt er honderdmaal zooveel en bevat nog drie andere
verhalen. De uitgave is keurig." Aldus sprak Elsevier.
Wij denken er niet aan, in dezen partij te kiezen voor of tegen
de kunstwaarde van den bundel , die trouwens heel gauw uitverkocht was , maar kenschetsend voor de wijze , waarop Elsevier geredigeerd wordt en waarop Elsevier recenseert en ... leest , is .. .
dat de zoo zwaar veroordeelde novelle „Een badkuur bij
Pastoor Kneipp", hier zoo afgekeurd, in het 6e deel jaargang 1893 van datzelfde tijdschrift .Elsevier voorkomt:
„F i d e s , Een badkuur bij Pastoor Kneipp."
Wie op verstandige wijze literatuur wil studeeren, moet rekening
houden met de kritiek, gelijk wij ook geregeld een overzicht geven
van de beoordeelingen van de nieuwst verschenen werken, voor
zoover deze objectief zijn en blijkbaar ernstig genieend, door voorbeelden of bewijzen gestaafd.
Het was onze bedoeling, tegen alle andere kritiek te waarschuwen : reclame-kritiek, partij-kritiek, toast-kritiek, mooivinder**
scheldpartij in een woord alle kritiek, die niet bewijst, dat alles is,
gelijk beweerd wordt. TAco H. DE BEER.

Aanhaars.
In Over vrijen arbeid (Hed. Lett. door De Groot , Leopold en
Rijkens , 7e dr. , 2e D. bl. 294) zegt Multatuli : „Geen MuzenAlnianak had ooit last van mij , schoon ik al verzen en verhandelingen beging v66r Belgien's alval. [Multatuli schreef dus al
verzen voor zijn tiende jaar , hij is geboren in, '20] Al mijne aankaars heb ik flink verbrand , ' en er zijn al grootmoeders onder".
De laatste volzin wordt door leerlingen niet begrepen. De- bedoeling is natuurlijk : • al mijn verzen aan haar , mijn meisje , mijn
liefje , heb ik verbrand , en onder de meisjes zijn er , die al grootmoeder zijn. Aanhaars is een niet onaardig , door Multatuli gefabriekt woord. K. POLL.
2`*

BLOEMLEZING UIT HET WOORDENBOEK DER
NEDERLANDSCHE TAAL.

Deel 2. Aflevering 13.
Berkemeier. Dit woord is, door middel van het achtervoegsel er,
gevormd van berkernei, berkentak , berkenhout. In eigenlijken zin:
een beker of kelk , vervaardigd uit een dikken tak van een berk
(soms ook van een beuk), waarbij men de ruwe schors om het hout
liet blijven. Uit het Middelnederlandsch is het woord niet opgeteekend ; waarschijnlijk kwam het alleen voor in meer noordelijke
gewesten. In later tijd bleef het bij dichters in gebruik als een
woord , waarvan de eigenlijke beteekenis moer en meer verloren
ging , en thans is het verdwenen. Het woord komt o.a. voor bij
Staring , Bilderdijk en Hasebroek. Zeer gewoon is de verbinding
met schuim en schuimen , al kan hiervan slechts bij enkele wijnen
sprake zijn.
Beroemen. Dit werkwoord , gevormd uit be en roemen , en thans
alleen in den wederkeerenden vorm voorkomende , gevolgd door
een bepaling met op , een bijzin met dat of een infinitief met te ,
werd oudtijds ook in den niet-wederkeerenden vorm , als onovergankelijk werkwoord , en als wederkeerig werkwoord met den
genitief of van gebezigd. Van elk dezer verouderde constructies
een voorbeeld :
Niet wederkeerend. Hondius , Mou fe-schans , 72.
Om sijn goetheyt te verconden ;
Sijnen naeme te beroemen . . .
Oock . , . in cruyt en bloemen.
Onovergankelijk. Ovidius, Conste der Minne, 44.
Altemet wilt van heur schoonheyt berommen.
Segt dat se alleene is die blomme der blommen.
Wederkeerend met den genitief. De Casteleyn , Const van fi 1ietorycke , 248 :
Niet ie en wils iny niet berommen:
Maer ick hoeps in God die van al es een wetere,

Wederkeerend met van. De Casteleyn, Pyrame ende Thisbe, 60:
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Bedrieghelijck waen ende fraudelick schijn ..., haer beroemende van
tgroot bedrock datse voort ghestelt hebben.
Berouwen. Dit werkwoord , gevormd uit be en rouwen , werd in
het Middelnederlandsch sterk vervoegd ; tot in de 17de eeuw komt
het verleden deelwoord berouwen vaak voor ; na dien tijd echter
nagenoeg alleen berouwd. Een voorbeeld van het sterke particiep
als adjectief vindt men o a. bij Huygens, Korenbloemen, I. 83 : Wel
op , berouwen ziel , laet dat berouw eens blaeken.
Vroeger werd dit werkwoord gebezigd met een persoon als onderwerp , in den wederkeerend en niet-wederkeerenden vorm , ook
wel onovergankelijk en als substantief. Van elk volgt hier een
voorbeeld.
Wederkeerend. De Brune, .Emblemata, 286: De tweede (oorzaak)
is . . . dat zy, uyt eenige tusschen-reden, zich berouwen over haer
belofte.
Niet-wederkeerend. Bilderdijk, Dichtwerken, I. 44 : Ik moet mijn
werk herouwen!
Onovergankelijk. Houwaert , De Vier Wterste , 63:
Het is ghenoech dat w hebben berouwen,
En dat Ivy voortaen de sonden schouwen.

Substantivisch. Staten-Overzetting. Jeremia XV , 6 : Iek ben
des berouwens moede geworden.
Thans komt berouwen uitsluitend voor met een persoon als onderwerp.
In de samengestelde tijden werd oudtijds meestal zijn gebezigd:
tegenwoordig komt alleen hebben voor. Zoo b.v. Hooft , Heden.
Historien , 602 : Myn schryven .. , is my daarnaa berouwen.
Sommige dichters hebben berouwen ook gebruikt in den zin van:
rouw dragen over iemand of iets, iemand (een gestorvene) betreuren,
of wel : iets betreuren , dat men heeft ondervonden, maar waartoe
men zelf niet heeft medegewerkt. De algemeene taal kent dat
gebruik niet. Zoo b.v. bij Bilderdijk, Dichtwerken, X. 424:
Ach ! niet een van duizend Vrouwen
Die haar lot niet zou berouwen
In zoo vreugdeloos een' band!

Berucht. In het Middelnederlandsch komt ook de vorm beru f t
voor, dien men een enkele maal nog bij latere schrijvers vindt. Het
woord is eigenlijk het verleden deelwoord van beruchten , afgeleid
van het substantief rucht , dat voorkomt in gerucht en in ruchtbaar
en dat een afleiding is van roepen.

422
In de vroegere taal had beruchten den zin van verdacht maken, in
een slechten naam brengen, ook dien van : aanklagen. Berucht heeft
tegenwoordig uitsluitend de beteekenis van : slechtbefaamd.
Voorheen had dit adjectief ook een gunstigen zin , dien van:
vermaard , beroemd, zoowel van personen als zaken. Tegenwoordig
nagenoeg verouderd. Ziehier een tweetal voorbeelden. Wagenaar,
TVaderl. Histori 9, II. 378: De jonge Graaf van Holland werdt eerst
berugt , toen hij in den jaare 1247 tot Roomsch-Koning verkooren
werdt. Fokke , Boert. Reis door Europa. IV, 97 : Hij stichtte ..
de zoo beruchte Koninklijke Academie te Parijs , die naderhand
zooveel schatten van geleerdheid opgeleverd heeft.
Bertie. Dit woord is in de spreektaal van vele gewesten zeer
gewoon , hetzij in den zin van : ongeordende , wilde troep koeien ,
kinderen , enz. of in dien van : ongeordende boel , rommel of ook
wel in de beteekenis van : drukte, herrie. Het woord staat in verband met het Middelnederlandsch bisen, onrustig heen en weer loopen
van het vee. De uitgang ie is wellicht dezelfde als in herrie, ruzie,
enz. Aanvankelijk zal berzie beteekend hebben : het onrustig, wild
rondloopen , daarna woeste bende , wilde boel , drukte , rommel.
Deel 11. Aflevering 4.
Opeen. Dit woord is gevormd uit het zelfstandig gebruikte telwoord één, in den zin van : elkander en het voorzetsel op. Vroeger
werd het veelal in twee woorden geschreven , doch thans wordt
het terecht als een eenheid opgevat.
Opeen staat als nadere bepaling bij werkwoorden en wordt , om
de eenheid van het begrip zichtbaar voor te stellen , daarmede tot
één woord verbonden. Soms vindt men opeen op zich zelf gebruikt,
waar men ellips van het werkwoord moet aannemen ; b.v. niet zoo
dicht opeen , als waarschuwen voor opeenpakken , opeenstaan , enz.
Omtrent de met opeen samengestelde werkwoorden moet nog worden opgemerkt, dat de vooral zeer gebruikelijke verleden deelwoorden
zelden een passieve beteekenis hebben. Het is niet altijd mogelijk
met zekerheid uit te maken, of zij behooren bij het overgankelijke
of onovergankelijke gebruik van het werkwoord. In den regel,
tenzij uitdrukkelijk blijkt, dat de handeling door een ander geschied
is, zal het deelwoord behooren bij het onovergankelijke werkwoord
of moet dit geacht worden te behooren bij het wederkeerig gebruikte
werkwoord.
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Openbaar. Dit woord is gevormd van het adjectief open met het
suffix baar. Door Kiliaan werd het woord verklaard als een koppeling
van de beide adjectieven open en baar , bloot. Deze verklaring ,
die aannemelijk schijnt , zoowel wegens de beteekenis van openbaar
(open en bloot) als wegens het accent , werd door onderscheidene.
taalgeleerden , o. a. door Huydecoper , Weiland , De Jager en Brill
overgenomen. Hoewel de zaak niet met volstrekte zekerheid is uit
te maken, is het echter zeer waarschijnlijk, dat openbaar is gevormd
door middel van het suffix baar, dat samenhangt met het werkwoord
(,ge)baren , gelijk tegenwoordig algemeen wordt aangenomen Het
dient dan tot omschrijving van datgene , wat zich als open (zoowel
in den zin van : niet gesloten , als in dien van : zichtbaar , waarneembaar) vertoont, gelijk middelbaar beteekent ; zich in het midden
bevindende , het midden houdende, en zonderbaar : een afzonderlijke
plaats innemende. Openbaar staat in beteekenis ongeveer gelijk
met : volkomen , voor iedereen open. Evenals het synoniem openlijk
staat naast openbaar , heeft men naast middelbaar, middellijk , naast
zonderbaar het thans verouderde zonderijk (vergelijk afzonderlijk)
en naast het Hoogduitsche kundbar, kiindliclt.
Dat het woord een koppeling zou zijn van twee adjectieven van
gelijke beteekenis is niet aannemelijk , aangezien dergelijke copulatieve verbindingen in onze taal zelden voorkomen en de bekende
voorbeelden van betrekkelijk jonge dagteekening zijn (vergelijk
kerseersch , nog niet bij Kiliaan te vinden ; doofstom , vertaling van
het Fransche sourd-inuet.
Het is echter mogelijk, dat deze onjuiste opvatting van het woord
invloed gehad heeft op de beteekenis en misschien ook op het accent,
doch blijkbaar is de verplaatsing van den klemtoon reeds zeer oud
(evenzoo in het Hoogduitsch). Ook de in 't Middelnederlandsch
zeer gewone schrijfwijze oppenbare wijst hierop , aangezien de o
helder zou gebleven zijn , indien er de klemtoon op had gerust.
Vergelijk ook het met hetzelfde suffix gevormde Middelnederlandsche
vorbare , op den voorgrond tredend , voornaam (waarvan voorbarig),
dat eveneens het accent op het achtervoegsel heeft.)
De oorspronkelijke beteekenis van openbaar , die van zichtbaar,
waarneembaar , duidelijk , is in den loop der tijden gewijzigd. Bij
uitbreiding, onder invloed van en soms als rechtstreeksche vertaling
van het Fransche public en het Latijnsche publicus (populicus, een
afleiding van populus, volk) heeft het woord den zin gekregen van:
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algemeen, voor het algemeen toegankelijk of bestemd, en dus gelijkstaande met publielc. Vooral in de laatste eeu w werd de beteekenis
van bet Fransche publicgeheel overgedragen op openbaar en ontstonden de nieuwe , thans geijkte uitdrukkingen openbare school,
openbare les , openbare vevlcoopingen, enz.
Tot de afleidingen van openbaar behoort openbaren , waarvan
openbaar maken een synoniem is. Oorspronkelijk werden beide in
gelijken zin gebezigd. Tegenwoordig echter bestaat er tusschen
beide het volgende onderscheid. Openbaren is een woord van den
hoogeren stul, algemeener en verhevener dan openbaar maken, dat
thans meer bepaaldelijk gebezigd wordt voor: bekend maken , te
algemeener kennisse brengen door middel van de drukpers, in geschrifte, enz. publiceeren, in welke opvatting openbaren niet of
slechts bij uitzondering voorkomt. Vandaar dat openbaar maken ook
gezegd wordt van iets, dat niet verborgen was, b.v. van de handelingen eener vergadering, enz., die door het publiek werd bijgewoond. Openbaren daarentegen heeft steeds betrekking op iets geheims.
A. ~I. ~IoLEN.A..A.R.
Rotterdam.

Tekstkritiek.
Roever de woede om tekstvergelijkingen te maken , voeren kan,
bewijst de Hr. C. Lecoutere, die in de Leuoensche B(Jdra.qen (III. 2)
25 groot 80 bladzijden wijdt aan de bespreking van 120 afwijkingen, die wijlen dr. G. Pen 0 n zich veroorloofde bij de uitgave
van den Beairije. Die afwijkingen betreffen meerendeels wijzigingen
in de spelling bijv. voor zeden schrijft Penon seden ; voor hoert ,
hort; voor aoeniucren , aventuren; voor knielde, cnielde enz. naast
andere, die eenigen invloed op den zin hebben, maar een goeden
zin geven. Men zou meenen, dat het voldoende was, den tekst
leesbaar d. i. verstaanbaar te maken , hoogstens kon er dan over
enkele duistere plaatsen verschil van meening bestaan, over de
meest gewenschte of best verdedigbare lezing. Maar wat lezen we hie I' :
"Ook Pen 0 n behoorde nog eenigszins tot de oude school, die
aarzelde niet, de lezing van het hs. te wgzigen, telkens hijdaardoor
cen beteren tekst kon bekomen."
.
Niet waar, men zou denken, dat tekstverbetering lof verdiende,
maar neen, het tegendeel is waar: copieer lebterlijk, wees photograaf of phonograaf, maar in Gods naam denk niet, want als 't gezond
verstand gaat werken en men een gezonden zin, een leesbaren tekst
zoekt, dus practisch nuttig wil zijn, dan is het met (zulke) wetenD. B.
schap gedaan.

FOUTEN BIJ HET GEBRUIK VAN DEN INFINITIEF.
In den zin : Ik heb een boek naar den boekbinder gebracht , o m
h e t i n t e b i n d e n, is niet aangewezen, wie het boek zal inbinden
óf de boekbinder, èf ik zelf, wellicht met behulp van den boekbinder
of onder diens toezicht. Ik heb een boek naar den boekbinder gebracht , . om in^geboncden te worden is volmaakt verstaanbaar , eene
ontleding van den zin doet echter zien , dat er eigenlijk staat, dat
ik iets gebracht heb, oen (zelf) ingebonden te worden. Immers nauwkeurig op dezelfde wijze zegt men : Ik heb eene schilderij naar de
tentóonstellinq gezonde„- , om bekroond te worden en mocht
men daarbij wellicht nog aan „bekroning der schilderij” willen den
ken , in den zin : De f tbrikan t heeft eene advertentie in de courant
laten zetten , o m b e k e n d t e w o r d e n, kan van geene andere
dan die van voor den fabrikant sprake zijn.
Op dezelfde wijze drukt men zich onduidelijk uit in zinnen als
De Keizer kwam te tien uur aan , o m t e 2,15 w e d e r t e v e rt r e k k e n , waaruit niets anders gelezen kan worden , dan dat de
Keizer alleen kwam , om te vertrekken ; de bedoeling is natuurlijk ,
kwam te tien uur aan en vertrok te 2,15 of zal te tien uur komen
en te 2,15 weer vertrekken of hoogstens met liet voornemen oen te
2,15 te vertrekken.
Nog dwazer wordt de fout in een aandoenlijken zin als deze
S])rakeloos drukten de vrienden elkaar de hand, lang zaqen zj elkander aan, terw(/ t een traan in leider ooq _parelde, toen scheidden z/,
om elkander nooit weder te zien. Dus de trouwevrienden scheidden en het doel of de aanleiding tot die scheiding was
dat zij elkaar nooit weder zouden zien. De bedoeling des schrijvers
zou nauwkeurig uitgedrukt zijn, had hij geschreven : De beide vrienden scheidden en nooit zaqen zij elkander weder of De beide vrienden
scheiden , en helaas , ze zouden elkander nooit wederzien. Nog
duidelijker wordt de fout in de veel gebruikte uitdrukking : IH!j sliep
in , oen nooit weer te ontwaken. Meer dan in eenig ander geval kan
men hier beweren, dat het aanhoudend misbruik (in de couranten bijv.)
geen reden is , ook zoo te schrijven , maar een afdoende reden om

die onhebbelijkheid te bestrijden.
In vele dier zinnen begrijpt men de bedoeling dadelijk, als om =
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waarna wordt opgevat, in welke beteekenis het vaak tedoeld wordt.
Zie bijv bij P o t g i e t e r een enkel voorbeeld uit vele (Poezy II bl.
52):
Een jongen god des stroom gelijk

Te ontstijgen aan dat ziedend rijk
De breede borst ten zegeblijk
Van schuim nog blinkend
Om fluks , met roerelooze leên
0p 't goltge\vieel voortgegleen
Heur dans te hooren , langs ons heen
Melodisch klinkend ; —

Eene andere onhebbelijkheid is langzamerhand een nationale eigenaardigheid geworden n.l. om infinitieven , onverschillig met hoeveel
bepalingen eenvoudig als substantiva te gebruiken. Een rijken oogst
van dergelijke „uitmiddelpuntigheden" leveren de politieverordeningen , strafbepalingen en het oude Wetboek• van Strafrecht op, bijv.
Met een boete . . . . en met gevanzqenis van wordt gestraft:
het zonder verlof van Gedeputeerde Staten opricht ten van gebouwen.
Zoo is er een kantonrechter geweest, die iemand beboette wegens liet
zonder daartoe ,gerechtigd te zin, leunen tegen een muur en dagelijks
worden er menschen bekeurd, wegens het op straat onbeheerd laten
staan van een paard Indien de rechterlijke autoriteit te bewegen
was , het dierbare woord wegens op te offeren en den afhankelijken
zin te beginnen met omdat , zou de zin aan beknoptheid en duidelijkheid veel winnen ; het nieuwe Wetboek van Strafrecht bevat inderdaad veel minder dergelijke uitdrukkingen, maar zooveel te meer
vinden wij ze in Statuten en Reglementen.
De zin zou duidelijker en vloeiender worden , als de bijw. bep.
wegbleef of achter het subst. werd geplaatst ; vgl. met de bovenaangegeven voorbeelden : Met boete enz. wordt gestraft , het oprichten
van gebouwen , zonder verlof van Gedeputeerde Staten en het leunen
tegen een muur , zonder daartoe gerechtiqd te zijn , enz.
Van Alphen zegt terecht:
'

Bij 't opgaan van de zon
Zat Willem aan een bron
want , hoewel we van zonsopgang en zonsorder, an q spreken, vooral
in wetenschappelijke werken, zoo is opgang anders dan in samenstellingen niet in dezen zin gebruikelijk, wel spreekt men van een bovenhuis net vrijen o p g a ng. We hebben echter een subst. opvoeding
en behoeven dus niet te spreken van de groote nnaoeilijklieden, die men
'
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het 0 p v 0 e den can kinderen onderrindt. Zoo zal 0 0 k d e
i n w ij.din g der kerk ontegenzeggelijk de voorkeur verdienen boven
het i n w ij den der kerk. Vergelijking met het gebruik in het Fransch
en Engelsch bewijst alleszins afdoende, dat het korter en duidelijker
is, het subst. dan den info te gebruiken. Het Hoogduitsch - anders
zoo veel nauwkeuriger - is in dit opzicht heel wat slordiger dan wij
en het is niet onwaarschijnlijk, dat dit misbruik bij ons 'gedeeltelijk
aan den invloed van slecht Duitsch moet worden toegeschreven.
Het ergste is, dat sommigen de oude Iiefhebberij weer opvatten en
een onderscheid willen zien, waar er geen is. Men wil scherpzinnig
schijnen, of men is te traag van gedachte om het rechte woord te
vinden, of men wil een soort van voornaamheid over zich hebben,
waartoe men de goede woorden onzer taal verwerpt, als zouden
ze niet deftig genoeg zijn. Zoo wordt er beweerd :
De Icindermeid belast zick met h e top v 0 e den en de moeder
met d e 0 p v 0 e din g der Icinderen, Inderdaad, wortelt dat onderscheid in de taaI? Vergelijken wij : De knech.t belast zich met h e t
o p v u II e n en de baas mel de 0 p v u II i n g der stoelen en canapes.
Wilde men de stof opvltlling (of vullinr;) in plaats van opvulsel noemen, dewijl de uitgang eel dikwijls een minder gunstige beteekenis
heeft, en de werkzaamheid zelf h e top v u 11 e n, zulks ware verdedigbaar, zoo spreekt men ook van bet op(o!l}cen van vogels, maar
men geeft aan de weeskinderen kleedinq en voeding, d. i. alles te
zamen, wat daartoe noodig is, vraagt subsidie voor Ieinderooedinq
enz. en besteedt de gelden tot aankoop van voedsel, d. i. de stof.
Waarom moet een drenkeling juist door h eta an wen den van
.r;epaste middelen tot bewustzijn gebracht worden, kan het niet d 0 0 r
a a n 'v end i n g van gepaste middelen ztjn? Men kan toch moeielijk
aannemen, dat men eene taal verrijkt door eenige woorden ongebruikt
te laten. Dat toch gebeurt in werkelijkheid, waar we bijv. voor
slltiting del" schouwburgen lezen het sluiten , voor leoerinq van
kleedingstukken het leieren , voor de ontdekking van fouten lezen
het ontdekken of, erger nog, het aan het liekt ko171 en.
In April 1891 wordt bericht, dat B. en W. gunstig adviseeren
op het verzoek van N N. thet hebben van eene stoommachine enz.) ;
maar in September 1854 hield J. L. F. W a p op het vierde congres te Utrecht,eone rede : "over Bilderdijk's nagedachtenis en het
hij

daarian let'end~q beuiaren onder ons." Ook hier zou de zin minder
leeliik zijn, als de volgorde del" woorden anders was genomen : over
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Bi lderdi j Tc's nagedachtenis en het levendiq bewaren daarvan onder ons ;
duidelijker was het geweest eenvoudig te zeggen : Opwekking tot
Vereerinq van Bilderdljk, maar dat was niet deftig genoeg in den
tijd der preekrokken en witte dassen en vooral een dubbele titel
maakte toen veel indruk.
Men bedenke dus wel , dat het geen taalzonde van den laatsten
tijd is.
Er is indertijd herhaaldelijk en met nadruk in dit tijdschrift op
gewezen, dat er geen beter middel is, om een flinken stijl te krijgen
en de taal tot op eene zekere hoogte te leeren beheerschen, dan zorgvuldig een niet gemakkelijk stuk uit eene, vreémde taal in het Nederlandsch te vertalen. Daarbij zal dan tevens blijken, hoever de
beschikbare voorraad woorden strekt.
Op dezelfde wijze blijkt de mate van zuiverheid van onzen stijl en
van ons Nederlandsch in het algemeen , het best , wanneer we beproeven , dat in het Fransch te vertalen.
Elk stuk Nederlandsch , hoe slecht ook , kan zonder bezwaar in
het Hoogduitsch, bijna elk stuk zonder groote moeielijkheid in het
Engelsch vertaald worden , maar. het Fransch met den onverbiddelijken regel ce qui n'est pas clair n'est pas franfais stelt geheel
andere eischen aan een stuk Nederlandsch, dat vloeiend vertaalbaar
moet wezen. Men raadplege het bovendien verre van aanbevelenswaardige groote Rransc/te Woordenboek van K r a m e r s en B o n t e
en men zal ontwaren , dat de schr. overal voor de boven veroordeelde uitdrukkingen eene omschrijving in plaats van eene vertaling
heeft gegeven.
Zoo zou het volstrekt onmogelijk zijn, met gerechtelijke en wettelijke
nauwkeurigheid letterlijk in het Fransch te vertalen. H. is beboet,
wegens het op straat on beheerd laten staan van een paard. De Fransche
vertaling zou alleen weergeven : om een paard onbeheerd op straat te
hebben laten staan en als wij den samengetrokken zin uitwerken en
schrijven : omdat hij een paard onbeheerd op straat had laten staan
is de vertaling van den zin eenvoudig en duidelijk.
Eenvoud en duidelijkheid zijn de eerste eischen van den stijl en
daarom verdienen zeker zinnen en uitdrukkingen, die deze eigenschappen hebben , de voorkeur boven alle andere, al zou een veelvuldig gebruik door onnadenkenden , onwetenden of zonderlingen
hier en daar de meening doen ontstaan , dat de vorm in den geest
der taal wortelde. D. B.

TIJDSCHRIFTEN.
Dietsche Warande en Belfort, aíi. 1, 2 en 3.
Onder dezen smakeloozen titel verschijnen thans twee tijdschriften
in één omslag en wel zoo innig vereenigd, dat zelfs de meest
„aandachtige lezer" niet merkt, waar het eene eindigt en het
andere begint.
Afi. 1 bevat onder den titel „Noord-Nederlandsche kroniek" een
vrij scherp artikel over Frans Netscher, die het bij den schrijver
(den heer Binnewiertz, kapelaan te 's-Hage ?) heeft verbruid door
zijn partijtrekken vóór Prof. Bolland tegen Schaepman. Ofschoon
schr toegeeft, dat Netscher een veelzijdig begaafd man is en een
uitstekend reporter, vindt hij toch, dat deze niet in staat is, om
karakters van mannen van talent te teekenen, en wel om de afdoende
reden, dat hij (Netscher) zelf toont geen karakter te bezitten.
In dezelfde afl. komt het verhaal voor van de „wonderbare
genezing'' van zekeren Pieter Derudder van Jabbeke bij Brugge,
wiens gebroken been, dat drie geneesheeren in acht jaar niet in
orde hadden kunnen brengen, plotseling genas, terwijl hij te Oostakker
voor een Maria-beeld geknield lag. Ofschoon dit wonder al in
1875 moet zijn gebeurd en toen door dokters heet te zijn geconstateerd, heeft men tot na 's mans dood, in 1898, gewacht met
het wereldkundig te maken ! Toch eischt de schrijver in de D. W.
onvoorwaardelijk geloof in de mededeelingen van de „Revue des
questions scienatíjques", ja, hij noemt iedereen, die het mocht wagen
daaraan te twijfelen, „kwaad van wille". Hij zelf is in het bezit
van een photographie met Röntgen-stralen, kort voor Derudder's
dood van zijn been gemaakt, en waarschijnlijk zal er binnenkort
een microscopisch onderzoek van de zoo wonderbaar genezen beenderen plaats hebben. Wat men daarmee eigenlijk wil bereiken, is
niet duidelijk, want men kan er alleen door te weten komen, hoe
het genezen gedeelte er nu uitziet, maar volstrekt niet, hoe de
genezing is toegegaan, en juist daarop komt het aan.
Afl. 2, een boekdeel van 220 bladzijden, is bijna geheel gewijd
aan de nagedachtenis van den pater- dichter Guido Gezelle. De
verdiensten van dezen man, die wij reeds vroeger in het licht

hebben g esteld, worden door de D. W. wel wat overschat, Zij
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rekent daaronder ook, dat hij „heel die schoone West-Vlaamsche
beweging in het leven heeft geroepen", die van al de Vlaamsche
streken West-Vlaanderen „het meest van alle smetten heeft vrij
gehouden. ' Hoe jammer toch, dat op de West-Vlaamsche beweging
geen Oost-Vlaamsche, geen Brabantsche, Limburgsche enz. is gevolgd
en dat men de waarde van zulke gewestelijke bewegingen in NoordNederland nog altijd niet inziet ! Wat zouden onze tijdschriften,
onze kranten niet een bont mengelmoes . . . . ik wil zeggen
een rijke verscheidenheid bevatten, als de medewerkers konden
besluiten, ieder zijn plaatselijk dialect te schrijven!
Op bl. 297 wordt van haneschrede (kleine afstand of tijdruimte)
een andere verklaring gegeven, dan die het Wdb. aanneemt.
Volgens schr. is schrede een verbastering van schrei, schreeuw
(beide woorden worden in Vlaanderen als schraa uitgesproken) en
zou men bij haneschree te denken hebben aan den (betrekkelijk
geringen) afstand, waarop het gekraai van een haan kan worden
gehoord. Schr.'s vermoeden berust daarop, dat men in westelijk,
Brabant onder een haneschrai altijd een afstand of een tijdruimte
van een half uur verstaat en dat men het woord geregeld mannelijk
gebruikt, terwijl sckr& = schrede vrouwelijk is. Deze verklaring
is ook al te vinden bij Schuurmans, „Bijvoegsel aan het Algem.
Vl. idioticon," bl. 113.
Dezelfde schr. maakt er het Wdb. een grief van, als liet bij een
of ander woord zet : alleen in Zuid-Nederland gebruikelijk. Hij
meent, dat het daarmee op den index geplaatst wordt ! Voor ieder
ander is het zeker duidelijk, dat de redaktie met deze opmerking
niets anders wil zeggen, dan dat het bedoelde woord niet tot de
algemeene taal behoort, maar slechts in bepaalde streken wordt
gebruikt.
In een notitie op bl. 320 wordt medegedeeld, dat op de provinc.
tentoonst. te Gent exemplaren zijn te zien geweest van alle buitenEuropeesche tijdschriften en kranten, die in de Nederl. taal verschijnen. Het waren er in het geheel 188, n.l. 42 voor de Kaapkolonie, 1 voor Bechuanaland, 1 voor Natal, 25 voor Transvaal,
5 voor den Vrijstaat, 40 voor de Vereen. Staten, 13 voor Ned.
Guyana, 3 voor Curaçao, 1 voor Aruba, 52 voor Java, 4 voor
Sumatra en 1 voor Celebes.
Volgens G. Seghers in het tschr. Germánia wordt onze taal

gesproken door elf millioen menschen en wel in Noord-Nederland
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door 5.000.000, in Belgie door 3.900 000, in Zuid-Afrika door

1.200.000, in Frankrijk door 500.000 en elders door 400.000 personen.
Studiën op godsd., wetensch. en letterk. Gebied.
Nieurwerwetsch Proza, door H. J. M. Schr. begint met er op te
wijzen, dat poëzie in onze dagen haast niet meer gelezen wordt.
Op zijn hoogst mag een enkele onzer latere „verskunstenaren"
het streelend gevoel eereer tweede uitgaaf ondervinden en men
zou er kunnen noemen, volstrekt geen brekebeenen, wier eerste
oplaag nimmer zal worden uitverkocht. Des te meer proza wordt
er verslonden : in de eerste plaats uit kranten en tijdschriften en
verder romans en novellen in menigte. Om den invloed te leerera
kennen, die daardoor noodzakelijk wordt uitgeoefend, dient men
zich op de hoogte te stellen van den inhoud van al die litterarische
produkten en den geest, waarin ze zijn geschreven Daarbij treft
in de eerste plaats het belangrijk aandeel, dat de vrouwelijke
auteurs hebben in . de litteratuur van den dag. Zij behooren voor
het meerendeel tot de luchtige optimisten, die, arm aan gedachten
en zonder veel gevoel, hun lezers onthalen op allerlei beuzelpraat,
slechts dienende om hun wat verstrooiing te geven, maar hoofd en
hart koud latende. Daarnaast staan de wetenschappelijke waarnemers, opteekenaars van feiten en toestanden, die met de grootste
onverschilligheid ons doen kennis maken met menschen, die door
dronkenschap of ontucht tot het laagst mogelijk zedelijk peil zijn
vervallen. Schr. gelooft, dat deze auteurs er alleen op uit zijn
„om uit het openbaar vertoon der hartomkeerende gruwelen voor
zich nog een slaatje te slaan." De derde catagorie is die der
pessimisten, die jammeren over het zedelijk verval van onzen tijd.
Ook bij hen gelooft hij niet aan eenigen ernst. Hij stelt ze zich
voor als jongelui, die op een chaise longzee onder het zooveelste
bittertje liggen te turen op hun fijn geschuierde nageltjes en
daarbij weeklagen over de ledigheid en de rampen van het leven,
zonder eenige moeite te doen om daaraan te ontkomen of genezing
aan te brengen. Hij beschouwt verveling en afdwaling van het
geloof als de oorzaken van hun kwaal, arbeid en terugkeer tot
het geloof der vaderen als de geneesmiddelen. Gelukkig beginnen
zich bij enkele schrijvers voorteekenen van een betere toekomst
te vertoonen. Schr. meent die te zien in Couperus' Psyche en
Lapidoth's Aan gene Vde, terwijl de &ciri.le Vertellingen van Jhr.

432
Rochussen en de Zeven Schoonheden van Joh. v. Woude althans
van meer ernst getuigen, dan bij zoovele andere schrijvers is waar
te nemen.
Ook in dit tijdschrift komt een artikel, en wel een zeer uitvoerig
van H. B o 1 s i u s, voor over het boven beschreven wonder van
Oostakker. Schr. betoogt in allen ernst, dat men hier werkelijk
met „een wonder uit onze dagen'' te doen heeft. Hij verzuimt
echter eenige verklaring te zoeken voor het feit, dat men 25 jaar
gewacht heeft met openbaarheid aan dit geval te geven en er
eerst nu, na den dood van den persoon, met wien het gebeurd
heet te zijn, mee aankomt. Als het werkelijk op de beschreven
wijze had plaats gehad, zou men het immers al dadelijk met luider
stemme den volke hebben verkondigd!
Leuvensche Bijdragen, 3e jaarg.
In afl. 1 doet L. S c h a r p é eenige mededeelingen over de
handschriften van Veldeke's Servatius. Hij heeft de uitgave van
Bormans vergeleken met het handschrift, waarnaar die is bewerkt
en dat thans aan de Universiteitsbibl. te Leiden toebehoort. Ofschoon
Bormans verzekert, dat men volkomen op de nauwkeurigheid van
zijn afdruk kan vertrouwen, heeft schr. een aantal afwijkingen
gevonden, die hij alle mededeelt. Ze zijn intusschen meest van
onschuldigen aard. Om voorts te komen tot een overtuiging
aangaande de betrouwbaarheid van het, betrekkelijk jonge hs. zelf,
heeft hij het ook vergeleken met de fragmenten van een veel
ouder manuscript, die zich voor een deel te München en voor een
ander deel te Leipzig bevinden.. Schr. geeft een nauwkeurigen
afdruk van deze fragmenten, die zich op reepen perkament bevinden,
welke in oude boeken geplakt zijn, en bovendien photographische
afbeeldingen van eenige stukken daarvan. Hij laat het echter aan
den lezer over, een vergelijking te maken tusschen deze gedeelten
van het oudere en het jongere hs., die hij voor het gemak van
den belangstellende naast elkaar heeft doen zetten.
Een groot deel van deze afl. wordt gevuld door den afdruk van
een bundel Middelned. geestel. liederen, die in de „Bibliothèque
nationale" te Parijs berust en door G. Huet in zijn „Catalogue
des manucrits néerlandais de la Bibl. nat." beschreven is onder No. 39.
Deze uitgaaf is bezorgd en van een inleiding voorzien door C.
L e c o u t e r e. Het hs. schijnt omstreeks 1500 in een l3rabantsch
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Clarissenklooster vervaardigd te zijn en de copie te wezen van een
ander, dat niet , veel ouder was, althans niet voor de 15e eeuw
was vervaardigd. Uit een taalkundig oogpunt is het van belang,
omdat er eenige woorden in een tot dusver onbekende beteekenis
in voorkomen.
w. Bang, Gudrun 81 4 , 82, 482.
Afl. 2 is grootendeels gevuld met een afdruk der Orthographia
linguae belgicae van Antonius Sexagius (Antoon van t' Sestich).
L. G o e m a n s, die dezen herdruk bezorgde, herinnert in zijn
inleiding, dat er in de 16e eeuw verschillende pogingen tot regeling
der spelling zijn gedaan, n.l. door Joos Lambrecht te Gent, Adriaen
Van der Gucht te Brugge, Antoon van t'Sestich, advocaat bij den
Grooten Raad te Mechelen, Pontus de Heuiter of de Huyter en
door de Amsterd. Kamer In Liefde bloeyende". Als reden van
dezen herdruk geeft schr. op : 1°. dat het oorspr. werk vrij zeldzaam
is, 2°. dat het een uitgewerkt voorstel bevat tot een phonetische
spelling van het Brab. dialect en daardoor een kostbare bijdrage
is tot de kennis der ontwikkeling van dezen tongval, ' die op het
latere Nederlandsch van zooveel invloed is geweest.
C. L e c o u t c r e, Beatrys. Daar schr. van plan was, over een
paar verzen van deze sproke te schrijven, vergeleek hij de uitgaaf
van Penon met het hs. en kwam tot de ontdekking, dat Penon,
volgens het toen heerschend gebruik, een aantal emendaties heeft
aangebracht, voornamelijk ten doel hebbende eenheid in de spelling
te brengen, maar ook soms om een gemakkelijk te scandeeren vers
te krijgen of om den text verstaanbaar te maken. In het geheel
zijn niet minder dan 120 veranderingen aan te wijzen, waarvan
er slechts 4 in de noten worden opgegeven. Vooral dit laatste is
bedenkelijk, maar bovendien zijn er onder de zoogenaamde verbeteringen verscheidene, die óf onnoodig waren, óf op misvatting
berusten, gelijk schr. in bijzonderheden aantoont.
De Studeerende Onderwijzer,
H. v. S t r i e n, „spraakkunstvragen over Bronbeek beantwoord"
en nog andere spraakkunstkwesties opgelost. Er wordt o.a. op gewezen, dat het logisch onderwerp van den zin niet altijd het onderwerp van de gedachte is. In de zinnen : „dit boek kan ik u aanbevelen, maar dat moet ik u afraden ; in dit dorp zijnde menschen
veel beleefder dan in dat", wordt iets gezegd over dit en dat boek,
28
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dit en dat dorp. Daarom is het beter bij de ontleding met het
gezegde dan met het onderwerp te beginnen; want als men naar dit
laatste zoekt met de vraag : waarvan wordt iets gezegd ? dan zou
men bij zinnen, als de aangehaalde, een verkeerd antwoord krijgen.
C. G r o u s t r a voltooit zijn opstel over Vondel als hekeldichter,
waarvan het niet noodig is en ook moeilijk zou zijn, een uittreksel
te geven.
A. G. v. Dij k geeft een vergelijking tusschen Vondel en Huygens als hekeldichter. Vondel schrijft zijn satyren naar aanleiding
van bepaalde gebeurtenissen en over bepaalde personen ; Huygens
hekelt in het algemeen de gebreken van zijn tijd, zooals de dwaasheden der mode (Costeliek Mal), de voorliefde voor Fransche woorden (Voorhout en Hofwijck), de intriges van den „Valschen Hoveling" (Zedeprinten) , de partijdige rechtspraak in het puntdicht
„Schout", den trots en het gebazel van sommige predikanten in
andere sneldichten. Niet minder dan naar den inhoud verschillen
hunne hekeldichten naar den vorm. Vondel spreekt er in op den
toon der bittere verontwaardiging, geeft de gehekelde personen aan
de verachting prijs, vervult zijn lezers met afschuw van de leer

der voorbeschikking of van landsbestuurders, wien het alleen om
eigen eer of voordeel te doen is ; Huygens is er alleen op uit,
datgene, wat hij aan de kaak wil stellen, belachelijk te maken.
Vondel's woorden komen uit zijn hart, Huygens schittert door zijn
vernuft.
Dezelfde schr. geeft aanteekeningen bij Da Costa's „de hulk van
staat."
J. w o 1 t huis, Maurits Lijnslager. Behalve een reeks gedichten
van geringe waarde schreef de Haarlemsche boekverkooper Adriaan
Loosjes (1761-1818) vijf romans, waarvan Maurits Lijnslager het
meest in den smaak viel. Het bevat de geschiedenis van een
Amsterdamsch koopman uit de 17e eeuw, die met allerlei historische
personen in aanraking komt en in verschillende belangrijke gebeurtenissen betrokken wordt. Het doel van den schrijver was : „het
echt karakter van den ouden Hollander in een zoo bevallig licht
te stellen, dat het dezen of genen zou opwekken tot een edelen
naijver, om de voetstappen der vaderlijke zeden te drukken en de
moederlijke deugden na te volgen." Zoo althans drukt hij het zelf
uit, maar hij streefde er bovendien naar, onder den dekmantel van
een roman , de gebeurtenissen en toestanden uit het bloeiti dperk
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onzer geschiedenis te schilderen. Dit is hem tot zekere hoogte
gelukt, maar hij is er niet in geslaagd, de noodige eenheid in zijn
verhaal te brengen. Ook is het te eentonig en te langdradig van
stijl en staat het didactische van den inhoud te veel op den voorgrond, om in onzen tijd nog te kunnen voldoen. Maar de tijdgenooten van den schrijver dachten er anders over. „Met het nuttigheidsprincipe voor oogen hebben onze grootvaders die eerste proeve
van een historischen roman genoten". De eerste druk van 1808
werd in 1814 door een tweeden, in 1823 door een derden, in 1855
door een vierden en in 1890 nog door een vijfden gevolgd.
Verder geeft H. v. S t r i e n antwoord op een aantal „spraakkunstvragen" naar aanleiding van Potgieter's Bronbeek en A. G.
v. D ij k verklarende aanteekeningen bij Hagar van Da Costa.
-

De Gids. Januari 1900.
Naar aanleiding van de nieuwe uitgave van Hooft's Gedichten
door Dr. F. A. S t o e t t schrijft Prof. G. K a 1 f f een artikel. Het
bedoelt te geven een schets van hooft's lyriek en komt ons zeer
geschikt voor als inleiding tot de lectuur zijner verzen.
Zeer waardeerend oordeelt schr. over deze nieuwe uitgave ; haar
zwaartepunt ligt in de betere en vollediger woordverklaring ; daar
vooral kan men den vooruitgang onzer wetenschap gedurende een
dertigtal jaren zien. Tevens zal men er zich in verheugen, dat
deze bewerker allen geleerden ballast links heeft laten liggen, dat
hij niet meer geeft dan het noodige en dat kort en bondig.
Slechts in één opzicht kan de nieuwe uitgave Prof. Kalff niet
geheel bevredigen : Leendertz had de gedichten gegeven in den
oorspronkelijken vorm ; Dr. Stoett, van oordeel, dat Hooft zelf den
laatsten vorm den besten vond, koos dezen. Nu is het waar, dat
een uitgever niet wijzer moet willen zijn • dan de dichter zelf.
Maar . ... een dichter, die veranderingen brengt in vroeger werk
is in de meeste gevallen niet meer dezelfde, die indertijd dit vers
of dat gedicht heeft gemaakt. Toen b.v. Vondel op lateren leeftijd
zijn Palaymaedes herlas, kon hij zich in dat forsche werk niet meer
geheel terugvinden ; er was allerlei in den jongen Vondel van toen,
dat den ouderen stootte of kwetste ; veel dat hem te rauw of te
scherp was, werd dus verzacht of weggedoezeld. Ook ten opzichte
van Hooft geldt die opmerking. Prof. Kalff bewijst dit door eenige
voorbeelden ; wij halen één enkel aan. In den fraaien beurtzang
28
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„Galathea, siet, den dach comt aen !" dien Hooft waarschijnlijk
voor 1603, dus omstreeks zijn 20ste jaar heeft gedicht, zien wij een
minnaar en zijn liefje op het punt van scheiden na een nachtelijke
samenkomst. In de eerste redactie laat de dichter den Minnaar
vragen:
Galathea, coom ick t avont weer?

en het meisje antwoorden:
Och, mijn moeder mocht het hooren
En haer stooren,
Och sy mocht het hooren, maar comt even seer.

Hoe aardig gevonden en schalk die laatste trek is, zal wel door
ieder, die eenig gevoel voor poëzie heeft, gevoeld worden. Later,
in 1615, was Galathea haar geestelijken vader misschien wat te
dartel. Daarom moet zij nu vragen : „Komt ghy t' avondt weer ?"
en de Minnaar antwoorden:
Las ! Uw moeder moght het speuren.
En zich steuren
Maer zoo ghy's getroost zijt ik koom even zeer.

Zooveel consequentie mogelijk mag men van een uitgever eischen
„en Dr. Stoett heeft ook dit moeilijke deel zijner taak met nauwgezetheid vervuld", oordeelt Prof. Kalff.
Hooft is de eerste Nederlandsche auteur, dien wij een man van
den nieuweren tijd mogen noemen. Den sterken invloed der antieke
beschaving, gelijk zij door de Renaissance nader ook tot ons volk
was gebracht, zien wij overal in zijn werk. Telkens gaat hij uit van
Griekenland en Rome, maar vooral van Rome, wanneer hij eenige
stof nadert ; daar liggen de toetssteenen, waarvan hij zich in allerlei
omstandigheden gaarne bedient. Amstel en Vecht wemelen van
najaden ; Anna Roemers zit • als zeenimf in „een beschaduwt hol
dat tegen 't Oosten gaept." Met oogen vol van den glans der
herboren Oudheid was Hooft uit Italië teruggekeerd. Sedert tracht
hij de wereld, waarin hij leeft, het leven zelf, tot hooger sferen te
verheffen, ze te beuren in het van daar stralend licht. Idealisme
toont zich dan ook in een groot deel van Hooft's poëzie. Wel bewondert hij de zinnelijke schoonheid der wereld, maar hooger staat
voor hem de geestelijke schoonheid. De natuur had hij leeren zien
en bewonderen, als geen ander dichter onder zijne tijdgenooten,
zelfs Vondel niet. Maar niets in die natuur, dat hem zulk een lust

der oogen was als het stralend zonnelicht. Geen onzer dichters
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heeft de zon zoo lief gehad as Hooft ! Geen hunner als hij de
vreugde gekend, die het hart plotseling overstroomt
als nae bedompte weken
De Triomphante Zon comt door de woleken breecken
En praelt alleen in 't velt 't welck hij met gloor bespreit.

Vooral bij Hooft vinden wij ook dat samenhang brengen tusseiten
natuurleven en gemoedsleven, hetzij om overeenkomst, hetzij om
tegenstelling tusschen beide aan te geven.
Dat het strenge Calvinisme in het gemoed van dezen dichter
geen weerklank zou vinden, kan men van te voren verwachten;
het verwondert ons niet, te vernemen, dat hij zich bij geen enkel
kerkgenootschap heeft aangesloten. Niemand mag hem den naam
van Christen ontzeggen, ofschoon het waar is, dat zijn Christendom
op eigenaardige wijze verbonden blijkt met bcstanddeelen van de
leer der Stoa. Geen fatalisme, zooals door Busken Huet beweerd
is, maar het determinisme der Stoa spreekt uit de verzen, door
hem Noodlot getiteld. Dogma's hadden geen aantrekkelijkheid voor
hem ; maar uitingen van vertrouwen op God, van dankbaarheid
kan men in zijne lyriek aantreffen. Hooft kent niet die verslagenheid van hart, noch dat smachten naar een beter leven, noch het
overpeinzen der heerlijkheid van een nieuw Jeruzalem. Daarvoor
was in zijn geloof te weinig mystiek, te veel rationalisme. Te
weinig innigheid ook. Nergens blijkt ons, dat voor hem, als voor
Vondel, de bijbel het boek der boeken was. Maar wat hij aan
kracht van overtuiging te kort kwam, werd voor een deel aangevuld door eene zedelijke beweegkracht, die wij eerst tijdens en na
de Renaissance zich in volle kracht zien openbaren : het eergevoel.
Ook nationaliteitgevoe1 spreekt uit zijne werken, vooral uit Zijne
drama's en zijne Nederlandsche Ristoriën.
Met zijne hartsgeheimen is Hooft in zijne lyriek mild, over zijne
naaste bloedverwanten verliest hij geen woord. Meer plaats nemen
zijne vrienden in. - Over hetgeen er tijdens zijn leven in stad en
land omgaat, over groote gebeurtenissen in het buitenland, vernemen wij slechts weinig. Ook hier weer geheel anders dan Vondel,
die niets van belang onopgemerkt laat voorbijgaan, wiens lyriek
daardoor spiegel van zijn tijd is. Toch blijkt elders, dat Hooft genoeg belangstelling bezat. Het feit , dat meer dan de helft van Hooft's lyriek uit minnepoëzie bestaat, maakt het wenscheljjk, aan dit deel zijner poëzie
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eene afzonderlijke beschouwing te wijden. Wij moeten pogen een
antwoord te vinden op deze vragen : Hoe was Hooft's liefde in
werkelijkheid ? Hoe vertoont zij zich in zijne poëzie ?
En nu bespreekt Prof. Kalff Hooft's verhouding tot zijne aangebedenen van vroeger en later tijd : Ida Quekels, Brechtje Spieghels
(„Hooft heeft geen vrouw zóó lief gehad als haar ; er is in de aan
haar gewijde verzen iets onzegbaar innigs, eene zachte teederheid,
die doet denken aan het waas van ongereptheid over pas ontplooide
jonge blaadjes, aan half geopende rozeknoppen, aan het licht van
den jongen morgen"), Anna Roemers, Christina van Erp (zijne
eerste vrouw), Suzanne van Baerle, Leonora Hellemans (zijn tweede
vrouw). Hooft had dus een sterke behoefte aan liefde, behoefte
voortspruitend deels uit eene krachtige zinnelijkheid — hem met
zooveel dichters eigen deels uit verlangens en neigingen van
hooger aard. Er is in zijne liefde meer warmte en gloed dan
diepte en innigheid. Het verstandelijk element, dat wij in zijne
godsdienstige gevoelens opmerkten, openbaart zich ook in zijne liefde.
In zijne lyriek vinden wij zijne neiging terug om het leven in
eene 'hoogere sfeer te verheffen. Hier doet zich invloed van de
middeleeuwen gelden (ridderwezen , Maria-cultus , vrouwendienst).
Wij hooren spreken van dienst , slaaf , dienaar en princes ; ook het
zuchten en klagen, de ongenade en de verrukking komen telkens terug.
Het onderscheid , reeds door Coornhert gemaakt tusschen liefde en
min , tusschen den reinen en den onkuischen tocht des harten,
wordt ' door Hooft nog verscherpt en strenger volgehouden. In den
aanvang heerscht de min de „hete brandt der minne". Maar langzaam dringt de liefde naar voren en wordt alras : „heilige" liefde.
Eindelijk ziet men ze gescheiden
Het lijf-omhelzen moet bij 't sielvermengen swichten ;
Voor overst ken ik. Liefd' ; acht Mins vermeugen cleen.
Geenszins mag men uit het voorkomen van conventioneele uitdrukkingen in Hooft's lyriek besluiten tot de volslagen onwaarheid
zijner poëzie. Alleen star doctrinarisme of eenzijdige bekrompenheid kunnen het werk van een dichter veroordeelen , omdat er
ook wel conventie , ook wel rhetorica in is. Die aan de internationale
liefdetaal ontleende uitdrukkingen waren voor Hooft kleine hulpmiddelen bij het verheffen zijner liefde tot een hooger plan.
Zijn beste werk heeft hij meerendeels geleverd vó ir zijn 45ste
jaar ; na dien tijd niets , dat het vroegere overtreft ; weinig , dat
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daarmede op ééne lijn mag worden gesteld , vrij wat dat lager
staat. Is de omvang van Hooft's poëtisch werk veel geringer - dan
b.v. die van Vondels en Huygens' werken , aan den anderen kant
heeft hij minder middelmatigs geleverd dan zij. Want Hooft, kunstenaar geboren , had de schoonheid lief om haar zelve , en geene
godsdienstige , zedelijke of staatkundige beweegredenen brachten er
hem toe — gelijk zij het Vondel soms en Huygens vaak deden —
van de poëzie iets anders te willen dan het verzinnelijken van
schoonheid in klankmelodiën. Talrijk zijn de veranderingen, door
hem in zijne verzen gebracht , hetzij nog in het handschrift, hetzij
bij gelegenheid van druk of herdruk. Lang , soms dagen, ja weken
lang had hij zijne verzen onder handen.
Snel is Hooft gerijpt tot kunstenaar. Op zijn 24ste jaar reeds
had hij zijn herdersspel Granida , tal van fraaie liederen en andere
lyrische gedichten geschreven. Later is hij niet meer die hij was
geweest. Vooral in de minnepoëzie is dat merkbaar. Er is minder hartstocht , maar veel geest en gezochte geestigheid in ; te veel
groote woorden eenerzijds, te veel lievige verkleinwoordjes anderzijds.
Lied en sonnet zijn de beide lyrische vormen , waarin Hooft het
hoogste heeft bereikt ; in het lied zich aansluitend bij het nationale,
middeleeuwsche motieven en vormen veredelend en met nieuwe verbindend ; in het sonnet het uitheemsche en door de Renaissance
hier gebrachte verwerkend op zelfstandige wijze.
Ten slotte den blik wendend op de tegenwoordige literatuur,
zegt Prof. K a 1 f f met de hem eigene frischheid en bevallige woordenkeus : „Wat dan de hedendaagsche poëzie niet geven kan, zoeke
men elders , in tijden zonniger dan de onze , bij dichters , die het
leven niet ondergaan , of er door worden neergedrukt , maar die
het opvatten en dragen , al is het zwaar. Zoo moge dan wie poëzie
lief heeft , en schoonheid ook waar zij veroverd moet worden , van
tijd tot tijd grijpen naar Hooft's verzen , zich stichten met dat hoog
idealisme en zich sterken met die gezonde kracht ; zich laven aan
die schoonheid als aan een frissche bron , waar de openhartige
bloemetjes rondom staan , waar de wind overheen speelt lustigjes,
lustigjes , en , diep in haar helder water weerkaatst, staat hoog aan
den blauwen hemel schitterend „de triomfante zon".
De Spectator.
In het nummer van 20 Januari schrijft W o l f g a n g een artikel
De edelachtbare Talenten naar aanleiding van Dageraad , door W.
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G. v a n N o u h u y s. „Wie geen gedachte van een ander ooit tot
de zijne maakt ; wie elk woord wikt en weegt en juist bepaalt,
die heeft een edel talent ; is de geest op het goede en schoone ge-

richt , met risico. van matigen verkoop , dan is dat talent achtbaar ; verbonden is het een edelachtbaar talent en daaronder rangschik ik het talent van W. G. v a n N o u h u y s. Van zijne
novellen is elk woord zijn eigendom. De vinding , het opzetten ,
de afloop -- alles is van hem. Hij zelf gaat er op uit om het hout
te zoeken , waarmee te timmeren valt. En hij ziet niet alleen
hij voelt."...^...9?...???

De Gids, Februari.
De Letterkundige Kroniek bespreekt Huet's historische en romantische werken, deel VI en VII, Groen. en Rijp, Brieven van een
Kleinstedelinq en de Novellen. Eerst wordt er aan herinnerd, dat
het werkje van Thrasybulus weinig opgang maakte : Be Gids was
er niet best over te spreken : „De auteur heeft alzoo geen bewijs
geleverd van kritiek te bezitten, toen hij al deze studenten-opstellen
liet herdrukken, wel toen hij ze in zijn voorbericht den weinig
vlei] enden naam van grollen schonk". Slotsom : „Eene idee in al
hare deelen te beschouwen en in al hare consequenties door te
voeren ligt buiten zijn bereik ; eene idee plastisch voor te stellen,
onder beelden te brengen, gelukt hem voorzeker beter ; in de wereld
der gedachten blijkt hij tot dusverre niet tehuis, in het leven om
zich heen toont hij het te kunnen worden." De kroniekschrijver
van thans vindt dat zijn voorganger van 1854 niet onjuist heeft
geoordeeld . De Brieven van een Kleinstedeling (1856 57) , die
onderwerpen behandelen met Huet's toenmalig ambt in verband,
worden even vergeleken met De Genestet's Leekedichtjes; maar het
belangrijkst vindt beoordeelaar de Novellen. Ze zijn door en door
Ilollandsch en de schrijver moet „een Hollander in zijn hart"
geweest zijn. Verreweg de grootste helft behoort tot die letterkundige lekkerbeetjes, die een fijnproever niet laat voorbijgaan.
Wat Huet ook schreef, een letterkundig essay, een novellistische
schets, een politiek betoog, of ook maar een simpel kattebelletje,
het was alles af, met zijn eigen stempel er op, rechtvaardigend het
woord van Quack : „Huet zal blijven leven eeuwen lang, door zijn
stijl". -- De Bíbliographie besluit hare aankondiging van Verzen van
Jeanne Reyneke van Stuwe en van Verzenvan Jean-
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n e t t e N ij h u i s met deze gulden woorden, die echter niet zeer
bemoedigend }voor de beide dichteressen zijn : „De vormen, waarin
de werkelijke of ingebeelde liefde, de werkelijke of ingebeelde levensmoeheid zich uiten, zijn maar zelden geheel oorspronkelijk : telkens
ontmoet men bekende motieven, hoort men bekende harmonieën.
Wie er toe . kan medewerken om den stroom van dergelijke poëzie
te stuiten, of althans te. verminderen, mag het niet nalaten."
Nederland.
De Kroniek gaat voort met 't bespreken der jongst verschenen
werken. Slechts de voornaamste vermelden wij:
H e n r i B o r e 1, Een Droom ..... „filet jongetje was naiever,
intiemer, ongemeener ; de verrassing van zichzelf ontdekken, aan
zich zelf twijfelen, zich verwonderen, was zooveel bekoorlijker bij
den knaap dan bij dezen zieken jongeling Rudolf, die eigenlijk heel
goed weet, wat hij wil, en zich meestal maar wijsmaakt, dat hij
't niet weet" ..... De pendant moest wel minder worden ; zooiets
'maakt men niet tweemaal.
S a m u e l F 1 k 1 a n d, Schetsen, derde bundel. Iedere week
verscheen een dier kleine romans van 200 regels. Wanneer de
lezer dan bij een derden bundel eenige vermoeienis meent te bespeuren, wanneer onder de feuilletons de héél treffende, de héél
fantastische, de hé€ l „rake" en diep gevoelde zeldzaam worden, en
er wel eens zijn, waarin de feuilletonist niet op dreef kan komen,
is dat niet verwonderlijk, maar ook niet erg ; er zijn er nog genoeg
in het oude genre om den bundel nog weer als iets begeerlijks te
doen opnemen.
J a n Z r c h e r , Roepin q. „In het begin denkt men, dat het
boek mooi zal zijn : dddr belooft het meer dan het later geeft."
C y r i e l B u y s s e , Te Lande. (Ten platten lande). De bundel
bevat vijf Vlaamsche boerengeschiedenissen, ieder met de portie
mishandelingen en krankzinnigheid en bloed en moord en diverse
andere gruwelen en ellenden, welke in die rampzalige landstreek
gewoonte schijnen te zijn. Ieder der vijf nachtmerries is met Cyriel
Buysse's meesterlijke kracht van teekening en kleuring als levend
geworden ; na een verhaal gelezen te hebben, wacht men een poosje,
alvorens zich aan de schokken van het volgende te wagen.
E t h e 1 M a c S., Als kaf voor den wind. „Echel Mac S. moet
niet jong zijn, of wel zich oude beroemdheden tot voorbeeld gesteld
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hebben. Multatuli, nog meer Busken Huet, of zelfs Disraëli, Bulwer,
Hazlitt, schemeren door die lange gekronkelde zinnen, pretentieus
en humoristisch, gevuld met citaten en omwikkelde stoutheden."
V i n c e n t L o o s j e s. Kameleon. „In Kameleon is het talent
van den schrijver leniger geworden en veel verder gegaan. Er is
verbazend veel scherp geziens en stoutmoedig gezegds in. De
uitmuntend geschreven tooneeltjes volgen elkaar op . . De
eigenlijke kracht van den schrijver ligt in zijn meedoogenloos
teekenen van burgerlijkheid, ijdelheid, schijnvroomheid, verdierlijking,
egoïsme, kruiperigheid, opgeblazenheid, dierbaarheid ; hij is, met al
zijn hooghartigen ernst, vooral satiricus. Men kan Karneleon een
der belangrijkste boeken van het jaar noemen, met ongemeen talent
geschreven."
De Tijdspiegel.
Ernstig en degelijk is het artikel van Mr. C. Bak e Huygens
als Zedenmeester. Het getuigt van studie, groote belezenheid en

grooten ijver. Telkens laat schr. den dichter. zelven spreken ; door
de vele citaten, die zoo oordeelkundig zijn gekozen, worden wij in
Huygens gedachtenwereld ingewijd. „V e r m a k e n wilde de dichter
der Korenbloemen zijne lezers ook in dezen zin, dat hij hen w ij z e r
en b e t e r wilde maken. Het nuttige aan het aangename te paren,
ernst en scherts hand aan hand te doen gaan, was zijn lust. Dat
bij hem nu eens de ernst — men denke aan zijn Oogenfroost
dan weer de scherts — ik noem zijne iS'neldiehten — op den voorgrond trad, behoeft nauwelijks te worden gezegd ..... Van Huygens
is het eerre verdienste, dat hij met zijne zedelessen ons zelden of
nooit verveelt."
Huygens als humaan man, vol eerbied voor den Bijbel en de
Tien Geboden :
Bidt God alleen, Geen beeld, Spaert Gods naem, Viert Syn rust,
Eert Ouders, Mooi dt noch Boelt, noch Steelt, noch Lieght, noch Lust,
-

tegenstander van tweegevecht, zelfmoord, man des vredes, die „het
seer van Achtien" 1 ) niet „opgekrabt" wil hebben, goed huisvader,
tegen spel, drinken en rooken, goed vaderlander — zoo wordt
Huygens ons geteekend.
1

i 1618.
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Gaarne zouden wij van Mr. Bake's verdienstelijken arbeid uitvoeriger verslag geven, indien zijne studie zich meer bewoog op
uitsluitend letterkundig gebied. Nu moeten wij met dit weinige
volstaan ; echter niet zonder den belangstellenden lezer ten slotte
den raad te geven, dit artikel in zijn geheel te lezen.
De Spectator
Het nummer van 17 Februari bevat een artikel van V a n N o uh u y s over het boek van Dr. A. S. K o k Van Dichters en SchrLjvers. Het stemt tot voldoening te lezen hoe deze criticus den hoog
gewaardeerden schrijver „een onzer degelijkste literatoren", prijst
om het vele, dat hij tot stand bracht. Door ijver, speurzin, veel
omvattende kennis en belezenheid, door talent munt Dr. Kok uit
boven vele wufte schrijvers van den dag. Hij brengt dingen aan
het licht, die zelfs aan Jonckbloet (het plagiaat van Joan van
Broekhuizen) en Leendertz (den Hooft-uitgever) waren ontgaan.
Hij schrijft een geschiedenis van het sonnet, die tot het laatste is
bijgewerkt. Kortom, er valt uit zijn boek „heel wat te leeren,
wat men niet licht elders zoo bijeenvindt."
Van Wolfgang's Letterkundige Kroniek vermelden wij alleen
Catharine door M. A n t i n k. „Onder de nieuwe vrouwen, beoefenaars van de moderne kunst, ken ik er geen, in staat zich te meten
met M. A n t i n k in het nabeelden der werkelijkheid, inzonderheid
van haar uiterlijke zijde. Schier te forsch is dit talent voor een
vrouw, in elk geval is het eenig. Geen manlijk artiest zou in het
precies weergeven en juist bepalen van objecten en het onteden
van subjecten deze kunstenares op zij kunnen dringen. Ja, het
brevet van kunstenares komt haar ten volle toe .... Op zich zelve
is het verhaal vrij mager .... Maar hoe trilt en tintelt dit alles
van leven, van mooi eigen leven. De arbeiders in de groeven;
hun vrouwen ; het gehucht ; heel die ruwe en arme bevolking en
de schier- woeste natuur rondom, het is trek voor trek geëtst,
gebeeldhouwd. Als verhaal boeit het boek slechts matig ; maar als
kunstproduct staat het hoog en eischt het eerbied ook van leeken."
De Gids, April.
De Letterkundiqe Kroniek bevat een bespreking van S t ij n
S t r e u v e 1 s' werk. Met veel waardeering is dit artikel geschreven:
„Deze buitenjongen uit Avelghem, van wiep op zijn dorp niemand
ook maar vermoedt, dat hij een boekenschrijver is -- Stijn Streuvels

444
is de door hem aangenomen schrijversnaam — is een kunstenaar
van het woord, en zijn schetsen, soms maar enkele bladzijden groot,
zijn de vrucht van ernstige studie, zoowel van het leven om hem
als van de taal, waarmee hij tracht weer te geven, wat hij heeft
gezien en gevoeld. Wij staan er in den beginne vreemd voor,
kijken vreemd op en meesmuilen soms over die ongewone klanken
en zonderlinge woordvormingen. Maar als bij de herhaling van
het ongemeene woord de beteekenis ervan ons allengs duidelijker
wordt, als wij aan die eigenaardige vormen meer gewend zijn
geraakt, leerera wij al het pittige, sappige, kleurige en teekenende
van die taal waardeeren."
Er volgt nu een tamelijk uitgewerkt overzicht van Streuvels'
schetsen en stukken. Voor zoover dit mogelijk is wordt ons de
inhoud oververteld : van de eerste communie van de brave Horieneke,
van baas Kasteele, den norschen en trotschen boer, die een ongelukkige sukkelende, „simpelaar" wordt enz. ; en eindelijk lezen wij
„Stijn Streuvels, de man met de eigen taal, zoo frisch uit de bron
geput, met den eigen helderen kijk op de menschen en dingen
rondom hem, die in zijn afgelegen hoekje, alleen met zijn rijkdom
van eigen zien en voelen, er zijn genot in vindt, mooie dingen te
maken en die aan zijn medemenschen te genieten te geven, heeft
in één of twee jaar een weg afgelegd, waarover anderen vaak een
halven menschenleeftijd doen Wat ons van dezen ernstigen, stillen
werker ook nog te wachten moge staan, reeds nu neemt hij op het
rijk geschakeerd veld der Nederlandsche letterkunde een plaats in,
een eigen plaats, onder de besten."
De Arbeid (2e jaargang, Afl. 6).
Een tijdschrift in het leven roepen is gemakkelijk — het in 't leven
houden moeielijk : in deze woorden ongeveer is ons oordeel samen
te vatten. De gewone loop zal wel zoo zijn : eenige jonge mannen,
niet geheel van talent verstoken, kunnen geen vrede vinden met
de bestaande tijdschriften ; het in onze dagen niet zoo moeilijk te
verwezenlijken denkbeeld een eigen tijdschrift op te richten, komt
bij hen op ; een ondernemend uitgever verklaart zich bereid hen
te helpen ..... en het heugelijk bericht gewordt ons, dat er nu
een tijdschrift komt, dat het ware zal zijn. De eerste afleveringen
kosten betrekkelijk weinig moeite ; doch daarna ! Elke maand vraagt
de pers onverbiddelijk een bepaalde hoeveelheid coppy en — om
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een oud spreekwoord te gebruiken -- om hazepeper te maken
moet men eerst haas hebben. Als nu d...... d wat heel sterk
begint te dringen, neemt men wel eens .. . . .
Als de nood sterk dringt , neemt men vertalingen of men geeft
groote witte bladzijden met zes of acht kleine afgeknotte regeltjes
(waaruit blijkt dat het verzen zijn) in het ,midden. In die verzen
komen de woorden ziel, nacht, smart, droef, donker enz. veel voor.
Deze aflevering van De Arbeid begint met een klein artikel
„Regards sur la littérature de la Suisse francaise". „Nous avons
puisé dans l'excellent ouvrage de Marc Monnier" vangt de schrijver
(V a l e n tin G r a n d j e a n) aan ; en zijn werk bestaat uit een
opsomming van verschillende dichters en hunne verzenbundels.
Daardoor maakt het wel wat den indruk van een aaneenschakeling
van encyclopedie-artikeltjes. De dichter W. K a 1 m a geeft een
vijftal kleine versjes ten beste („Mijn ziel is als een blauwe nacht",
„Diep uit mijn ziele ", „Stil in mijn hart"). In t eerste stukje —
het is middag — lezen wij:
Bootnen bidden , innig , vroom
Hunne stille beden ... .

Daalt de nacht echter, dan gaan zij luisteren:
Waar boomen stil te luistren staan.

Verder een fragment van een sprookje van M a r i e M a r x—
K o n i n g en een vertaling van het oude en overbekende Mrclen
als Almanach van Wilhelm Hauff. Als proeve van schoone (!) poëzie
halen wij ten slotte nog een strophe aan van den dichter (?) M. B o og a e r d t jun., Voor E. D. :
Want leven was het dat zij bracht ,
Haar lokken golfden , haar oogen glansden,
Terwijl haar voetjes teederheden dansten
Van lieflijkheden , grootelijks bedacht.

Nederland. Van de besproken boeken halen wij , naar onze
gewoonte , alleen de voornaamste aan , en vatten den inhoud der
bespreking zooveel mogelijk in enkele woorden samen.
J e a n n e t t e N ij h u i s Verzen „Wat vooral treft, is dat
de dichteres veel meer temperament toont dan men in de hedendaagsche sonnetten gewoon is. Het kleine bundeltje heeft iets
forsch ; zelfs het onverschrokken beginnen met een sonnet aan haar

dominee -- waarom geglimlacht is --- toont een zekere onaf hankeli kheid."
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Jeanne Reyneke van Stuwe Verzen „Men kan zeggen,
dat dit een heel boek vol goede verzen is. Ze hebben alle de
techniek van den dag ; in iedere vult een klein gedachtetje, soms
een heel klein , geëncadreerd door woorden, klanken en gedachten
die er niet slecht mee harmonieeren, de verplichte veertien regels . . .
De meeste dezer sonnetten zijn „voldoende" -- maar bijna geen
enkel maakt , als die van Hélène Swarth , den indruk van een
kunstwerkje .... ze zijn zonder relief."
C o r n e 1 i e N o o r d w a 1, Ursule Hagen. Schr. is van oordeel
dat we hier te doen hebben met een echten , flinken roman , met
een milieu , karakters , beginselen , toestanden , een ontwikkeling ,
een ontknooping ; in den beginne , meent hij, zelfs met een bijzonder goeden. Van kleine details , tegelijk schilderend en psychologisch , wordt het verhaal opgebouwd. De vrouwenfiguren zijn
heel goed ; in het teekenen van heeren schiet de schrijfster te kort.
A 1 b e r t V e r w e y, .Het brandende braarabosch. Er is, in iederen
bundel steeds meer, iets didactisch , iets redeneerends , spreukerigs,
dat de bezieling van poëzie schijnt uit te sluiten , iets dat bijna
aan Vader Cats en Delille doet denken, zooals deze oud-wijze slotregel van het eerste sonnet:
Een woord van 't hart gaat al verstand te boven.

II e n d r i k d e M a r e z, De zee. Het werk van een romancier en een dichter . , . De vier boeken zijn , ieder in hun stijl,
hun stemming , hun kleur van water en lucht , vol talent geschilderd ; de schrijver schrikt , als het noodig is , niet voor kleurige
en plastische teekening terug."
Van Johanna van W o u d e ' s Samen bergopwaarts ! wordt
gezegd , dat het „iets onaantrekkelijks" heeft , dat haar betoogjes
„misschien niet te veel voor de behoefte , maar wel te veel voor
het genot" zijn.
De Tijdspiegel. De April-aflevering bevat een vrij uitvoerig
artikel (blz. 453-472) Oorspronkelijke Romans. Zoo wij het bij
deze bloote vermelding laten , geschiedt dit geenszins omdat wij de
ten beste gegeven beschouwingen niet belangrijk genoeg achten,
maar omdat wij reeds van bijna alle besproken romans de beoordeelingen door andere tijdschriften behandelden.

De Nieuwe Gids.
Willem Kloos wijdt zijne Literaire Kroniek ditmaal aan.Roeping
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door J a n Z ii r c h e r. Wij knippen twee heel karakteristieke
fragmenten uit : „Het is al meer gezegd, maar toch kan het niet
genoeg gezegd worden en nog eens gezegd, dat Multatuli na te
volgen de dood is in den genialen pot. Multatuli was zeker iets
zeer bijzonders, een spontane natuur vol krachtig élan en gevoelige
welsprekendheid . .. Hij had en hanteerde, als geboren schermer,
de breed uitzwaaiende macht van het woord, en al vocht hij ook
somtijds tegen rotsen of planten, noodzakelijke groeisels, door
natuur zelf gewrocht, hij handelde steeds toch in menschelijke
emotie en zijn stoot had de zwiervolle gratie eens helds. Hier en
daar en overal was hij, wijl hij zich wiegelde op de vervoering
zijner hersenen ; lyrisch kon hij zijn en logisch nuchter, geestdriftvol of mathematisch-metend , wijl hij de vluchtigste ook zijner
stemmingen, die bij hem neersloegen soms tot axioma's, etste op
het willige metaal zijner taal." .... .
.... „Een leerling van Douwes Dekker is Zürcher zeker wel -maar ten minste een leerling met een eigen cachet. Hij mist
gelukkig den eigenwijs-tragen, telkens zwaar-kloppenden houten —
loop der andere adepten. Hij springt óók wel over zeven slooten
tegelijk, en hij durft wel zoo wijs te doen alsof hij van alles in
de wereld op de hoogte was, maar hij heeft toch soms een leukziende gevoeligheid van zich zelf, die zijn boek hier en daar tot
iets leesbaars ten minste maakt." .... .
De Spectator.
Van W o 1 f g a n g's boekbeoordeeling in de nummers van 14 en
21 April geldt hetzelfde als van het artikel Oorspronkelijke Romans
in De Tijdspiegel. In het nummer van 28 April vinden wij een
aankondiging -- meer niet — van Nederlandsche Spreekwoorden,
het nieuwe werk van Dr. F. A. S t o e t t, wiens naam alleen reeds
een aanbeveling is. „De schrijver geeft ons eerst zakelijk, helder
en juist de beteekenis eener uitdrukking, onderzoekt in welke
verwante talen zij voorkomt en in hoeverre de beteekenis en de
vorm in verschillende tijden en tongvallen van de thans gangbare
verschillen en zoo mogelijk waar en wanneer de uitdrukking het
eerst werd aangetroffen. Indien de verklaring door schr. gegeven
van een gevestigde of algemeen verbreide opvatting afwijkt, geeft
hij de gronden daarvoor op. En waar hij geen kans ziet een bevre-

digende verklaring te geven, zegt hij 't ronduit , ... Vooral

448
wenschen we dat dit boek, dat zeker een standaardwerk zal worden,
in handen zal komen van onderwijzers, die er een onschatbaar
hulpmiddel in vinden bij hun examen-studie. (De prijs is laag:
f 0,50 per afl.)
Taal en Letteren , 10e jaargang, Afl. 2.
Dr. F. Buitenrust 14ettema, 't Nederlands en z'n Studie.
A. Over Taal II. Alle taal is individueel, maar door 't verkeer
komt er een taal van jagers, van boeren, van schippers en door
voortgezet verkeer een min of meer algemeene taal. Ongewone
menschen, dichters, hebben veel individueels en hun taal wijkt van
die der spraakmakende gemeente het meest af. De algemeene taal
kan de gemeenlandse taal worden voor alle beschaafden, die uit de
dialecten in elke streek bestanddeelen in zich opneemt. Zij geldt
als vorm, hoewel ieder het recht heeft anders te spreken en te
schrijven.
Een citaat uit De Gids van Prof. G. A. van Hamel, waarin hij
zegt, dat juristen ook natuurwetenschappelijk moeten gevormd
worden.
Dr. G. A. N a u t a , Iets over eigennamen, die appellatieven zijn
geworden. De naam van een schrijver of kunstenaar in 't algemeen
gaat over op zijn werken : Schiller lezen ; de naam van een persoon
of zaak gaat op iemand of iets met overeenkomstige eigenschappen
over : een Piet een Jan , een automedon ; de naam van een stad,
land, enz. gaat over op de bewoners : Hollander ; de landnaam of
een daarvan afgeleid bijvoeglijk naamwoord noemt de daaruit af komstige zaak : portorico, malaga, trakkener, kalkoen, mousseline, marokijn.
magnesia, daalder, ulster, hasard, patois en. De schrijver streeft naar
volledigheid en bespreekt zelfs Fransche woorden en behandelt ook
Verschillende woorden, die wel eens ten onrechte in deze rubrieken
zijn gebracht.
Prof. J. H. G a 11 é e , Studie van Spraakklanken. II.
Vooral met behulp van machines, die de S. kortheidshalve Zwaardemakers-registratie-apparaat noemt , heeft hij een aantal spraakgeluiden nader kunnen bepalen ten aanzien van de quantiteit der
vocalen, hare enkelvoudigheid, de geminatie der consonanten, de
mouilleering van n of 1, enz. Op teekeningen zijn door lijnen de
kaakopening, de bovenste lip en de mondbodem in ' de verschillende
standen aangegeven bij het uitspreken van eenige letterverbindingen.
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Uit eenige tabellen blijkt de tijdsduur der vocalen, die alleen in
de honderdste deelen van een seconde onjuist kan zijn. Hieruit
valt dan bij v. af te leiden, dat een zoogenaamd gerekte vocaal
soms korter duurt dan een onvolkomen.
Afl. 3.
K. P. d e Vries , De Kerkeljke twisten te Amsterdam 1626---1631. (Inleiding op Vondels Hekeldichten uit dien tijd. Vervolg).
De S. verklaart uit geschriften van dien tijd, wat de aanleiding
is geweest van Vondel om in 1629 de Eerdichten te vervaardigen
op 't ver treck van J. W. Bogaert en op 't Beeldt van Dr. K. Lener tsz,
en het gedichtje Op het ontset van Piet Heyns Buyt alsmede in
't volgende jaar de gedichten Op den Christentempel, d. i. de Remonstrantsehe kerk, te Amsterdam.
Dr. K . P o 11, Vallen = zijn, zooals S. uit verschillende 17eeeuwsche voorbeelden aantoont.
Een citaat uit Lyons Zeitschrift, 1899, 224, waar gezegd wordt,
dat Eng. canopy, Duitsch kanapee oorspronkelijk „hemel van een
tuinbank" beteekent.
Dr. G. A. N a u t a , Iets over eigennamen, die appellatieven zijn
geworden. ( Vervolg). Namen van personen worden overgedragen
op kleedingstnkken : molières, attila, garibaldi, shakespeare (boord),
spenser, Ilenri quatre, op hun fabrikaat, waar of uitvinding : rembrandt, boonekamp, pralines, theophiile, hunaber, mauser, spinsbek ,
guillotine, nicotine, lloyd, keizer, dahlia, alcyon. Ook werkwoorden
komen van eigennamen : jonassen, boycotten, lynchen, enz., vooral in
't Fransch, Engelsch en Duitsch, terwijl volgens den S. deze vorming
met den aard onzer taal strijdig is.
Prof. W. L. v a n H e 1 t e n , De Wachtendonkse Psalmen. Naar
aanleiding van Taal en Lett. IX, 453 en 523 vlgg. Ps. 1-9 zijn
in 't Zuidmiddelfrankisch geschreven, de andere psalmen en hymnen
in 't Oostnederfrankisch met -Zmfr. eigenaardigheden. Men heeft
als oorspr. tekst aan te nemen een Zmfr. vertaling, waarvan het
eerste deel is gecopiëerd, de rest door een- Ondfr. in zijn dialect
is overgezet. Deze theorie is aangevochten door Dr. Gombault,
die ter vervanging van dit resultaat een reeks van willekeurige
beweringen mededeelt.
Dr. W. F. G o m b a u 1 t , Antwoord aan .Prof. W. L. van
Helten. Schr. bestrijdt V. Heltens bewijsvoering, toont aan, dat de
-

woorden en vormen, die V. Helten uit het Zmfr, verklaart ook in
Noord en Zuid, 23ste Jaargang;

29
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't Nederfrankisch kunnen voorkomen, en betoogt, dat de oorspronkelijke Nederfrankische tekst door een Zuidduitscher kan zijn
afgeschreven.
Kleine meedelingen over boekwerken. The Practical Study of
Lanquages bij H. Sweet, teleurstellend gelezen en beoordeeld door
H. Logeman. Geschiedenis van den Godsdienst der Germanen vóór
hun overgang tot het Christendom door Prof. Chantepie de la Saussaye,
zeer aanbevolen door J. G. T.

Afl. 4.
J. K o o p m a n s, Middelnederlandse romans. I. De Torec. In
de Arturromans ademt een verder gevorderde tijdgeest. Geen
heiligen meer, geen Saracenen, geen kruisridders. Hoofsheid en
ridderlijke dapperheid komen op den voorgrond. Zoo in den Torec
De Sch. deelt den inhoud mede en knoopt er eenige beschouwingen aan vast.
K. P. d e V r i e s , De Kerkelijke twisten te Amsterdam 16261631. (Inl. op Vondels Hekeldichten. Slot). Hier wordt besproken:
Op -laan Kalkoen en de Blixem van 't .Noordhollandsch Synode.
N. A. C ram e r , Recken in den zin van kopen, in Brederoo's
.lucht van de koe en elders, ontstond door weglating van leden.
Vgl Rein. I 2818.
Oudere en jongere tekst. Een citaat uit het artikel van Prof.
Kalff in den Gids van Jan. 1900. De Palamedes van 1652 heeft
door de mindere ruwheid en felheid de harmonie der deden en
den samenhang met den tijd en den persoon des dichters verloren.
Hoofts purisme heeft de uitheemsche praalwoorden geschrapt, die
eens hem eigen waren en in de verzen zijner jeugd moeten blijven.
Zoo zijn er meer voorbeelden.
J. A. F. L. baron van Heerkeren, Over Willem van
Baren (1864). Te Sint Oedenrode. bestaat geen herinnering aan
dezen dichter. Hij was Fries, hij wijdde zich aan wetenschap en
studie, hij was streng Calvinist en verzweeg zijn sympathieën en
antipathieën niet. Uit den .Friso blijkt, dat bij een af keer had
van de Roomschen. Van Haren was determinist en stoïcijn. Populair is hij dus in Noord-Brabant niet geweest. Toch is een bezoek
aan Henkenshagen nuttig om Het Menschetijk Leven te begrijpen,
dat in die droomerige landstreek is geschreven, een gedicht, waarin

men gedachten van Horatius , Ossian en Tasso terugvindt , in

451
schooner bewoordingen teruggegeven, maar dat o. a. dit gebrek heeft,
dat het Mijn Leven moest heeten.
N. A. C. .Een Tlollcszangeres. Irene Fedorowna (uit Illustration
20 Jan. 1900). Deze leefde en dichtte in deze eeuw, zooals de
rhapsoden in de vroegere West-Europeesche litteratuur.
Psychologie en Taal. Een citaat uit Dr. Snijders. De Hersenen
en het Teerstand , Tijdspiegel April 1900, waarin onder meer wordt
gezegd, dat het vermogen om zich uit te drukken aan een ander
hersencentrum is gebonden dan het vermogen om den samenhang
der dingen te begrijpen. Een citaat uit L. van Zanten, Technisch
onderwijs, Tijdspiegel, April 1900 ; een uit Prof. A. G. van Hamel,
Gids, April 1900 waar deze theorie van Lipps „In dem Contrast
zwischen dem Erwarteten und dem relativen Nichts das dafür
.eintrat, lag jederzeit der ganze Cd-rund der Komik" gebruikt ter
verklaring van de vroolijkheid en den lach, die het gevolg zijn
van het komische.
Kleine meedelingen over boekwerken. Lees- en Taalboek door J. H.

van den Bosch en J. L. C. A. Meijer, waarvan een gedeelte der
Inleiding met instemming wordt medegedeeld. A New Rnglisk
Grammar bij Henry Sweet f 2.30. Het eerste deel is van 1892;
dit is het 2de - deel en behandelt de Syntaxis, d. i. hier de zin- en
woordvolging. Het boek wordt zeer aanbevolen.
Germania II 6. We zien tot ons leedwezen, dat dit geen
ernstig tijdschrift is en zij, die er degelijke ernstige stukken in
schrijven letten denkelijk te weinig op hetgeen rondom hunne
bijdragen wordt afgedrukt. Dit No. draagt op den titel: Lentemaand -- Maart 1900 -- Lenzinq ; waartoe die aardigheid ? Wat
beduidt dat laatste woord hier ? Is Maart niet duidelijk genoeg ?
De heer Edgar Tinel laat een vers uit zijn onlangs verschenen
bundel" overdrukken met het motto (of den titel ?) „Van mijn
eigen" Sto f + Onsto f Mensch. Is dat geestigheid ? We lezen in
eene noot : „De Foehn is een gloeiende stormwind, die in Zwitserland loeit en zeer geducht wordt om zijn alles verdorrende , alles
medeslepende kracht." Dat is wat nieuws. Ik heb van dat „gloeiende" en „verdorrende" niets gemerkt, hoewel we door den gevel.
digen Zuidenwind letterlijk in huis werden opgesloten gehouden.
tiad een andere macht den inktkoker van Dr. H. v. Z. maar
gesloten gehouden, toen de dwaze gedachte bij hem opkwam zes
29*
f
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bladzjjden te sehrijven bevattende een gesprek tusschen drie personen, We hebben van juffrouw (Mat)hilde Ram(beau) een deftig
vers genoten (?) over de schoonmaak en het opdoen van de wasch,
maar een gesprek over de meest alledaagsche onderwerpen in ...
hexameters, daarvan was het voorbeeld voor Dr. H v. Z. bewaard 1).
Als proeve het volgende, waarbij - om de schoone schepping in
het volle licht te vertoonen, hot teeken * het optreden van een
anderen spreker aan wijst :
Wil je nog koffie, Jef? *Heel graag, nog een slokje. Genoeg! Dank.
*Dolfi, en jij? *Neen, dank je! Ik steek eensigaar Ope *lk neem pen
Kopje nog, 't smaakt me verrukkend! Ach had den we honig als dezen
Thuis, hoe smakelik zou 'k ontbijten, het ware een genot dan!
Hier is het land van den honig, *en melk, met het geurende bergkruid.
Juist als ten onzent de Kempen, zij lev'ren het puik van den honig.
*Vindt je dat? *Zeker. "Je kunt hem met dezen toch niet vergelijken.

enz.
In weerwil van de sehiinbaar geleerde noot, zlln 't hexameters
om van te schrikken. Maar ... past die maat by die praatjes."
Heeft die Dr. dan hoegenaamd geen begrip van rhythmus en
metrum Ik zal doen als hij en behandelen omgekeerd een ernstig
in luchtigen maat:

r

Wat een droefheid
Wat een treuren
Daar is nu die vader dood,
Dat zal hindren
Aan zijn kindren
't Kleintje op de moederschoot.

S chi 11 e r laat in de JU1~fJfrau terecht Lionel zeggen: "Mit
der Dummheit kampfen Getter selbst vergebens!" we mogen echter
eene, zij het ook wellicht vruchtelooze, poging niet nalaten om
voor letterkundige dolheid te waarschuwen.
Over het April-No. met een koorJstverdienstelijk artikel van
W a t t e z, waarin de uiaarheid over de "Vlaamsche beweging" en hare gevolgen (een zeer merkwaardig verschijnsel) een
volgende maal.

o mer

1) Vas s heeft in de Luise oak niet een aanbevelingswaardige stot
behandeld, maar h~j heeft althans den echt Homerischen edelen vorm

met de daarbij passende woordenkeus behouden,
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CATS SCHULDIG ? - EN NOG IETS.
»Ik begreep, mij niet te mogen vergenoegen met de eenvoudige verklaring , dat Cats een vers schreef tegen Vondel,
even gemeen van vorm als van strekking"
VAN LENNEP, De werken van Vondel, Deel III, p. 49.
-

In het opstel van den heer J. de Vries, „Iets over het „Vraagdicht" bij Vondel", voorkomende in „Noord en Zuid", afl. 3 van
dezen jaargang, hinderde mij de volgende zinsnede : Het andere
antwoord, dat evenwel minder gunstig bekend staat, is het werk
van den vromen „Vader Cats", die reeds sedert lang naijverig
was op Vondel, omdat diens werken meer opgang maakten dan
de zijne. Ik spaar u 't gedicht, want terecht noemt Van Lennep het „een vaers even gemeen van vorm als van strekking".
Cats tastte het karakter van Vondel aan en stelde de Academie
voor, als eene verzameling van dronkaards en » liefhebbers van de
volle kannen".
Het opstel van den heer De Vries kan misschien van belang
zijn voor hen, die nooit iets over het Vraagdicht van Vondel lazen,
nieuws levert het weinig op. Zelfs bleek de schrijver niet bekend
met belangrijke bijzonderheden over dit onderwerp, die toch reeds
lang algemeen eigendom konden zijn. Het meest viel mij dat op
in boven aangehaalde zinsnede.
De „vrome Vader Cats" heeft het al heel dikwijls moeten ontgelden, en dat zijn naam, natuurlijk begeleid door het officiëel
geworden versierend bijvoeglijk naamwoord en den vaderlijken
titel, wordt genoemd als van iemand, die op de meest lichtzinnige
wijze het karakter van Vondel aantastte, geschiedt nu niet voor de
eerste maal. Maar dat mocht de schrijver niet meer doen zonder
deugdelijke bewijzen te leveren voor de waarheid zijner bewering.
Het schijnt hem echter onbekend te zijn, dat de waarheid van
Van Lenneps uitspraak niet alleen ernstig in twijfel is getrokken
door H. G. in den ,,Navorscher" (25e Jaarg.) Nieuwe Serie 8e
jaargang p. 233-239, maar dat ook de heer P. Leendertz Wz.
in denzelfden jaargang van dat tijdschrift p. 286-292 niet zonder succes tracht te bewijzen, dat Vondel zelf er Cats niet op
heeft aangezien. Er blijven open vragen, maar men kan niet meer

aannemen als vaststaande, dat Vondel Cats aanzag als den schrijver
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van dat vuile vers. In „Taal en Letteren" van 1895 p. 86 lees
ik in het opstel van J. A. F. L. Baron van Heerkeren over Vader
Cats" : „Voor wie het stuk van den heer Leendertz in de Navorsciier
van 1875 gelezen heeft (hoe spijt het mij, dat onze Van Lennep
dit niet heeft kunnen doen !) bestaat er langer geen twijfel, dat
deze aanmaning (eerre gemoedelijke strafvermaning van Van Lennep
tegen Cats) aan een verkeerd adres werd gericht''. — Er bestaat
langer geen twijfel — dat is misschien wat al te kras gesproken
en moet in dien absoluten vorm voor rekening van dien schrijver
worden gelaten, maar stellig is deze zaak reeds lang in een stadium,
dat niet meer veroordeeling zonder nadere procedure toelaat. Wij
zijn het eens met H. G. in den „Navorscher", dat de zaak van niet
weinig belang is, daar zij betreft de eer van een man, over wiens
werk het onpartijdig oordeel het laatste woord nog niet gesproken
heeft. Wij behoeven slechts te verwijzen naar de studie van Prof.
G. Kalff over Cats in den Gids van het vorige jaar en naar bovengenoemd opstel in „Taal en Letteren", om duidelijk te maken, dat
onze tijd van nauwkeurig en eerlijk onderzoek in het oordeelen en
veroordeelen voorzichtig heid eischt, met te meer recht, nu men
niet meer op gebrek aan gegevens kan pleiten.
Met opzet veronderstelde ik als bekend de verdediging van Cats
in den „Navorscher" ; mocht deze veronderstelling onjuist zijn, dan
zal ik gaarne voor de lezers van „Noord en Zuid", die niet in de
gelegenheid zijn, de desbetreffende artikelen na te slaan, een résumé
daarvan geven.
Van deze gelegenheid maak ik gebruik om den lezers van „Noord
en Zuid" hulp te vragen. Ik bezit afschrift van twaalf gedichten,
alle min of meer in den vorm van de bekende Prijsvraag ; ze berusten
in de Bibliotheek der Stad Haarlem en hebben blijkbaar betrekking
op iets geheel anders, dan het gedicht van Vondel:
»Apoll', op Helikon geseten."
Maar wáárop ze doelen, dat is mij niet duidelijk ; wellicht kan
een ander mij helpen.
No. 12 luidt als volgt:
Voor de Nijdige Poëten /i van den Maasparnas.
Apol, op Helikon gezeten,
Vraegt al zijn heilige Poëten,
Of Dezideer met recht zich schaemt ,
Dat Rotterdam , door hem befaemt,
Op zijne bakermat magh roemen,
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En zich noch durft zijn voetster noemen,
Daer zich de Rotte vindt berooft
Van zooveel luisters, uitgedooft
Door bitse Poëzijbarbaren ,
Door brekebeenen, fijnvelaren?
Waerom de grijze Maes niet meer
't Eerwaerdig hooft , gelijk weleêr,,
Ten stroome uitbeurt ? of zij , die droomen
Van Ezels , niet zijn voortgekomen
Van Ezelinnen ? of de Leeuw
Wiens klaeuw men kent, zich oh 't geschreeuw
Van zwarte Zwijnen zal verbaazen?
Of in zijn Kerk op Ravenrazen ?
Hoe ver de zuiderwint zich spreit ?
Of wel een Haes op Pindus weit ?
Of Bokken wel in Hoven passen?
Of wel in 't bos de Braamen wassen ?
Die 't zedigst in zijn antwoort is,
En klaerst in deze duisternis,
Die zullen d' Akademiheeren
Den eernaem van Poëet vereeren.
Men zette een dronken Nachtbachant
Den berkeneier op de hant,
Dat Liber ponk' (sic) met wij ngertblaren :
De Lauwer voegt Apolloos haren.

Op een strijd tusschen Amsterdam en Rotterdam wijst ook No. 11
daarin wordt den lichtontsteker beloofd, dat hem zullen
» de Amstel-Heeren
De werken van Oom Jan vereeren."

„Oom Jan" is Vos, zooals duidelijk blijkt o.a. uit deze regels
van No. 2:
Dien zullen strax d' Arkaderheeren
De werken van Jan Vos vereeren
Gebonden in een ezelsbant
Besprengt met schijtgeel op den kant.

't Is duideijjk, dat de dichter (?) den dichter-glazenmaker niet
gunstig gezind is.
No. 3 is voorzien van het volgende onderschrift : „Apol wat
vroeger als den 21 sten van Wiedemaand // te recht gezeten hebbende, heeft dit bovenstaande fi vers goedgekeurd, en dat van de
Vertoonders // verworpen. // Onder stond // Gisper de Raad".
Er is allerlei variatie : No. 1 spreekt van „Akademiheeren",
No. 2 van ,,Arkaderheeren", terwijl dit straks „Kakademieheeren,
Apenburger Heeren, Kwylenburgerheeren, Uilenburgerheeren en
Amstel-Heeren" wordt.
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In een paar nummers is sprake van „Nummer Negen" als van
eene bijzondere plaats:
»Of hij niet , die naau Neerduitsch kent,
Te post naar Nummer Negen rent."

Het komt mij voor, dat de door mij bedoelde vraagdichten niet
belangrijk genoeg zijn om ze in extenso over te laten drukken.
Toch bevatten ze meer uitdrukkingen en zinspelingen, die de
nieuwsgierigheid bijna tot belanstelling wordens prikkelen. Daarom
de vraag : wie kan hier licht ontsteken ? Ik kan niet de belofte
afleggen van No. 1:
Wiens antwoort kortst en bondighst is
En klaarst in deze duisternis,
Dien zullen d'Akademiheeren
Met eene Groenen Drieling eeren,
Daar Pallas kunstgeleerde hant
Apols triomf met diamant
In sneedt , om nimmer uit te wissen,
Dat Marsyas zijn huit moest missen.

maar men kan zich van mijne dankbaarheid bij voorbaat verzekerd
houden.
Utrecht, Juni 1900.
J. HOBMA.

Cats schuldig?
Naar aanleiding van 't stukje over Vondels „Vraagdicht" ontving ik een zeer welwillend schrijven van den Heer Nolen te
Rotterdam, die er mij opmerkzaam op maakte, dat in de Navorscher
van 1875 (blz. 233-239 en blz. 286-292) was opgekomen tegen
de bewering , dat Cats de maker zou zijn van 't beruchte vers.
Ik heb mij gehaast genoemd tijdschrift na te slaan en 't artikel
te bestudeeren ; want voor dien tijd waren mij de stukken van H. G.
en Leendertz onbekend. En ik gevoel mij daarom verplicht mijne
bewering ten opzichte van Cats te herroepen. Rationeeler dunkt
ook mij thans, dat vers op rekening te stellen van Jacob Corneliszoon (Trigland).
Mijn welgemeender dank daarom aan den Heer Nolen, die mij
de artikelen in den Navorscher heeft leeren kennen.
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De Heer Hobma zal zien, dat daarmede tevens ook zijn stuk is
beantwoord. Gelukkig , dat Z.Ed. nog geen redacteur van Noord
en Zuid is want :
„Moght hy met 't recht begaen, (de Vries en) zou 't niet meer doen."
J. DE VRIES.

EEN Eli? ANDER OVER GEEL.
Toen de Redactie van Noord en Zuid mij uitnoodigde voor dit tijdschrift een „leven van Geel" te schrijven, wist ik wel terstond, dat
ik aan die uitnoodiging, hoe vereerend ook, althans zooals zij daar
lag, niet zou kunnen voldoen. Een leven van Geel ! Men behoeft
het nog niet eens te zijn met wat Oobet aan Geel zelf schrijft:
„Om het leven van iemand, wien dan ook, naar den eisch te
schrijven, moet men even groot of grooter zijn", . om te gevoelen
dat voor die taak veel, zeer veel wordt geeischt en die eisch te
zwaar voor eigen kracht te noemen. Daarbij, Geel zelf wilde niet
dat men zijn leven beschrijven zou en al is het waar, dat met de
jaren het bezwaar der onbescheidenheid is weggevallen, het is ook
waar, dat Geel's vrienden zeer getrouw zijn wensch te dien opzichte
hebben helpen verwezenlijken, zoodat het zeer moeilijk is, thans
iets van hem te weten te komen. Nog in 1871 schreef E. Potgieter
aan mijn vader, die toen de voorrede van zijne uitgaaf van Geel's
„Onderzoek en Phantasie, Gesprek op den Drachenfels, het Proza",
bewerkte : „ik zou in zijnen geest handelend, zwarigheid moeten
maken u bijzonderheden hem betreffende mede te deelen", en we
kunnen, meen ik, wel aannemen, dat er althans sommige dingen in
Geel's leven geweest zijn, die voor goed aan de vergetelheid ten
prooi werden. Zoo heeft hij het gewild en zoo zal het zijn..
Toch zou het mij leed hebben gedaan, dit werk geheel te moeten
afwijzen, al was het alleen ter wille van de persoonlijke herinneringen uit mijn kindertijd, aan die uitgaaf van 1871 verbonden.
Bovendien meende ik enkele aanwijzingen te hebben, die mij konden dienen ; mijne belangstelling werd versterkt door de eerste pogingen, die ik aanwendde om die te gebruiken en zoo is tot stand
gekomen, Een en ander over Geel, eenige bijzonderheden over hem,
enkele opmerkingen en enkele feiten uit particuliere brieven en
verspreide gegevens opgezocht en saamgevoegd. Men is daarbij zeer
vriendelijk geweest met het verstrekken van hulp en inlichting,
vooral ook met het geven van inzage in particuliere brieven. Ik
betuig dan hier ook mijn hartelijken dank aan allen die, dit lezend,
weten, dat ook zij het hunne hebben bijgedragen om mij het schri
-

,

ven van dit artikel mogelijk te maken. Namen zal niemand van
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mij eischen ; ik zal ze ook niet noemen op eene enkele uitzondering
na, die ieder billijken zal. In de grijze Bisschopstad bezocht ik
twee ouden van dagen, levende getuigen uit dien tijd, die voor de
meesten van ons geschiedenis is. Prof. Beets sprak mij van den

criticus , die zoo scherp kon oordeelen en wiens nagedachtenis hij
toch in zoo hoog waardeerende, dankbare herinnering houdt en
Mevrouw de wed. Hamaker vertelde met warme hartelijkheid
van den vaderlijken vriend, wiens oudste pleegzoon haar echtgenoot
was. Van veel dienst was mij ook de vriendelijke bereidwilligheid,
waarmee Mevrouw de wed. Bisschop te Delft mij inzage gaf in de
nagelaten aanteekeningen van wijlen haar echtgenoot Dr. W.
Bisschop.
Moge dit artikel, klein en onvolledig als het is, er iets toe bijdragen om den knappen geleerde, den fijnen stylist, den beminnelijken man iets nader te brengen tot de kinderen van onzen tijd.
Moge het althans anderen opwekken, uitgebreider en beter hem
in zijn leven en werken te doen kennen.
I.
Toen Jacobus Geel in September 1822 tot 2den Bibliothecaris
aan de Academische Bibliotheek te Leiden werd benoemd, was zijn
naam reeds niet meer onbekend. In Amsterdam, waar hij den
12den November 1789 geboren werd -- gedoopt in 'de N. Z. Kapel
den 20sten November daarop -- had hij zich als jongen reeds op
de Latijnsche School onderscheiden. Zijne ouders, Cornelis Geel
en Alida Coster hielden eene kostschool, die echter na den dood
zijner moeder in verval kwam. De vrouw, met wie zijn vader
hertrouwde, bleek minder geschikt voor alles wat zulk eene zaak
ook van de vrouw des huizes eischte en zoo vinden we eenige
jaren later den naam verbonden aan eene handelszaak : Firma Geel
en Sappius in venster- en spiegelglazen.
De jonge Geel genoot dus zeker geene onbezorgde jeugd, maar
zijne ontwikkeling heeft daardoor blijkbaar niet geleden. Dat hij
een der goede leerlingen van de Latijnsche school was, blijkt uit
den prijs, dien hij in de 5de klasse dier school behaalde, een Latijnsch werk van Hugo de Groot : het recht van oorlog en vrede
in III boeken uitgegeven door M. Tijdeman in 1773 ; maar meer
nog uit het feit dat prof. David J. van Lennep hem opmerkte
en zich aantrok. Hij was het, die Geel in staat stelde zijne studiën

aan het Athenaeum voort te zetten. Dat Athenaeum", zegt Eek-
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hoff 1 ) bloeide toen, in weerwil van den druk der tijden, opgeluisterd door mannen als Cras, v. Lennep, Kemper, Herman Bosscha,
Bonn en Vrolik. Uit het „voor dien tijd buitengewoon groot getal
leerlingen" vermeldt hij dan vele namen, die ook onzen tijd nog
kent, als van goeden klank op allerlei gebied, onder hen Geel en
Hamaker. Die twee namen, reeds hier te zamen te vinden, het
vertelt ons hoe die vriendschap , in hare gevolgen ook voor het
particuliere leven van Geel van zoo grooten invloed, werd gesloten
door twee jongens, in eenigszins op elkaar gelijkende omstandigheden misschien, waarschijnlijk aangetrokken door de zelfde studie,
samenwerkend en samen zoekend, het voorspel eener ;roemrijke
toekomst, door geen van beiden vermoed. Geel onderscheidde zich
ook reeds daar, toen hij, als student onder zijn beschermer, prof.
van Lennep in het Athenaeum eenige stellingen verdedigde, stellingen, die in handschrift nog op de Bibliotheek te Amsterdam te
vinden zijn. Alleen jongelieden van beteekenis waagden zich
natuurlijk tot oefening aan zulk eene academische handeling , die
trouwens geen recht gaf op eenigen graad of titel.
In 1811 werd Geel door prof. v. Lennep aanbevolen bij diens
vriend en neef Baron Dedel, toen deze een gouverneur zocht voor
zijne zonen. Over zijn verblijf bij die familie sprak Geel zelf later
met onverdeelde ingenomenheid en ook van de zijde dier familie
was en bleef de herinnering aan den jongen geleerden gouverneur, van de alleraangenaamste. De familie Dedel was een aanzienlijk geslacht. Toen de oude baron J. W. Dedel een gouverneur
zocht voor zijne vier zonen, was hij winter en zomer te 's Graveland
gaan wonen. In Augustus 1819 vertrok de familie naar den Haag,
waar de oude heer Directeur-Generaal der Directe Belastingen en
Posterijen werd, om in 't jaar 1820 als lid der Eerste Kamer zitting
te nemen. Toch gevoelde Geel zich in dat gezin volkomen op zijne
plaats, hoe zou hij anders in 1818 bedankt hebben voor een hem
aangeboden professoraat te Groningen, omdat zijn werk bij de
familie Dedel nog niet voltooid was. Hij was ook met geheel de
familie op den meest vriendschappelijken voet, maar zijne jeugdige
leerlingen namen toch zeker het grootste gedeelte van zijne belangstelling en genegenheid in. Geel leerde hen werken, eerst goed
en dan vlug. Om hun ijver ook in dat laatste opzicht aan te
1

-

1)

Zie leven van Halmaël, Levensberichten der Ned, Maatsch. v. Lett. 1857.
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Vuren, werd aanteekening gehouden van elk kwartier, dat op den
gestelden tijd voor thema of vertaling werd uitgewonnen. Bedroeg
de som dier kwartieren twaalf uur, dan werd er een dag vacantie
gehouden en de leerlingen — zeker zoo min als de jongelui van
heden ongevoelig voor zulk een buitenkansje — werden er aan
gewend elk onwillekeurig oponthoud, elke vertraging in den geregelden arbeid te vermijden of af te wennen. Hoe aangenaam Geel
dit werk was, hoe veel voldoening hij er zich van voorstelde, blijkt
uit enkele woorden, die hij zelf in die dagen liet drukken. Hij
vertaalde een leven van den Duitscher Heeren, door dien geleerde
zelf tot beter verstand zijner werken geschreven 1 ) en gaf dit met
eene voorrede uit. Heeren vertelt daarin, hoe ook hij er eens aan
gedacht had, gouverneur te worden, maar Heine, zijn leermeester,
raadde hem dit ten sterkste af : het loopt eindelijk op niets uit.
„Eene wreede uitspraak van Heine" teekent Geel er in eene noot
bij aan en hij mocht het zeggen. Hij had er andere ervaring van.
Hij kon gelukkig niet vermoeden hoe dat bittere woord later , in
anderen zin, voor hem maar al te droeve werkelijkheid zou worden,
toen hij achtereenvolgens alle vier zone leerlingen zag sterven in
of eigenlijk nog voor de kracht van hun leven en hunne ontwikkeling. Toch had Geel, terwijl zij leefden zeker al veel vrucht
van zijn werk mogen zien. Reeds in 1823 werd Gerrit Dedel
bekroond met een gouden medaille en uit de ondeugende opdracht
waarmee dezelfde in 1830 de twee redevoeringen van Geel en
Simons in het licht gaf, blijkt allereerst hoezeer Geel's leerlingen
hem vereerden en hoogachtten, maar dan toch ook, welk eene plaats
van beteekenis de jonge Dedel toen reeds in de literarische en
geleerde kringen te Utrecht innam.
Bij de opvoeding der gebroeders Dedel had Geel intusschen zijne
eigen studie der oude talen allerminst verwaarloosd. Dat hij daarbij
naam maakte, blijkt allereerst uit de aanbieding van het Groningsch
professoraat. Kort daarna gaf hij een zijner eerste werken op
philologisch gebied uit : „Theocritus met de Scholien". En in dienzelfden tijd vinden wij van zijne hand een artikel : „Kort overzicht
van den loop der Grieksche Letterkunde te Alexandrië met eene
proeve van vertaling uit den 3den Zang der Argonautentocht van
1) Levensbericht van Arnold Hermann Ludwig Heerei, vert. door J. Geel
en met eene voorrede van J. Geel x.822, Wed. J. Allart en Co , Den Haag.
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Apollonius van Rhodus. 1 ) Dit laatste stuk had Geel reeds in 1819
in Diligentia voorgedragen. ,Deze Maatschappij voor natuur- en
letterkunde te 's Hage" benoemde hem in dat jaar tot lid en in
1822 — waarschijnlijk dus, toen hij den Haag verliet — tot buitengewoon honorair lid. 'Ook van de Maatschappij der Nederlandsche
Letterkunde werd Geel in 1819 lid en in den daaropvolgender
winter las, op eene der maandelijksche vergaderingen H. W. Tydeman, die toen voorzitter was ter vergoeding van het gemis door
de ongesteldheid van het geachte medelid, 't welk de spreekbeurt vervullen zou te ondervinden" een stuk voor van een der jongst gekozen
buitenleden, den heer J. Geel, tot opschrift hebbende : ,,Iets over de
Alexandrijnsche letterkunde met eene proeve van vertaling enz.",
hetzelfde stuk dus.
Intusschen was in 1820 door het Utrechtsch Genootschap van
Kunsten en Wetenschappen eene prijsvraag uitgeschreven in het
Latijn : „Wie toch eigenlijk de sophisten geweest mogen zijn, welke
hunne stellingen waren, op welke wijze zij over hunne gevoelens
gewoon waren te spreken en hoe zij dezelve aan anderen mededeelden om . daaruit op te maken hoe men over hunne zeden, welsprekendheid en wijsbegeerte behoore te oordeelen". Geel beantwoordde haar, maar werd „niet met den gouden Eereprijs bekroond,
omdat het tweede gedeelte (de beoordeeling der zeden, welsprekendheid en wijsbegeerte enz der ' Sophisten) aan (de beoordeelaars)
voorkwam minder bewerkt te zijn dan men had verlangd. Daar
intusschen die verhandeling van de critisch-historische zijde allen
lof verdiende, heeft het Genootschap dezelve allezins waardig gekeurd om in de Acta Societatis onder den titel Historia Critica
Sophistarum gedrukt te worden." Dit werk wordt door de tijdgenooten zeer geprezen. Prof. Heeren, -- dezelfde, wiens levensbeschrijving door Geel was vertaald — heet het zelfs in eene
recensie 2 ) noemde nog onlangs dit onderwerp met veel duisternis
omgeven, maar ook hij zou, na met het werk van Geel te hebben
kennis gemaakt, moeten erkennen, dat er heel wat licht over was
opgegaan. Dit stuk werd in 1823 afzonderlijk uitgegeven met eene
voorrede, waarin Geel zelf erkent, dat hij door een of ander fatum
de vraag niet volkomen juist had opgevat. Als erkenning zijner
-

1) Zie Mnemosyne 1820.
2) Zie Konst- en Letterbode 1824, deel 1.
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.kunde was Geel intusschen reeds in 1821 op voordracht der literarische faculteit te Leiden honoris causa, tot Dr. bevorderd, eene
onderscheiding, die voor hem te meer waarde had, daar zijne studie

aan het Athenaeum te Amsterdam, dat het recht om den Dr. titel
te verleenen miste, hem had belet, dat predicaat voor zijn naam
langs den gewonen weg te bemachtigen.
Ook om van de nieuwere talen en hare literatuur op de hoogte
te blijven, vond Geel in die dagen nog tijd, waartoe zeker meewerkte, dat de familie Dedel daarin veel belang stelde. In 1822
leverde hij : Proeve eener vertaling van the Lady of the lake met
beschrijving l ), een stuk dat waarschijnlijk ook eerst wel in eene
of andere Maatschappij was voorgedragen en in 1823 vinden we
in hetzelfde tijdschrift een stuk over Milman's dramatisch gedicht:
„De val van Jeruzalem". Dit laatste werd in Februari 1823 in de
vergadering van de Maatschappij der Ned. Letterkunde gelezen. Geel
was toen reeds inwoner van Leiden. Nadat in 1822 zijn werk bij Dedel
was afgeloopen, kreeg hij, zeker mede door den invloed van den
vader zijner leerlingen, misschien ook geholpen door den vriend
zijner jeugd Hamaker, die toen reeds professor te Leiden was, maar
stellig toch allermeest door den naam, dien hij zich zelf reeds verworven had, die betrekking, die er bij uitstek eene naar zijn hart
was : hij werd tweede Bibliothecaris aan de Academische Bibliotheek
te Leiden.
-

II.
Daar zat Geel dan te midden van de rijke schatten, die de Leidsche
Bibliotheek in zake oude handschriften bezat. Nu kon hij zich in
zijne gelief koosde studie verdiepen naar hartelust. En hij heeft
het gedaan ! Het is hier misschien de plaats niet en wie deze
regels neerschrijft zou zeker allerminst de persoon zijn om over
Geel als philoloog uit te weiden, maar het is ter waardeering zijner
geleerdheid en ter schatting zijner werkkracht beide toch noodig
er even, zij 't ook hoogst oppervlakkig iets van te zeggen, alleen
eene, waarschijnlijk nog onvolledige, opsomming van wat hij deed.
Reeds in 1825 verschenen de eerste vruchten van Geel's werk op
dat gebied in een stuk Hemsterhusii, aanteekeningen van Hemsterhuis op Lucianus en anderen, een werk, waardoor blijkbaar voor
1

) Zie van Kampen's Magazijn van Wetenschap, Kunst en Letteren.
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het eerst ook in het buitenland de aandacht op Geel werd gevestigd.
In de Jen,ische Allgem. Litter. Zeitung van Januari 1826 wordt
dit stuk vermeld en gesproken van den heer Geel, die bij de boekerij
te Leiden mede schijnt aangesteld te zijn. 1 ) De lof is hier trouwens
lang niet onverdeeld, wat Geel's collega en vriend Bake aanleiding
gaf om in een volgend nommer van de Konst- en Letterbode op
te komen tegen de vertaling — die op zichzelf ook al te wenschen
overliet — van zulk eene kritiek, waardoor het groote publiek
noodzakelijk een verkeerden indruk moest krijgen. Reeds hier zien
we gedoeld op het verschil van opvatting en methode tusschen de
Duitsche en Hollandsche philologen van die dagen. Bake toch
neemt de gelegenheid waar om over de methode der Duitschers
een hartig woordje te zeggen en in particuliere brieven en gedrukte
bescheiden heeft Geel het later bij herhaling uitgesproken hoe zeer
hij de werkkracht der Duitschers bewonderde en welk een hartgrondigen af keer hij had, van hunne mofferige verwatenheid en
hunne manier van werken.
Gedeeltelijk als uitvloeisel van deze ergenis , maar ook om de
philologische studie in Nederland tot nieuwen bloei te wekken ,
begon Geel in 1825 met zijne collega's Bake en Peerlkamp uit te
geven een Latij n sch tijdschrift , getiteld Bibliotheca critica nova.
Bakhuizen van den Brink, sprekend over Bake 2 ) vertelt hiervan:
„Men was het moede , dat het Buitenland het er voor hield , alsof
met den dood van Wij ttenbach de Hollandsche philologie van haar
meesterschap afstand had gedaan ; men was het moede, dat vooral
Duitsche geleerden zich te buiten gingen aan uitdrukkingen als
deze : „inepte (dwaselijke) Ruhnkenius" en „imperite (onervaren)
Valckenaerius".. Kortom , achter de Bibliotheca critica nova verschool zich de zelfde prikkel die Bake tot het uitgeven van zijn
Apsines en (meeel tot dat van de Phoenissae van Euripides dreef".
De inhoud , lezen we daar verder , de inhoud van het tijdschrift
was over het geheel vrij van partijdigheid in het toedeelen van
lof en blaam. „Met de ijverige deelneming van vernuften als Peerlkamp , Hamaker en Thorbecke ging men op den man en op de
zaak af." Daarbij wordt nog opgemerkt , dat het buitenland zich
ergerde aan den moedigen en fieren toon , hier aangeslagen en dat
1) Zie Konst- en Letterbode 1826, deel I.
2) Zie : Rede ter nagedachtenis van Mr. John Bake door Dr. R. C. Bakhuizen v. d. Brink.
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zal wel zoo geweest zijn. Geel zelf begreep het ; in 1831 kwam
hij op tegen Bene recensie, overgenomen uit de Göttinger Gelehrte
Anzeigen 1) van werk van Hamaker door prof. Ewald uit Göttingen. Het is een artikel, tintelend van ondeugenden geest. De oude
ergenis , die Bake reeds vroeger had uitgesproken , herhaalt Geel
hierbij nog eens krachtig , maar daarna licht hij de ongunstige
recensie toe : Ewald heeft in de Bibl. crit. nov. eenige onzachte
waarheden moeten hooren. Teekenend is het voor den persoon
van Geel , dat hij , die dikwijls óf ongeteekend óf met een enkelen
letter zijne kritieken en aankondigingen schreef , dit artikel met
deze zijdelingsche beschuldiging voluit met zijn naam onderteekende.
De critiek , die Geel zelf in de Bibl. oefende, bleef altijd humaan
en kalm , ook tegenover tegenstanders , die zich niet ontzagen hem
zeer hard te beoordeelen. Voorts blijkt in dit werk telkens zijne
groote belezenheid, niet alleen wat de coryphaeën betreft, maar ook
van schrijvers van den tweeden rang. Intusschen had , volgens
Bakhuizen v. d. Brink , deze onderneming op de medewerkers den
gunstigen invloed, dat zij hun elk hun eigen arbeidsveld ook voor
de toekomst aanwees , voor Geel de Historia Litteraria in het
algemeen. In die zelfde jaren — de Bibl. verscheen van 1825-1831 —
gaf Geel nog afzonderlijk uit : Scholia in Suctonium van Ruhnkenius (Leiden 1828) en Excerpta Vaticana uit Polybius (Leiden 1829).
Dit alles maakte Geel's naam door de geleerde wereld van geheel
Europa beroemd en menig artikel werd ook voor buitenlandsche
tijdschriften door hem geleverd. Als bewijs van waardeering wenschten
allerlei geleerde genootschappen hem om strijd te eeren -door de
aanbieding van hun lidmaatschap. Zoo werd hij in 1836 lid der
Koninklijke Academie van Wetenschappen te Berlijn , in 1841 der
Société Ethnologique de Paris , in 1844 van die Gesellschaft für
altere Deutsche Geschichtskunde. In 1836 maakte de Thuringscbe
Siichsische Verein hem tot correspondeerend lid en hetzelfde deed
in 1838 das Wetzlarsche Verein für Geschichte und Altertumskunde , in 1839 1'Académie royale des inscriptions et belles lettres
de l'Institut de France , in 1843 l'Académie d'Archéologie de Belgique en in 1850 die Köningliche Geseilschaft der Wissenschaften
in Göttingen. Geel was vanaf 1841 lid der Koninklijke Academie
van Turijn en sinds ,1849 lid der Koninklijke Academie van Let1)

Zie Konst en Letterbode 1831, deel II
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teren en Wetenschappen te München. Ook werd hij in 1837
honorair lid der Société Archéologique van Athene. Hoogstwaarschijnlijk is deze lijst nog verre van volledig. Al deze onderscheidingen gelden Geel den philoloog en Bibliothecaris; waar men ook
in zijn eigen vaderland niet achterbleef hem te eeren, treedt daarbij
meestal zeer nadrukkelijk Geel de prozaschrijver op den voorgrond,
zoodat we daarop later zullen terugkomen. Met, allerlei beroemde
persoonlijkheden uit het buitenland stond Geel in correspondentie,
zoo, om een enkelen naam te noemen met prof. C. Tischendorf te
Leipzig en Emperius te Brunswijk. De Duitsche geleerden waren
terug gekomen van : de meening , dat de philologie in Nederland
niet veel meer beteekende. De Leidsche philologen Bake, Peerlkamp en Geel bewijzen ons van tijd tot tijd dat de phflologie in
Holland nog op de oude, degelijke wijze wordt behandeld 1) en
Geel's Lettre a Monsieur Hase over een der redevoeringen van

Dio Chrysostomos bewijst dat hij ook met de Fransche collega's
op goeden voet stond. Die brief, in 1839 afzonderlijk uitegeven , zag later nog eens het licht te zamen met een der hoofdwerken van Geel en de boven aangehaalde woorden van lof golden
zeker ook dit werk: Geel's uitgaaf van Dio Chrysostomos, Olympische redevoering, critisch en verklarend behandeld , benevens
een commentaar op de overige redevoeringen van Dio. Het werd
uitgigeven in 1840 en een der eerste philologen van ons vaderland
noemde nog onlangs in een particulier schrijven dit en de Phoenissae
van Euripides de ,,twee belangrijke en karakteristieke werken van
Geel op dit gebied." Geel zelf vertelt in de voorrede, een brief aan
Bake , dat hij dezen arbeid, de bewerking van Dio voor zijn
genoegen begonnen was, en eerst later, toen het werk in omvang
toegenomen, niet zonder nut scheen te zullen zijn voor de lezers
van Dio , besloot het uit te geven. Hij verdedigt daarbij verder de
uitgaaf juist van dezen schrijver , wiens werk noch door Bake,
noch door hem , onvoorwaardelijk bewonderd wordt.
De Phoenissae van Euripides werd door Geel uitgegeven voornamelijk met het doel om eene vroegere uitgaaf van ditzelfde drama
door Valckenaer te verdedigen tegen de aanvallen van twee Duitschers en hij nam de gelegenheid waar om tegelijk eens die Duitschers
met hun vitzucht op hunne plaats te zetten en hun eerlijk
1)

Zie Jahibücher füi Wissenschaften 1841.

474
to laten zien wat door 1Talckenaer, maar ook vooral wat door hen
zelf verkeerd was gedaan. 1)
Dit laatste werk van Geel werd uitgegeven in 1846 in één band
met een artikel van zijn geliefden beschermeling Cobet, die in
datzelfde jaar professor te Leiden geworden was. Geel had hem
het eerst leeren kennen als een der ijverige bezoekers van de
Bibliotheek, wat de eenige plaats was, waar hij officiëel met de
studenten in aanraking kwam. Wel was aan Geel in 1828 als eene
onderscheiding zijner verdiensten den titel van extra-ordinair professor verleend, maar college gegeven heeft hij nooit, evenmin als
hij lid was van faculteit of senaat. Toch is zijn invloed op de
studeerende jongelingschap van zijn tijd onberekenbaar groot geweest
door de warmte en de toewijding, waarm,pde hij zich aan hunne
belangen gaf. Fruin zegt, over Cobet sprekend 2) : Wat Hector
van zijn zoon hoopte, dat men eens van hem zeggen zou, dat hij
veel beter krijgsman was dan zijn vader, dat wenschten Geel en
Bake even oprecht en vurig van elken voortreffeljken student, in
wien zij een geestelijken zoon zagen." Cobet moge de knapste zijn
geweest, hij was niet de eenige, die genoot van deze heerlijke
eigenschap, die minstens evenzeer voor het karakter als voor het
verstand der beide geleerde heeren spreekt. Hoe menigeen werd
door Geel voortgeholpen en den weg gewezen en hoe maakte hij
als Bibliothecaris gebruik van de gelegenheid om jonge krachten
te ontdekken en aan te vuren. Daartoe was hem geene moeite
te groot, daarvoor had hij altoos tijd en daardoor kreeg hij ook
langzamerhand geheel ongezocht dien grooten invloed op allerlei
toestanden en omstandigheden in de geleerde wereld. Alle aankomende talenten kende hij en wist ze op de juiste waarde te
schatten. Het is belangrijk in het voorbericht van de brieven van
Cobet aan Geel te lezen hoe Geel met collga Bake zijn jongen
vriend wist te helpen door het gebruiken van zijn invloed bij den
opzet en de uitvoering van een plan, dat Cobet in staat stelde Zijne
wetenschappelijke reis naar Italië te ondernemen. Van Cobet weten
we deze dingen, omdat hij geworden is, die hij was, maar wie zal
zeggen, hoeveel anderen naar hunne kracht en op de manier die
1) Wie meer wenscht te weten over den strijd tussehen de Duitsehe en
Hollandsche philologen en zijne oorzaken, zie:. Holwerda , Uit de Gesehie
denis der klassieke philologie, Gids 1890, deel III.
2) Zie voorrede Brieven van Cobet aan Geel.
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voor hen de beste scheen, werden geholpen ? Talrijk en warm zijn
dan ook opdrachten en dankbetuigingen, waarmede (}eel's hulp bij
de uitgaaf van promotie- en andere werken op allerlei gebied
dankbaar wordt erkend. In het levensbericht van den TJtrechtschen
hoogleeraar S. Karsten kan men lezen 1) : ,, Aan deze eerste proeve
( zijner kunde) had Karsten behalve zijn doctoralen graad de vriendschap te danken van Geel, die op zijne toekomst een groot gewicht
uitoefende', en uit particuliere brieven blijkt de waarheid van die
bewering. Het was een ding van beteekenis in die dagen door Geel
geprezen te worden, zooals het Karsten in de Bibl. crit. Nov. en
in een particulier schrijven mocht gebeuren. Er valt daarbij niet
aan te twijfelen, dat wie door Geel voor eene of andere betrekking
geschikt werd geoordeeld en aanbevolen, meestal de gelukkige werd.
Meestal, niet altijd trouwens; de Gorkumsche predikant Holwerda,
wiens vlugheid en kunde door Geel zeer hoog werden geschat en
met wien hij jaren achtereen eene briefwisseling over allerlei punten
van wetenschap onderhield, zal wel niet de eenige zijn geweest,
dien Geel niet op de plaats kon brengen, waar hij, naar Zijne waardeering, wettig behoorde.
Om op Geel als Bibliothecaris terug te komen, sinds 1833, toen
de cm prof. v. Toorst stierf, was hij eersten Bibi. en dus in staat
alles naar zijn eigen verlangen in te richten. ,,In mijn 30-jarig
bestuur", schrijft hij in 1852, ,,heb ik de boeken zoo zachtmoedig
gemaakt als lammeren, de Grieken zijn niet meer hrisses de Grec
en de Romeinen hebben hunne stramme stugheid afgelegd en mijn
bureaupersoneel is tot voorkomende gedienstigheid gedrild.' ' Het
is ongetwijfeld waar, dat Geel niets liever wenschte dan de Bibi.
zooveel mogelijk ten dienste van alle voorlichting- of wijsheid
zoekenden te doen staan. Ook vreemdelingen namen naar het
buitenland de herinnering mede aan den vriendelijken, hulpvaardigen Bibliothecaris, ,,wiens ve&zijdige kennis zich evenzeer tot het
spreken als tot het schrijven der Duitsche taal uitstrekt", zooals
een van hen met naïve verbazing opmerkt, nadat hij een artikel
van Geel over de-neitheid van een stuk van Xenophon met grooten
lof heeft aangekondigd 2). Voorts was Geel ook zeer vrijgevig
1) Zie levensbericht van S. Karsten. Levensberichten v. d Maatsch.
der Ned. Lett. 1865.
2) Dit artikel is uitgegeven in de Verhandelingen van de 3de klasse van
het Kon. Instituut.
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met het uitleenen van boeken en handschriften, zoo zelfs, dat
daarop wel eens aanmerking werd gemaakt. „Ik wensch, dat dit
uitleenen van een Ms. stil blijve," schrijft hij eens aan Karsten,
en aan een ander : „er valt soms een schampere aanmerking op

mijn uitzenden van boeken imifen de stad, wanneer het ongeluk
treft, da zij gevraagd en niet vertoond of spoedig opgehaald kunnen
worden." Toch was Geel oorspronkelijk niet voor de vervaardiging
van een gedrukten catalogus, zooals uit brieven en uit de voorrede
van den toch in 1848 verschenen catalogus blijken kan. Hij vond
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do geschrevene gemakkelijker. Het was dan ook alleen gevolg
gevend aan den uitdrukkelijken wensch van Curatoren, dat deze
catalogus, bevattende de aanwinsten der Bibliotheek van 1814-47
door Geel werd gemaakt. In 1852 volgde daarop een cat. van de
handschriften, ingekomen sedert 't jaar 1741 (behalve de Oostersche)
gesplitst in drie afdeelingen ; Grieksche, Latijnsche en nieuwe. Uit
een particulier schrijven in 1848 blijkt, dat Geel toen zelf reeds
bezat : „een eigen geschreven cat., dien ik naar mijn vermogen met
zorg gemaakt heb, en waarin alles wat de L. B. in Ms. aangewonnen heeft, opgenomen is". De voorrede bij de uitgaaf der handschriften van 52 gevoegd, geeft een klein kijkje op de omvangrijkheid van het werk en de moeite daaraan verbonden. Voor Geel,
als Bibliothecaris haalt Schotel 1 ) de woorden van Bake aan : een
grondig philoloog en van de goede critische school ; tot de kennis
van haren rijksten schat, de letterkundige gedenkstukken ingewijd;
in staat die te exploiteeren en daardoor berekend en genegen om•
het gebruik daarvan ook voor buitenlandsche geleerden gemakkelijk
te maken. En daarbij wordt gevoegd : „zes-en-dertig jaar mogt
hij zich aan de behartiging harer belangen wijden en door zijn ijver
en zeldzame begaafdheden een uitgebreid nut stichten."
Op welke waarde thans nog Geel's werk op philologisch gebied
door de geleerden in dat vak wordt geschat , doet voor ons doel
betrekkelijk weinig ter zake. De wetenschap heeft sinds dien tijd
ook op dit gebied groote schreden voorwaarts gedaan en Cobet
heeft al zijne beschermers verre achter zich gelaten.
Niemand zal intusschen kunnen ontkennen , dat in alles , wat
hierboven werd opgenoemd -- en de lijst is zeker verre van volledig 2 ) — werk genoeg en te over was om een menschenleven te
vullen. Toch komen wij nu eerst tot dat gedeelte van Geel's
werk, waardoor hij zich ook in de Holl. letterkunde eene blijvende
plaats heeft veroverd.
III,
We zagen reeds hoe Geel in zijne jeugd zich ook met de nieuwe
literatuur bezig hield en zelfs reeds een en ander daarover in het
1) Zie Dr. G. D. J. Schotel : De Bibliotheek der Hoogeschool te Leiden,
2) Ik herinner hier nog aan een artikel over eenige verzen 646-692 van
Sophocles' Ajax , opgenomen in de Mnennosyne van 1853 en aan eene

correspondentie in liet Journal de la Haye wet A V (ani de la vérité)
over een werk van prol, v. Heusde,
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licht gaf. Toen hij dan ook als Bibliothecaris in Leiden gevestigd
was , kon al zijne genegenheid voor de oude handschriften en alles
wat daarmee samenhing , niet dooden zijne belangstelling voor wat
er in de wereld der levende talen omging , zijne warme liefde
voor zijne moedertaal en het dringende verlangen te doen wat hij
kon, opdat het Hollandsch zich zou ontwikkelen tot al den bloei
en al de kracht, waartoe het door ijverige bewerking kon worden
gebracht. Geel heeft er zijn best voor gedaan en niemand , die
eenigszins in de geschiedenis onzer letterkunde thuis is , twijfelt
met welken uitslag.
In Jonckbloet's Geschiedenis der Ned. Letterkunde 1 ) wordt Geel
de vader der nieuwe stijlschool genoemd en er opgewezen hoeveel
hij op het voetspoor van van Effen voor het Proza en zijne vernieuwing
heeft gedaan. In verband hiermede is het niet onaardig te wijzen
op eene recensie van Geel zelf 2 ) over een werk van Jacob Vosmaer,
waarin hij roemt diens mengelwerken , nagelaten en verspreide
litt. arbeid, meest in luimigen trant en ze vergelijkt bij de artikelen
van van Effen, „maar de spectatoriale vertoogen van vroeger," zegt
hij, ,,zijn nu niet meer in de mode of er zijn geen schrijvers meer,
die het zoo kunnen."
Dat ' ook de Prozavorm een kunstwerk was of het wezen kon
althans : men had er in de laatste jaren voor Geel maar weinig
aangedacht , poëzie was het een en het al en men behoeft zich
slechts het artikel in dit tijdschrift van Maart -'99 „Een onbloedig
tweegevecht" te herinneren , om te begrijpen welk een storm van
tegenstand er losbrak , toen Geel het onomwonden en opzettelijk
uitsprak , dat hij het Proza waardig vond zeer nadrukkelijk te
worden bewerkt. Simons was de eenige niet , die er zich aan
ergerde of er eene , door Geel niet bedoelde, minachting voor de
poëzie in zag. Maar daarnaast stonden anderen, de meest ontwikkelden onder zijne tijdgenooten , vooral het jongere geslacht ,
die hem beter begrepen. Zij voelden het verschil tusschen de deftige
drooge statigheid van het gangbare proza uit die dagen en de
geestige pittigheid , waarmee Geel zijne gedachten wist uit te drukken en ingang te doen vinden. De bekoring van den door Geel' als
nieuw geschapen stijl is dan ook niet geweest voor zijn tijd alleen;
i) Zie deel V,
2)

Zie Konst- en Lettterbode 1827, deel 1.
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ook thans nog, na meer dan 60 jaar is het een genot zich te laten meeslepen door het talent , waarmede Geel de taal weet dienstbaar te
maken aan zijn doel. Hij gebruikt elke eigenaardigheid en doet vrucht
met iedere woordspeling of koppeling. De dialoog dient hem tot
vlugger , levendiger uiting van gedachte en gevolgtrekking en de
scherts is hem een middel om den ernst van zijn betoog nadrukkelijker tot ons te brengen. Ook wij, kinderen van het laatst dezer
eeuw , genieten met een glimlach van de gevatheid , waarmee een
tegenstander wordt vastgezet en voelen meteen dat wij ons dezen
of genen wenk voor gezegd kunnen houden. Ook wij worden meegesleept door de kracht van menig betoog om door te
lezen tot het einde , louter voor ons genot , maar het is een
genot , dat tegelijk onzen blik scherpt en onze smaak verfijnt.
Geel's invloed is ook thans nog niet voorbij ; zijne werken worden gelezen , de herhaalde herdruk bewijst het ; naar de feiten
in zijn leven en den gang zijner ontwikkeling wordt ook nu
nog gevraagd , vaak te vergeefs , in binnen- en buitenland. Toen
in 1838 niemand minder dan Bakhuizen v. d. Brink , Geel's
uitgaaf van „Onderzoek en Phantasie" in „de Gids" aankondigde,
begon hij : Wij hebben tot dusverre geaarzeld over dit belangrijk
verschijnsel in onze letterkunde te spreken ; niet zoozeer om den
naam en het gezag des mans, die als bondgenoot niet minder
gewenscht, dan als vijand geducht mag worden ; en als om „den
naam en het gezag des mans" te staven, vindt men slechts ééne
bladzijde terug bij de aankondiging van een ander boek eenige
regels aan dat zelfde werk van Geel gewijd, waaruit men kan zien
hoe groot de indruk was, door dat boek gemaakt. En in „de Gids"
van November 1899 schrijft • een onzer hedendaagsche literarische
critici over een schrijver van onzen tijd 1 ) en ook voor hem blijkt
een woord van Geel nog waardig te worden aangehaald als dat
van een autoriteit op literarisch gebied. Dat teelcent ; en wij, die
nog lezen en genieten wat 60 jaar geleden werd geschreven, begrijpen ook den invloed, dien zulk een schrijver op zijne tijdgenooten
moet hebben gehad. Populair echter was Geel niet, toen zoo min
als nu, maar op de besten, de meest ontwikkelden wist hij zijn
invloed te doen gelden en zoo werkten zijne gedachten door, langzaam en geleidelijk. Hoe kon het ook anders dan langzaam gaan
-

1)

Zie R. C. Boer, Björnsterne Bjernson.
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bij de groote, de ingrijpende verandering, die hij wilde teweegbrengen. „Ik geloof," schrijft hij in 1836, dat bijna niemand mijn
Drachenfels begrepen heeft : in 's hemels naam ! nu pas beginnen
zij het half in de Letterbode te ontdekken wat ik in den zin had en
over twintig jaren zullen zij het geheel weten en dan ben ik
denkelijk reeds tot mijne vaderen vergaderd of verzameld." En hij
had gelijk, ten minste indien wij, lezers van onzen tijd, het allen
met de hand op het hart durven verklaren, dat in dat Gesprek op
den Drachenfels" alles ons even glashelder en duidelijk is.
In zin ijveren voor het breken met ouderwetsche statigheid en
vormen bij het proza, in zijn eisch : het beste en niets minder dan
dat, in zijne onpartijdige kritiek zonder aanzien des persoons en
der omstandigheden stond Geel niet alleen. Hij beleefde in dat
opzicht een gelukkigen tijd. Toen hij zich in de volle kracht van
zijn leven en zijne ontwikkeling bevond, tusschen 1830 en 1840,
verkeerde geheel de Hollandsche literatuur in een tijdperk van
herleving na verslapping en verval. Men herinnere zich slechts,
dat in 1837 de Gids" werd opgericht. De „blauwe beul" ontstond
uit de behoefte aan iets anders, iets beters dan men in den laatsten tijd gewend was ;. de critiek van het jonge geslacht voldeed
hierin aan hare behoefte om zich te uiten vrij en door niets gebonden. En al staat Geel's naam niet naast dien van Potgieter
en Bakhuizen v. d. Brink openlijk, als een der oprichters bekend,
niemand die de eerste jaargangen doorleest, kan er aan twijfelen
met hoeveel kracht en ingenomenheid de jonge onderneming door
Geel werd gesteund, of hoe groot de stoot was, die ook door den
invloed van zijn werk aan de oprichting gegeven was. Ook over
de „Muzen" het tijdschrift dat onder redactie van Heye en Drost
slechts één jaargang, 1835, beleefde, had Geel zich in een particulieren brief aan Holtrop, die er in meewerkte en ook zijne hulp
had verzocht, gunstig uitgelaten. En merkwaardig treft ons daarbij
den nadrukkelijken raad : „Wat ik u bidden mag, onthoud u steeds
van mengelwerk." Om de kritiek was het vooral te doen en Geel
was een van hen, die het toekwam als criticus een hartig woordje
mee te spreken. „Uw stil is naar mijn zin ; gij weet dat ik veel
eisch, al kan ik het zelf niet nadoen of voordoen" schreef hij vele
jaren later, in 1850, aan zijn jeugdigen vriend, den toenmaligen
Groningschen professor Dr. M. de Vries, maar deze bescheidenheid
-

neemt het feit niet weg, dat Geel reeds bij de oprichting van de
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Gids" zijne sporen als prozaschrijver ruimschoots had verdiend.
Wat was er voor dat jaar 1837 op dit gebied al niet van hem
verschenen. Behalve hetgeen reeds in Hoofdstuk T werd genoemd
en meer als werk zijner jeugd kan worden beschouwd, had hij reeds
10 jaar te voren geschreven ,,Iets over den smaak" ') een artikel,
door hemzelf bij latere uitgaven geen herdruk waardig gekeurd,
maar waarvan Bakhuizen v. d. Brink het betreurt , dat het
niet, liever da het stuk over het Deiphische orakel, in den
bundel ,,Ondezoek en Phantasie" werd opgenomen. In 1829
hield Geel in het Instituut eene rede over: ,,Den gang van
het onderzoek in oude geschiedenis en letteren en deszelfs grenzen, dat in 1e handelingen van het Instituut werd opgenomen. )
Reeds in 125 had Geel de eer genoten van dat Kon. Inst.
lid te worden in de plaats van den toen overleden prof. M.
Tydeman. W. A. van Hengel was toen president; hij sprak inde
openbare vergadering, waarin Geel als nieuw lid zitting nam, hem
toe en verekerde dat het Instituut, ,,nopens IT geene geringe verwachting llcoestert."
De inhoud van bovengenoemde' verhandeling raakt, zooal men
uit den titel kan opmaken, nauw aan Geel's phulologische studiën
en als zoo danig zegt Holwerda 3) dat er zeker behartigingswaar
dige opmerkingen in voorkomen, mar xioemt het toch over het
geheel ,,gmeonplaatsig." Dit stuk schijnt me voor ons doel in elk
geval niet beiaugrjjk. ' \Tan vee] meer beteekenis om Geel als
literator te leuren kennen zi de kleine, losse artikelen, meest
recensiëfl, die hij in dien zelfden tijd in de Konst- en Letterbode
en andere tijdschriften schreef. Daarin vinden we Geel's stijl, geheel zijne manUr van behandelen in volle kracht en onvervalscht
terug. Het is een genot 'die artikelen op te zoeken en te lezen.
op te zoeken, ja, want: ,,Gij weet, dat ik nu en dan iets in de
Lettrbode schrijf (zoo gij hem leest) somtijds anonym, somtijds zet
1c er mijn G op," schrijft hij in 1838 aan Karsten. Merkwaardig is in dienzeifden brief Geel's oordeel over het tijdschrift, waarvan hij , spreekt. » Voor beredeneerde verslagen en gedrongen
-

1

) Zie v. Kampen's Magazijn voor Wetenschap, Kunst en Letteren 1826

0 Zie de gedenkschriften in hedendaagsehe talen van de 3e klasse van

het Instituut 4e deel.
3) Zie Gids 1890 deel III.

Noord en Zuid, 23ste Jaargang.
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recensiën is de Letterbode het beste en Waarlijk het fatsoenl j kste
orgaan.'' Om op Geel's artikelen terug te komen, zij zijn meestal
klein, een paar bladzijden druks, niet meer, maar in`k enkele r.. gels
vinden we telkens een schat van kennis en belezenheid. En hoe
veelzijdig zijn de onderwerpen, die hij behandelt. Literatunir natuurlijk het meest en in de eerste plaats. Wie weet, dat ik alleen
in de Konst- en Letterbode ongeveer 25 artikelen • vond, terwijl ik
me overtuigd houd, er nog ettelijke anonieme te hebben. voorbij gezien, zal niet eischen dat ik allen of althans de. meesten noem.
Ik geloof niet, dat er in die dagen op literarisch gebied iets werd
uitgegeven, dat Geel's aandacht ontging. In 1827 teekent hij als
„onbehendige letterkaperij" een boekje, geschenk aari jonge dames,
waarbij hij het noodig vindt „een klein bakentje te ontsteken" en.
twee maanden later kondigt hij aan eerre levensbeschrijving en
bijzonderheden de familie Hemsterhuys betreffende eft vertelt ons
wat hij eischt van wie het wagen wil „de gedachtenis levendig te
houden -van mannen, die om hunne grondige geleerdheidl hun vaderland, ja de geheele< letterwereld tot eer verstrekten." Merkwaardig
en teekenend is het hierbij dat Geel naast de twee eischen : ,, toegang tot niet of weinig bekende bronnen en kennis dan tijd en
letterkunde, waartoe de beschrevene behoort" als derde `telt n een
beetje goed geluk." In 1832 behandelt Geel met kal. ne MTaardeering de vrijmetselarij en solt een beetje met v. Witsen Geysbeek,
die zich heeft laten verleiden om boos te worden ea in 33 verdedigt hij zich tegen een aanval in „de Recensent", ca ie het remt prof.
Geel en zijne kritiek maar zeer matig vinden Kon. Wie nog eens
weer overtuigd wil worden van „de schitterende geestigheid, die
uit de schriften van den hoogleeraar Geel fonkelt", 1 leze in
den jaargang 1832 den brief, waarin hij opkomt tegen onn uw:

)

keurigheden zijn naam en zijn werk betreffende in den catalo8 us
eener verkooping bij Altheer, met dat spottend ondeugende slot,
dat wij, snuffelaars in Geel's nalatenschap ons mogen aantrekken:
„vat moet ik met dien brief doen , vraagt gij. — Lezen,
WelEdele Heer ! en drukken ook maar : dat is mij onder het
schrijven ingevallen : ik ben er over, heen. De brief zou , na
mijn' dood, toch uitgegeven worden'; het is wetenschap ; alles heeft
i) Zie Gids 1841 deel I.
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tegenwoordig publiciteit." In dezen brief verdedigt Geel het goed
recht van den schrijver, die althans zoo lang hij leeft, zich ook
waarlijk achter zijn schuilnaam wenscht te blijven verschuilen,
maar het komt mij voor, dat hierin meteen eene fijne ironie steekt
voor degenen, die juist het omgekeerde niet onaardig vinden. Dat
Geel intusschen, althans waar het recensiën geldt, het ongeteekend
schrijven zeer verdedigbaar vindt, spreekt hij elders onomwonden
uit en toont ook onwedersprekelijk het feit, dat hij zelf deze manier
zoo vaak in praktijk bracht. Het is moeielijk niet te worden meegesleept door de overtuigende kracht zijner redeneering, ook al zou
men persoonlijk het strijden met open vizier verkiezen. Intusschën
vergete men niet, dat schuilnamen over het algemeen in dien tijd,
veel meer dan thans , gebruikt werden. Hildebrand, Jonathan,
Klikspaan, zij konden zich immers niet beklagen als Xth (Xanthos,
het Grieksche geel of blond) hen recenseerde ? Toch zal menigeen,
ook toen, wel geweten hebben, wie zich die letters had gekozen.
„Xth, als ik doopen moest, zou ik hem Xeranthemum, eene lieve,
gele zomerbloem noemen," schreef M. D. toen hij met instemming
op een aldus onderteekend artikel over prijsvragen en hare eischen
antwoordde. Ook hier blijkt weer nadrukkelijk hoe Geel altijd en
overal hooge eischen stelde, en toch, schrijft hij aan e-en vriend,
„En toch, word ik van jaar tot jaar gemakkelijker en inschikkei
lij ker" (wat het beantwoorden van prijsvragen aangaat). Ik heb
medelijden met alle prjsvraagbeantwoordenden, die een bok schieten
in plaats van een medaille."
Onder de jongere schrijvers, die het meest Geel's belangstelling
wekten, behoorde allereerst Hildebrand en het was juist als een
gevolg daarvan, dat Xth hem nu en dan onbarmhartig onder han+
den nam. Wat heeft hij niet moeten hoorera over zijne navolging
van Byron, wat sneed het scherpe mes der critiek los op Guy de
Vlaming, dat werk, van andere zijde zoo geprezen, en wie herinnert
zich niet de geestige, maar bijtende voorrede van „Onderzoek en
-Phantasie," waarin de oude grootpapa wordt geplaagd en uitgelachen
en voor den gek gehouden, alsof Geel nooit van den jongen student met zijne groote talenten had gehoord. „Het was niet aangenaam, maar hij meende het goed, en wilde een jongmensch, waarin
hij iets zag, gaarne voorthelpen," zei prof. Beets zelf mij eenigen tijd
geleden en het is een genot onzen oudsten dichter, rustig genietend
31*
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van de vele lauweren, die het rijke leven hem heeft gebracht,
thans te hoorera vertellen van dien tijd en op te merken zijne groote
waardeering en hoogachting voor den meester, die hem zoo duchtig
de les las. Intusschen, Beets voelde reeds als jongmensch, welk eene
onderscheiding het was, dat Geel hem zooveel opmerkzaamheid
waardig vond en hij toonde dat dan ook al in 1848, toen hij,
bij een herdruk zijner gedichten, de recensiën van Geel daarbij liet
afdrukken. Dat was eene hulde, schrijver en recensent beiden
waardig en dat Geel het ook als zoodanig waardeerde, bleek uit
den . particulieren brief , dien Beets van hem mocht ontvangen.
In dezen brief spreekt Geel zelf over de door hem geoefende
critiek. Beets had hem door deze uitgaaf herinnerd aan eene
korte, critische periode uit zijn leven , waaraan hij wel graag
terug dacht , maar die , bij voldoening toch ook teleurstelling
gaf. Zijne critiek wekte gevoeligheid en de vorm , moest hij
bekennen, was ook niet altijd goed. In een vroeger schrijven
aan de Redactie van den Leidschen Studentenalmanak, in 1829
meen ik, toen Beets daarin zitting had, schijnt Geel, die onder de
bevoorrechte professoren behoorde aan wien een pres. ex. werd
toegezonden, er ook al eens over gesproken te hebben, dat hij met
zone critiek wel eens op gevoelige teenen had getrapt. Verwonderen kan ons dat laatste niet, als we, om één voorbeeld te noemen
nog even zien hoe hij de „Symbolae" afmaakte. Die „Symbolae"
was een paedagogisch, maar. tegelijk ook philologisch tijdschrift,
uitgegeven van wege het Genootschap van leeraren aan de Ned.
Gymnasia , in 1837, zeven jaar na de oprichting der vereeniging
zelf, voor het eerst in het licht gegeven. Geel had in het begin,
in de Gids over het eerste deel een paar pagina's gesteld, die
voordeeliger waren, dan ik nu met mijn geweten overeenbrengen.
kan. Ik dacht : „slikken maar, zwaarmoedigen, misschien krijgen
wij het zoodoende goed," maar het tweede deel heeft wel iets,
maar niet genoeg gewonnen. Indien het 3de deel niet geheel
anders er uitziet, dan zijn uw tijd en reputatie (van den Utrechtschen
Hoogleeraar Karsten) te goed om in dien slobberboel te zwemmen."
En zijne aankondiging van het 3de deel 1 ) bewijst hoezeer hij
teleurgesteld is. De critiek is daar vernietigend en verwijst boven-

1)

Zie Konst- en Letterbode 1840, deel I.
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dien naar eene andere recensie in „de Gids" waarvan Geel verklaart
dat hij de schrijver niet is, al vindt hij het eene eer er voor
gehouden te worden. Het is Geel eene bittere grief, dat door
Duitschland de „Symbolae" wordt beschouwd als maatstaf voor de
Hollandsche geleerdheid.
Ook in „de Gids" we zagen het reeds, leverde Geel vele zijner
critieken en het komt me voor, dat sinds de oprichting van dat
tijdschrift de Algemeene Konst- en Letterbode bij hem meer op den
achtergrond geraakte, al plaatste hij daarin in 1842 nog een allergeestigsten brief over zijn persoonlijk aandeel aan : Brieven over
Universiteiten en Hooger Onderwijs in 1828-29 te Leiden, bij
H. W. Hazenberg Jr. Men schijnt geneigd te zijn geweest, die
brieven toe te schrijven aan J. Geel en anderen en Geel, die hierover „privatim" al meermalen „gereclameerd" had, verklaart daarom
eens voor al ronduit, dat slechts één der brieven van hem, de
andere zes van zijn vriend en collega Bake zijn. Tegelijk doet hij
nieuwsgierigen en belangstellenden een onfeilbaar middel aan de
hand om zijn éénen brief uit de verzameling te herkennen : „men
legge ze allen op de zeef en het zal bij het wannen spoedig blijken, welke zes er niet doorvallen." Er zou, meen ik, nog eene
andere manier mogelijk zijn : men zou Geel's stijl en betoogtrant
kunnen herkennen en alzoo achter de waarheid komen.
Nog moeilijker dan in de Konst- en Letterbode zijn Geel's critieken en aankondigingen te vinden in „de Gids." Er zijn onder
de recensenten daar er zoo velen, die hunne artikelen niet teekenen. Toch verraden de levendige stijl, de snedigewendingen, nu
en dan ook het opzettelijk, gezocht aanbrengen van een geestig
woord, dikwijls den Leidschen Bibliothecaris, naar wiens woorden
geheel het . ontwikkelde Nederland luisterde. De jongere tijdgenooten, Potgieter, Bakhuizen v. d. Brink, de eigenlijke Gidsmannen,
zij waren allen ook onder den invloed van Geel's werk en als een,
ook al zich niet noemende, recensent bij het beoordeelen van een
paar jaarboekjes klaagt over gemaaktheid en stijfheid in den vorm,
dan is het voor hem en zijne tijdgenooten eene volkomen natuurlijke verzuchting, waarmee hij eindigt : „o professor Geel, professor
Geel, libera nos - a malo."
Het zou ons ook hier weer te lang ophouden al de critieken
van Geel te behandelen ; slechts over eene enkele een paar woor-
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den. In den eersten jaargang kondigde Geel een jaarboekje aan,
„Calliope" en ontdekte daar voor het eerst den naam van B. ter Haar,
wiens werk hij, in tegenstelling met den overigen inhoud van het
boekje, zeer prijst. In datzelfde jaar verscheen ook eene aankondiging van : Schetsen en Verhalen van Drost, die toen juist was
overleden en wiens werk met weemoedige waardeering hoog wordt
geroemd. In dat artikel worden de Hollandsche schrijvers opgewekt
om toch ook te schrijven voor het publiek der hoogste standen, die
zoo bedroevend veel Fransch lezen. Als Drost was blijven leven,
had hij hen misschien kunnen boeien. Hoe zeer Geel zich dikwijls
juist aan dien smaak voor het Fransch en de Fransche literatuur
ergerde, blijkt ook uit een brief aan J. Kneppelhout, waarin hij er
over juicht, dat deze de Fransche Muze heeft vaarwel gezegd. De
lof voor Drost was in bovengenoemd artikel intusschen zoo groot
dat V. S. (Bakhuizen v. d. Brink) nog in dat zelfde deel ') er
tegen opkomt : zoo onverdeeld zou zijn lof niet zijn geweest.
Dat de critiek van X ook hier vaak niet malsch is, ondervonden onder anderen de „Almanak voor blijgeestigen" van datzelfde
jaar en een „Nederduitsch letterkundig jaarboekje" te Gent uitgegeven. In 1839 kondigt Geel voluit eene studie over het Grieksche Treurspel van J. W. Elink Sterk aan en in 1840 roemt hij
met enkele belangrijke aanmerkingen „het Noorden" van E. J. Potgieter. Ook in 1841 vinden we een merkwaardig artikel van
Geel's hand, merkwaardig, minder nog om het gunstiger oordeel
dat hij hier over het 4de deel der „Symbolae" meent te kunnen uitspreken, dan wel om de rustige vriendelijkheid, waarmee hij Dr.
Epkema, die, als medewerker, zich heel boos over Geel's afkeuring
had gemaakt, behandelt : niets dan een half verwijtend, half verbaasd : „Wel, Epkema !"
De „critische periode" in Geel's leven duurde niet lang, dat ondervond ook „de Gids". In het laatst van 1844 komt Potgieter op tegen
een artikel van den Spectator, waarin op „de Gids", en Geel en
Potgieter was gebromd en hij zegt naar aanleiding van die samenvoeging Geel en de Gids : deux noms, non étonnés de se trouver
ensemble, maar waarvan de eerste toch wel wat meer in den laatsten mogt voorkomen." In later jaren verflauwde misschien ook
1

i Zie Gids 1837, deel I.
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Geel's ingenomenheid met het nieuwe tijdschrift ; in 1852 tien minste
schrijft hij over de Gids", die tegenwoordig in gevaar is van zijne
lezers van den wal in den sloot te helpen." Ook de Hollandsche
journalistiek had het in later dagen hard bij hem te verantwoorden ; ik ken tegenwoordig bijna geen enkel Hollandsch journaal,
sedert lang ben ik er misselijk van," heet het in een particulieren
brief in 1855.
Intusschen ligt het voornaamste werk van Geel. op dit gebied
eigenlijk niet in de tijdschriften, maar nog elders. Allereerst moeten we dan herinneren aan : „Over het Proza", dat reeds in den
vorigen jaargang van dit tijdschrift werd behandeld. Dit verscheen in
1830 ; in 1835 gaf Geel zijn Gesprek op den Drachenfels" uit en
er valt niet aan te twijfelen of met „Onderzoek en Phantasie" in
het laatst van 1837 verschenen is dit op literarisch gebied zijn
hoofdwerk geweest. Voor het groote publiek is dit ook eigenlijk
wat het van Geel althans bij name kent en de herhaalde herdrukken van den bundel : „Onderzoek en Phantasie, Gesprek op den
Drachenfels", en „het Proza" voor het eerst in 1871 te zamen uitgegeven, bewijzen dat de kennismaking zich gelukkig niet tot het
bij name alleen beperkt. Vosmaer verbaasde er zich in 1886 reeds
over ') dat het boekje zooveel verkocht, dus waarschijnlijk toch ook
gelezen werd en tegelijk zoo weinig van den invloed der lezing
op den stijl dier dagen te bemerken viel ; maar zijn eigen oordeel
bewijst, hoe hoog een fijn kunstkenner als hij was tegen Geel opzag:
„Geel is een van onze klassieken. Men kan hem bij Paul Louis
Couriër 2 ) vergelijken, beiden philoloog, stijlist, geestig en bij wijlen
pamflettist in de beteekenis, die de geestigste Franschman daaraan
heeft gegeven." Volgens Vosmaer was niet alleen dit werk, maar
alles wat Geel schreef, belangrijk en waard te ' worden herdrukt en
niemand die de kleine artikelen en recensiën van Geel leest, zal
kunnen ontkennen dat ook daarin ons hetzelfde scherpe vernuft,
dezelfde geestigheid tegemoet komt, die wij in het Gesprek op
den Drachenfels" en in „Onderzoek en Phatitasie" zoozeer bewonderen.
Het gesprek op den Drachenfels heeft, zooals men weet, tot
onderwerp het onderscheid tusschen klassiek en romantiek. Dit

1) Zie Spectator 1886 bladz. 112.
2) Niet onaardig is het hierbij te weten, dat Paul Louis Courier een
van Bake's meest geliefde schrijvers was.
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gewichtig punt, in die dagen eene brandende quaestie, wordt behandeld in den vorm van een dialoog en Geel heeft al de fijnheid
van zijn geest, al de vlugheid zijner -;wendingen gebruikt om de
sprekers elkaar te doen weerleggen of bijvallen, elkaar te vatten
op een woord of elkaar al de gevolgtrekkingen eener theorie te
doen opmerken. Daar tusschen door zijn de natuurbeschrijvingen,
zoo ongezocht, alsof men mee den Drachenfels opwandelde, in het
geheel ingelascht, vol leven en warmte, meesterlijk geschetst. Hoe
begrijpelijk het was, dat niet dadelijk allen met Geel's beschouwingen instemden, bespraken wij reeds ; het kan ons ook nog blijken
uit eene recensie in de Konst- en Letterbode van hetzelfde jaar
der uitgave. Tegen eene roemvolle vermelding van S. die het
artikel „klein maar rein'' noemt, komt 0. op. Hij heeft blijkbaar
liet stuk niet begrepen, maar is zeer verontwaardigd , zoozeer dat
Geel zelf het noodig vindt, hem in een volgend nommer even
terecht te wijzen.
Nog belangrijker misschien dan het „Gesprek op den Drachenfels," is het werk door Geel in 1837 uitgegeven „Onderzoek en
Phantasie." Wie, na eigen lezing zijn oordeel, allicht juist door
het schitterende van den stijl en het levendige van den dialoog
wat verbijsterd, eens wenscht op te scherpen, kan niet beter doen
dan lezen wat Bakhuizen v. d. Brink in datzelfde jaar over of
eigenlijk naar aanleiding van dit werk schreef. 1 ) Hij zal bemerken, dat ook de groote kunstcriticus dier dagen wel eens gewenscht
had, dat de schrijver ons niet midden in het voor en tegen der besproken zaken had laten zitten en ons niet alleen den weg dp had
geholpen, maar ook aangewezen had het doel waarheen. Toch
erkent hij tegelijk, daarbij zinspelend op een woord van Geel zelf:
als Geel met zijn strijd tegen, zijne spotternij over vormen en regelen, geëindigd was met aan onzen wensch te voldoen en ons weder
vormen en regels gegeven had, dan zou het boekje zeker hybridisch geworden zijn. Vermelding verdient ook wat Bakhuizen v.
d. Brink naar aanleiding van den titel zegt : niet Onderzoek in
het een en Phantasie in het ander, neen, dit is juist de band die
al de artikelen over zeer uiteenloopende onderwerpen bijeenhoudt,
dat er in allen is èn onderzoek èn Phantasie. Bakhuizen's zeer
1)

Zie Gids 1838, deel I.
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groote bewondering voor Geel lijdt niet door enkele aanmerkingen,
waarvan ik alleen deze noem: dat Geel zoo zijne stokpaardjes had
en het woord van Buffon, le style e'est l'homme, er een van was
,,Maar wat" zegt hij ten slotte, ,,wat is ons oordeelbij dat van het
publiek, het boek is uitverkocht." En Geel zelf schrijft in die
dagen aan een vriend : ,,Graag, beste vriend, had ik u een ex.
gezonden van een Hou. boekje, waarin ik het een en ander onderzocht en gephantaseerd heb. Ik kon niet, ik laboreerde aan een
beroerden uitgever : gemis intolerabile hominum ; maar ook dit ding
is uitverkocht, ik weet niet hoe de menschen tegenwoordig zoo
koopziek zijn." Reeds in 1841 beleefde dit werk een tweeden
druk. Geel's talent is in dit boek dan ook in zijne volle kracht.
Hier is hij waarlijk de taalhervormer, de schepper van een nieuwen
stijl ; dit is zijn standaardwerk en er moge iets waars wezen in de
opmerking, dat de onderwerpen daar besproken geene brandende
vragen meer zijn voor onzen tijd, toch zal dit boek worden gelezen
en herlezen door wie eens heeft leeren waardeeren al de fijnheid
der scherts, al de gevatheid van den dialoog en ook al den ernst
en al de warmte, die zich achter dat woordenspel en die geestigheid
verbergt. Dat er nu en dan eenige gezochtheid is in al dien overvloed van elkaar verdringende kwinkslagen, dat we soms verbijsterd, verward worden door al die vragen en al dat heen en weer
gekaats van den bal, wie zal het ontkennen ? Maar het eerste is,
meen ik, een natuurlijk gevolg van de gemakkelijkheid, waarmee
gevatte en puntige woorden Geel toestroomden en het andere
prikkelt ons allicht tot weerstand, in elk geval tot eigen nadenken.
Misschien was Geel er tevreden mee, als hij dat had bewerkt.
Naast het artikel van Bakhuizen v. d. Brink in ,,de Gids", verscheen in de Korist- en Letterbode eene aankondiging van het
boek van de hand van T, (Thorbecke). Ook de groote staatsman
was in die dagen professor te Leiden en die twee, Geel en hij, waren
geene vrienden, maar vol waardeering en bewondering is hij toch
hier voor het werk van zijn collega.
,,Het ware de moeite waard, zoo men het kon, te bedenken wat
er al toe vereischt wordt, hoe een schrijver georganiseerd zijn moet,
om zoo te schrijven als dit boek geschreven is." ,,Indien ik zeg
dat wij hier vinden een oorspronkeljken stijl, geheel ontdaan van
de rhetorische houding onzer gewone proza en poezie, meesterlijke
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behandeling der taal, gezond oordeel, met een uitgebreide belezenheid in fraaije letteren, met geleerdheid, met poëtische verbeelding
gepaard, zoo zeg ik wat ieder ziet. Maar welk is het genre ?
Het hoofdkarakter waag ik didaktisch te noemen." De scherts
noemt hij „van het verstand niet van het gevoel, komiek, niet
humoristisch." „Zij ontgaat den schijn van gezocht te zijn niet
altijd." Verder : „Het dialogische ziet er wellicht hier en daar
uit, als of iemand met zichzelf schaakt, maar is doorgaans met
groot talent gesteld." „De schrijver weet te individualiseren."
„Er is van den schrijver te leerera en meer dan men zeggen kan.
Doch men wachte zich voor navolging. Nagevolgd zou de wijze
van den heer Geel manier worden, ja, zij is het nu en dan reeds
bij den auteur zelven."
Slechts eene week later werd door denzelfden recensent in het
zelfde tijdschrift nog een ander werk van Geel aangekondigd : eene
vertaling van Sterne's Sentimenteele reis. Reeds vroeger in 1778
had eene Hollandsche vertaling van dit werk het licht gezien en
Thorbecke vergelijkt, na te hebben in het licht gesteld hoe moeielijk goed vertalen is, die eerste met deze nieuwe uitgaaf. De oude
vertaling heeft groote verdiensten. Doch bij deze is zij een welgesneden houten pop, vergeleken bij een marmeren beeld. Droog,
hard en stijf, waar deze lenig, buigzaam en vloeiend is. De oude
vertaling is eene overzettinq en de nieuwe laat Sterne Nederduitsch
spreken." Toch heeft Geel van dit werk zeker geen onverdeeld
genoegen beleefd, waarvan de oorzaak, naar ik vermoed, grootendeels gelegen' was in de keus van den uitgever, die dit werk in
het licht gaf. Nayler en Co, eigenlijk Nayler, „pour tout potage"
zou Geel gezegd hebben, had zich reeds eenige jaren te voren in
Amsterdam gevestigd. 1 ) Niemand wist, van waar hij kwam, zoo
min als men later gissen kon , waar hij gestoven was. . Hij was
begonnen met verkoopingen van allerlei boeken te houden voor
prijzen, die geheel den boekhandel tegen hem in het harnas joeg.
Daarbij gaven zijn innemend uiterlijk en zijne goede manieren — hij
was de type van een Engelschen Lord — hem toegang tot de beste
kringen. Zoo hield hij in den winter van 1828 onder anderen in
1) Zie Bouwstoffen voor eene geschiedenis van den Ned. Boekhandel
door A C. Kruseman bij P. N. v. Kampen 1886.
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Leiden lezingen over Engelsche literatuur voor professoren, studenten en andere belangstellenden, een talrijk en ontwikkeld publiek. Onder hen, die Zijne literarische talenten hoog stelden, behoorde prof. (}eel, waaruit, meen ik, onwedersprekelijk blijkt dat
de man op dat gebied ook wel wat zal beteekend hebben : Geel liet
zich in dat opzicht niet beetnemen i ). Waarschijnlijk heeft Nayler
van die kennismaking en Geel's vriendelijkheid gebruik gemaakt,
om, toen de lust hem bekroop, ook als uitgever op te treden, die
carrière te beginnen met een boek van beteekenis. Geel liet zich
overhalen bij hem een en ander uit te geven, onder anderen Sterne's
Sentimenteele reis. Zijn naam had Geel echter hierbij riet genoemd : „we zullen in de voorrede een grap hebben,", had hij gedacht, zooals hij later vertelt en die voorrede, waar hij over den
kantoorklerk en zijne uitspanning r3deneert, maakte zeker menigeen
het spoor bijster. Toch was misschien deze onbekendheid met den
persoon van den vertaler niet zoo groot, als van de zijde der critiek
later wel werd voorgegeven. Men was in de wereld der uitgevers,
waarschijnlijk boos over Nayler's mededinging ; een enkele, de man,
die de vorige • uitgaaf nog als fondsgoed bezat, voelde zich ook
persoonlijk benadeeld, allerlei kleine bijomstandigheden werkten
misschien mede en .. , in geen enkel tijdschrift, dat gewoon was
de nieuw uitgekomen boeken aan te kondigen, werd in dat jaar
der uitgaaf de nieuwe vertaling genoemd. Dit ergerde prof. van
Assen, waarschijnlijk wel geheel den literarischen vriendenkring,
dien hij op de soirees ten zijnen huize om zich vergaderde en hij
schreef een artikel aan de Recensent ook der recensenten" om op
dit verzuim opmerkzaam te maken. Maar de „Recensent" toch al
niet bijzonder goed over Geel te spreken zond prof. v. Assen zijn
werk terug en daar brak de storm los. Geel, geprikkeld door
een stilzwijgen, dat hij, getuige het bovenaangehaalde oordeel van
Thorbecke, toch minstens onbillijk mocht noemen, nam nu zelf de
pen op en. schreef : „Mededeeling aan alle recenserende geleerden
in ons vaderland." In deze brochure, ook bij Nayler uitgegeven, is
de toon niet alleen verontwaardigd, maar boos en zeer hatelijk;
vooral uit de minachtende hoogheid, waarmee prof. Geel den boekver1) Zie over Nayler verder ook : Potgieter, Bakhuizen v. d. Brink. De
bekende brochure »cognac niet zout" geneesmiddel voor alle kwalen werd
in 1840 ook dool Nayler uitgegeven.
,
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kooper v. d. Hey behandelt, blijkt hoezeer de zaak Geel had verbitterd. „Verzoek Mevrouw, dat zij, wanneer de geest (der boosheid) over U komt, den inktkoker in de kast berge," schreef hij
eenige jaren later aan een vriend en het is te betreuren dat hijzelf
in deze dagen niet eene verstandige vrouw had, die hem daarmede
zeker een dienst zou bewezen hebben. Intusschen wist nu ieder
dat de vertaler van „de Sentimenteele Reis" niemand minder dan
prof. Geel in eigen persoon was en de zaak zou waarschijnlijk
daarmee zijn geëindigd, vooral ook omdat Geel wel van harte boos
worden, maar niet lang boos blijven kon, indien Nayler een ander
man was geweest. Deze echter had veel te veel schik in dat gehaspel tusschen schrijvers en uitgevers en recensenten om niet
gaarne dat vuurtje nog een beetje te helpen aanstoken. Zoo verscheen dan in 1839 ook van zijne hand eene brochure : Pillen
voor Recenserende geleerden te slikken en Beenen voor Heeren
Boekhandelaren te kluiven, toegediend door een wezenlijken voorstander der Nederduitsche Letterkunde," met het motto : "eriticism
is a liberal, not a captious Art."
Dit werkje, dat Nayler in één band met de „Sentimenteele Reis"
liet inbinden, verwekte veel opzien en geen wonder. Het was hier
en daar zoo echt Geeliaansch, zooals bijv. de aanhef, dat menigeen
ook later nog, vermoed ik, den indruk kreeg, dat zoo deze brochure al niet van Geel was, welke veronderstelling door sommige
zinnen toch eigenlijk onmogelijk gemaakt wordt, hij er toch stellig
de hand in moest hebben gehad. Daarom werd er over gezwegen:
dit werk was Geel onwaardig. Het is een geestig artikel — het
bewijst de handigheid en ook de kunde van den schrijver — maar
het is heftig, venijnig en ieder bewonderaar van Geel zou het
moeten betreuren als hij zich had vernederd door het gebruiken
van scheldwoorden en schimpredenen ver beneden het peil van
beschaafde mannen.
Gelukkig weten wij thans zeker dat de uitgaaf dezer brochure
geheel buiten Geel is omgegaan. „Gij zinspeelt op Pillen en Beenen," schrijft hij in dienzelfden zomer aan Karsten, „Dat is waarachtig beroerd genoeg, ik bedoel het boekje. Geheel buiten mijn
weten heeft Nayler dat ding in de wereld gezonden. Had hij er
mij van gesproken, ik had het waarachtig den nek omgedraaid.
Het is rept mal en tegenover ing een verschrikkelijke onbeschei-
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denheid, nadat ik aan het schandaal met v. d. Hey zelf een eind
gemaakt had. Ondertusschen is Sterne v e r k o c h t, daar kunt
gij staat op maken. Er is nooit completer victorie op een kabaal
gewonnen dan door mijne mededeeling op den Amsterdamschen.
De oplaag van 1000 exempl. is haast op." Hieruit blijkt meteen
dat met v. d. Hey de vrede al weer gesloten was.
Na dien tijd heeft Geel, behalve zijne recensiën in „de Gids" en
andere tijdschriften literarisch niet veel meer gegeven. Toch was
hij zeker niet uitgeput, maar waarschijnlijk heeft de uitgaaf van
zijn Dio in 1840 de laatste jaren daarvoor al zijn vrijen tijd in
beslag genomen. Daarop volgde al spoedig de uitgaaf van den
catalogus en toen in 1852 ook dat werk was afgedaan, voelde Geel
zelf hoe zijne kracht begon te verminderen. In een brief aan
Karsten uit dien tijd, vertelt hij, dat hij het druk heeft. „Er komt
bij, dat ik minder vlug werk, dan 25 jaar geleden. Het 63ste
jaar, het wendepunt van het mannelijk leven, doet mij soms denken
of er wel velen bij komen zullen, maar dit laat ik aan hooger
beschikking over en ga stilletjes voort." In 1853 vinden wij echter
nog een artikel van hem in de Konst- en Letterbode over „The
Smithonian Institution" en wat door die instelling is verricht. Geel
zond van dit verslag een pres. ex. aan Luzac, den secretaris van
curatoren en vertelt er -in een particulier schrijven bij, dat v. d.
Heim hem had aangespoord een afdruk te zenden naar Washington
en Leipzig. Ook werd in 1845 nog een Levensbericht van prof.
Reinwarth door Geel voor de Maatschappij der Ned. Letterkunde
bewerkt en de catalogus van de Bibliotheek van dien hooggeleerden
door hem voor den verkoop in orde gebracht.
En hiermee zal ongeveer het voornaamste van Geel's werk vermeld zijn. Dat er echter hier of daar nog licht iets van zijne hand
schuilen kan, het is te verwachten van den man, die in zijne snipperuurtjes met enkele geleerde vrienden 1 ) Italiaansch en Spaansch
bestudeerde. Wij zagen hoe Geel's vruchtbare en vaardige pen
ten dienste stond aan alles wat zijne aandacht trok, hoe hij taalhervormer wezen wilde en het was, maar toch zou dit alles niet
voldoende zijn, om zijn grooten invloed te verklaren, indien we
niet wisten, hoezeer zijn persoon en zijn karakter daartoe hadden
1) Zie Levensbericht van Doyer. Hand. enz. v. d. Maatschappij der Ned.
Lett. 1854 en Levensbericht van Siegenbeek, idem, idem 1855.
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meegewerkt. Het zal daarom gewenscht zijn te eindigen met een
en ander te vertellen van Geel's persoonlijkheid en zijne omstandigheden.
IV.
„Le style, c'est l'homme, dat blijft maar," herhaalde Geel, lang
nadat hij die woorden had laten drukken nog eens nadrukkelijk
in een briefje aan zijn vriend Bake en hoezeer men ook geneigd
moge zijn, die stelling in 't algemeen in twijfel
fel te trekken, het
schijnt alsof, wat we van Geel's leven weten, daar voor ons ligt
om haar tot waarheid te stempelen. Le style c'est 1'homme : Geel's
stijl was geestig, pittig, tintelend van leven en kracht, zoo bleef
die stijl niet alleen ook in zijne particuliere brieven, waarover en
aan wien ook gericht, maar zoo was hij zelf ook in den gewonen,
dageljkschen omgang met vrienden en bekenden. Eenvoud was
een van de eerste eischen, die Geel bij de hervorming van den
stijl op den voorgrond stelde en voor zichzelf al schrijvende in
praktijk bracht ; en de enkelen, die ons nog van Geel's persoonlijken omgang weten te vertellen, roemen niets meer nadrukkelijk,
dan dat hij in leven en wandel zoo echt eenvoudig was. Men kan
de vergelijking nog verder doortrekken : het was voor de jonge
schrijvers meer nuttig dan aangenaam als Geel hen plagend en
spottend onder handen nam, maar toch, het was eene onderscheiding : de onbeduidenden waren hem de moeite eener kastijding
niet waard. Of er ' onder hen, met wie Geel dagelijks omging ook
niet waren, die een beetje vrees koesterden voor zijne ondeugendheid ? Of deftige geleerdheid zich wel niet eens ergerde aan den
leuken spot, waarmee juist die deftigheid werd neergehaald ? Of
de dames het aangenaam vonden, als zij in den winkel van Hoelen
met uitzoeken van toiletartikelen bezig, professor Geel zagen binnenkomen, quasi om haar te helpen kiezen, eigenlijk om met haar
en haar smaak den spot te drijven, vrij onmeedoogend soms ? Maar
toch ook hier, geen pedante nietsweter, geen onnoozel nufje werd
op die manier geplaagd. Geel rekende op een geestig antwoord,
eene plagerij aan zijn eigen adres desnoods, hij kaatste alleen, met
wien hij in staat rekende, den bal terug te werpen. Ten slotte:
achter al de spotternij van Geel's geestigen stijl, voelen we de

warmte eener vaste overtuiging, zien we den gloed en de bezieling,
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waarmee een ernstig doel wordt gezocht ; achter al den scherts en

al de plagerijen van het dagelijksch leven, school de man met zijn
warm hart voor vriend en leerling, met zijn vurigen ijver voor
werk en plicht, met zijn edel karakter en diep gevoelig gemoed.
Geel was geen kamergeleerde al had hij zijne boeken van harte
lief en hoezeer de Bibliotheek hem het voorwerp zijner getrouwste
plichtsbetrachting, maar ook zijner warmste ingenomenheid was,
hoezeer de bewerking van het Proza zijn hoofd en hart bezig hield,
hij vond bij dit alles toch ook nog tijd zich te mengen in het
leven van de stad, waarin hij woonde, deel te nemen aan haar gezellig verkeer en ook aan de plichten, die zij hare burgers oplegde.
Zoo was hij onder anderen van 1830-1840 rustbewaarder bij de
Plaatselijke Schutterij, volgens het bewijs van ontslag dat hem in
1840 werd uitgereikt. In het gezellig verkeer was Geel door zijne
geestigheid zeker een gewilde gast ; Beets weet er nog van te vertellen, hoe prof. v. Assen in die dagen in zijn „hoogenhuize" op
het Rapenburg soirees gaf, waarin werd gedeclameerd en muziek
gemaakt ; Geel kwam er ook ; wel deed hij noch het een noch het
andere : hij hoorde toe, zwijgend dikwijls, maar toch kritiek oefenend, al was het alleen door den ondeugenden blik, waarmee hij
veel middelmatigheid opnam, den fijnen glimlach, waarmee hij
menige onbeduidendheid onbeantwoord liet. Geestigheid is dikwijls
eene gevaarlijke gaaf, maar het mag tot Geel's eer als een zeer
edele karaktertrek van hem worden genoemd : hij misbruikte zijn
talent in dat opzicht niet. Zijne scherts was gezocht nu en dan,
maar hatelijk, opzettelijk kwetsend was zij nooit. Dit blijkt ook
zeer nadrukkelijk uit zijne particuliere correspondentie ; ook hier is
de scherts soms gezocht, maar nergens vond ik er venijn in en
waar hij over derden spreekt kan Geel verontwaardigd, hard desnoods wezen, maar dan maakt hij geen grapjes meer. Nooit verleidt zijne boosheid hem om den spot te drijven met persoonlijke
hebbelijkheden of gebreken, die met de zaak zelf niet te maken
hebben. „Ik geef nooit steken onder water," schreef hij eens aan
zijn vriend Holwerda en hij had er bij kunnen voegen dat steken
geven over 't algemeen zijne liefhebberij niet was. Hij kon zeker
vernietigend wezen in het dagelijksch leven zoo goed als in de critiek, maar hij was het alleen dan, als hij er, althans volgens zijne

eigen overtuiging, eene zeer gerechtvaardigde reden voor had. Per-
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soonlijke herinneringen spreken van Geel als van een beminnelijk
man in den besten zin van dat woord en die getuigenis heeft te
meer waarde, omdat niemand hem van meepraterij of zwakheid verdacht. Daarbij was hij eene opgewekte natuur, altijd vroolijk,

„ook zonder melancholie kan men het ver brengen. Vraag het
maar aan Prof. Geel," schrijft Cobet aan Menzel.
De studenten
en allen, die in zijne of aanverwante vakken hulp of voorlichting
noodig hadden, kenden hem als den eenvoudigen, vriendelijken
geleerde, die hen halverwege tegemoet kwam, zijne hulp verleenend
als iets dat van zelf sprak. Zijne vertrouwde vrienden wisten
daarbij hoe de alleenwonende, die het niet met Cicero's Scipio eens
was over het nooit minder alleen zijn dan in de eenzaamheid-, behoefte had aan hunne sympathie.
Toen Geel in 1822 in Leiden kwam, vond hij daar den vriend
zijner jongensjaren Hamaker als professor in de Oostersche talen
terug en de oude vriendschap, die misschien nog niet eens verflauwd was, nam, door dat opnieuw samenwerken en samenwonen
in dezelfde omgeving, toe in innigheid. In den kring van het jonge
huisgezin, dat Hamaker, zich in Leiden had gesticht, genoot Geel
al de genoegens van gezellige huiselijkheid, die hij op zijne kamers
op het Rapenburg miste en hoezeer ook van Hainaker's kant Geel's
vriendschap werd gewaardeerd, bleek, toen hij in 1835 bij de uitgave
zijner „Akademische voorlezingen over het nut en de belangrijkheid
der grammatische vergelijking van het Grieksch, het Latijn en de
Germaansche tongvallen met het Sanskrit, Leijden C. C. van der
Hoek, als voorrede eene opdracht vol warmte en hartelijkheid aan
zijn vriend Geel plaatste. Trouwe vriendschap mocht dan zeldzaam
zijn en niet meer van dezen tijd, zooals hij in een Engelsch tijdschrift gelezen had, „wij althans hebben het bijna 30 jaar met elkaar
uitgehouden." En tijdgenooten wisten te vertellen, dat de persoonlijkheid van Hamaker dat woord uithouden tot iets meer dan eene
beleefdheidsformule van zijn kant maakte. Zoo zal het, vertrouwt
hij, nu verder ook wel blijven tot het einde, tot het graf, maar hij
kon al schrijvende weinig vermoeden hoe nabij dat einde was.
Slechts enkele maanden later, in October van datzelfde jaar, stierven
Hamaker en zijne vrouw nauwelijks eene week na elkander op
')

1

) Zie Brieven van Cobet aan Geel.

497
hun buitengoed te Neerlangbroek. Mevrouw Hamaker kreeg het
roodvonk , dat een dienstmeisje uit Utrecht had medegebracht
en bezweek, terwijl de meeste kinderen werden aangetast. Geel
snelde uit Leiden toe om met vriendenraad en daad bij te staan
en was tegenwoordig, toen ook zijn vriend zelf, radeloos en verbijsterd door den slag, aan eene plotselinge ongesteldheid overleed.
Wat hij daarmee verloor en hoe zeer hem dit verlies trof , blijkt
uit sommige particuliere brieven uit dien tijd en hij sprak het
eenige jaren later nog eens opzettelijk uit , toen hij zijn Dio aan
Bake opdroeg. De slag trof Geel zeker dubbel zwaar, omdat hij
in dienzelfden tijd ook zijne leerlingen Dedel den een na den ander
zag sterven en we weten uit de voorrede van den tweeden druk
van het Proza in 1841 hoeveel blijde verwachting, hoeveel wenschen voor de toekomst hij met die begaafde jonge menschen had
zien ten grave dalen. Het is daarom dan ook te meer verklaarbaar, dat Geel met groote warmte de taak aanvaardde , die hij
zich zelf vrijwillig oplegde : Hamaker had bij zijn dood zeven
weezen nagelaten , waarvan eene echter na korten tijd , ook nog
aan de gevolgen van het roodvonk, stierf. Geel liet zich tot voogd
van de zes anderen benoemen. Siegenbeek, die Hamaker op eene vergadering van de Maatschappij der Nederl. Letterkunde herdacht, paste
op Geel het woord toe van „een vriend, die meer lief heeft dan een
broeder" en „Oom Ko", zooals hij zich later in particuliere brieven
aan zijne pupillen telkens teelcent, betrok met den oudsten zoon het
ouderlijk huis op de Hoogl. Kerkgracht. Daar, in die woning, waar hij
als vriend zooveel gastvrijheid had genoten — het is het huis, thans
bewoond door Dr. J. W. Muller — leefde Geel jaren achtereen met
zijn oudsten pupil, en al de hoop, die hij eens had gevestigd op zijne
leerlingen Dedel , bracht hij over op den jongen man , die onder
zijne leiding in de oude letteren studeerde en voor wien hij levenslang eene vaderlijke vriendschap bleef gevoelen. Al de genegenheid , die Geel voor de ouders had gevoeld , was door de kinderen
geërfd en al bleven hem ook hier, tengevolge van verschillende
familieomstandigheden, op den duur niet alle onaangenaamheden
gespaard , toch was de verhouding met de meesten van hen tot
aan Geel's dood ongestoord getuigend van wederzijdsche, warme
genegenheid. Een jaar na Hamaker's dood bezorgde Geel ook den

catalogus van het grootste gedeelte zijner Bibliotheek , dat toen
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verkocht werd en schreef er als toelichting eene korte voorrede bij.
Van nog meer beteekenis dan deze betrekking was in Geel's
leven zijne vriendschap met prof. Bake. Deze was eerst „der Dritte
im Bunde" geweest , maar na Hamaker's dood nam de verhouding
tusschen de twee overgebleven vrienden in innigheid toe. Geel
zegt het zelf 1 ) : Reeds vroeger hadt ge mij vriendschappelijk behandeld en na Hamaker's dood hebt ge mij , geslagen naar ziel en
lichaam als ik was , liefderijk opgebeurd. De dankbaarheid hierover bewaar ik gewoonlijk meer, als iets heiligs in stille herinnering , dan dat ik haar onder woorden breng, maar waarom zou ik het
niet eenmaal openlijk zeggen. Bij den slag, die dat bloeiende gezin
trof en ook op mij zwaar neerviel, heb ik, toen gij zoo voortreffelijk
dien buitengewoon genialen man de laatste eer beweest en mij verslagene oprichtte , al mijne liefde tot hem op u overgedragen."
De voorrede en opdracht van het Gesprek op den . Drachenfels"
getuigen bovendien hoe de beide vrienden gewoon waren ook de
literatuur van den dag en al wat daarmee samenhing te bespreken.
Bake, van zijn kant, had reeds voor de uitgaaf van Dio hulde gebracht aan Geel's vriendschap door hem het eerste deel zijner Scholica
Hypomnemata op te dragen. Van dat werk was immers een gedeelte als onder Geel's oogen tot stand gekomen, als zij te zamen
verblijf hielden in het bekoorlijke Engbergen bij Gendringen, waar
Bake connecties had en ook Geel dikwijls een deel van zijne zomervacantie doorbracht. Bake zegt daar bovendien nadrukkelijk dat
ook de uitgaaf der Bibl. crit. nov. een gevolg was van zijn omgang
met Geel. „Die beide karakters" zegt Bakhuizen v. d. Brink 2 ),
vulden elkander aan ; de bewegelijke levendigheid van Geel verhaastte den ietwat langzamen en gelijkmatigen stap van Bake ; de
rimpel, welke, zoolang ik mij herinner in het voorhoofd van den
eenen gegroefd was, werd ontplooid door den gullen humor van
genen. Geel verstoutte zich in de studie van oudere en nieuwere
dichters en waagde zich zelven op het gebied der poëzie, waarvoor
Bake wel geen weêrzin, maar toch zekere bedeesdheid gevoelde.
Geel's ontvangst was hartelijk, vrolijk, sympathetisch en hij was
dikwijls voor het beter gedeelte der studenten de koppelaar, om
1) Zie voorrede van Dio Chrysostomos.
2) Zie rede ter nagedachtenis van Mr. John Bake door dr. R. C. Bakhuizen v. d. Brink.
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mij van de Xenophontische uitdrukking te bedienen, die hen tot cie
ernstiger studie der filologie en de kennismaking met Bake inleidde,
wiens kort en karig woord door velen ten onregte als stroefheid werd
beschouwd. Jaren achtereen vereenigde elkeen in zijne gedachten
Bake en Geel, zooals ieder hen te Leiden of zelfs op reizen buitenslands steeds naast en nevens elkander zag. In duizende briefjes
werd door beiden dit vertrouwelijk verkeer uitgedrukt, waarmede
de een den ander raad gaf of raad vroeg, en zijne gewaarwordingen, versch als zij door het lezen van een boek of tijdschriftsartikel
of door een onverwachte verschijning op het gebied der wetenschap
waren opgerezen, aan den vriend mededeelde". Jammer, dat van
die duizende briefjes zoo goed als niets meer over is ; de particuliere
brieven toch, die, hier en daar verspreid, van Geel nog te vinden
zijn, wettigen het vermoeden dat ook daarin een schat van geestigheid, van scherpzinnig oordeel en belangrijke critiek verloren
ging. Over Cobet sprekend , zagen we reeds hoe nog een andere
band deze twee mannen samen bond, het was de innige belang.
stelling in ontwikkeling en toekomst hunner leerlingen. Ik noem
daarvan nog slechts één voorbeeld, dat van den man, wiens woorden ik hierboven aanhaalde, Bakhuizen v. d. Brink. Geel ergerde
zich over diens lichtzinnigheid en schreef in 43 : „ik verlies er
mijn geduld bij ; die malle vent had in zijn studeerkamer het portret van zijn Madonna over zich hangen , heerlijk gecrayonneerd
door Couwenberg en volkomend sprekend gelijkend. De vraag is
of B. het origineel of de kunst van Couwenberg zit te bewondei
ren." Maar hij bewonderde toch het geniale talent. Bakhuizen v.
d. Brink was de bijzondere beschermeling van Bake en te zamen
hebben ze ook in dat leven telkens weer trachten terecht te brengen,
wat terecht te brengen was.
We zagen in Hoofdstuk II hoezeer Geel in het buitenland om
zijne geleerdheid werd gevierd, maar ook zijn eigen vaderland was
niet karig met het toekennen van allerlei lidmaatschappen en onderscheidingen. Dat de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde
hem al vroeg onder hare leden telde, weten wij en door zijn verblijf en zijne positie te Leiden, kwam hij juist tot die Maatschappij
al spoedig in nauwere betrekking. Meermalen trad hij als spreker
in de maandeljksche vergaderingen op en ook was hij herhaaldelijk
lid van bijzondere commissiën, die tot het voordragen van onder32*
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werpen voor prjsvragen werden benoemd en later ook de ingekomen
antwoorden te beoordeelen hadden. In 1847 wilde men Geel ook
op een der dubbeltallen als bestuurder plaatsen, maar „hij had zich
stellig verontschuldigd." Misschien had hij toen reeds het plan, dat in
1849 tot uitvoering kwam : Geel bedankte in dat jaar voor zijn lidmaatschap. Naar de reden, die hem hiertoe bewoog, is veel gegist ; hij zelf
beweerde dat hij na zijn dood in de levensberichten. niet verkoos uitgeluid te worden en iemand, die nog persoonlijke herinneringen van
Geel bewaart, verzekerde mij, dat Geel eenvoudig genoeg was, om
dit waarlijk te meenee. Dat de aanleiding niet school in iets , dat
bepaald de Maatschappij der Nederl. Letterkunde gold, blijkt hieruit,
dat Geel omstreeks dienzelfden tijd ook voor andere lidmaatschappen
bedankte. Zoo was hij bijv. van het Koninklijk Instituut, we zagen
het al, reeds in 1825 lid geworden en bleef dat tot de ontbinding,
maar toen in 1855 de Afdeeling voor de Taal-, Letter-, Geschiedkundige en Wijsgeerige Wetenschap van de Academie -- de naam
is lang en leelijk genoeg, zegt Potgieter — werd opgericht, bedankte Geel voor de eer der benoeming. Misschien school hier de
reden echter elders. Thorbecke en nog een paar anderen deden
hetzelfde en uit enkele zinnen in particuliere brieven meen ik te
mogen opmaken, dat althans Geel met de oprichting , zooals die
was tot stand gekomen, niet ingenomen was.
In 1835 werd Geel lid der Holl. Maatsch. van Wetenschappen
te Haarlem Voorts was hij honorair lid van de Rederijkerskamer
te Amsterdam en corr. lid van de Maatschappij van Vlaamsche
Letterkunde te Gent en van het Bataviaansche Genootschap van
Kunsten en Wetenschappen. Geel was ook lid van de Hollandsche
Maatschappij van Fraaie Kunsten en Wetenschappen en reeds in
1826 werd hij door haar benoemd tot beoordeeling eener prijsvraag:
„welken invloed heeft het Christendom gehad op de beeldende
kunsten." Geel durfde echter dit werk niet aanvaarden, omdat hij
reeds in Mei op reis ging.
In 1846 was Geel lid geworden van de permanente Commissie
voor het oprichten van een metalen standbeeld voor Laurens Coster.
Dat hij voor de eer van den Haarlemschen uitvinder gaarne de
handschoen opnam , had hij reeds acht jaar vroeger bewezen door
een artikel, 1 ) waarin hij een nieuw uitgekomen Duitsch werk be1 ) Zie Konst- en Letterbode 1838, deel 1.

501
strijdt, dat aan Johan Gutenberg de eer der uitvinding van de

boekdrukkunst wil toekennen. Toen in 1855 de werkzaamheden
voor het standbeeld dreigden te zullen moeten worden gestaakt
wegens finantiëelen nood, deed Geel mede moeite in Leiden daarvoor giften te verzamelen, zooals blijkt uit een particulier schrijven aan zijn „edelmoedigen en royalen overbuur." J. Kneppelhout.
Bij gelegenheid van een bezoek des konings aan Leiden in 1841
werd Geel ridder in de orde van den Ned. Leeuw, tegelijk met
Thorbecke, Kist en Uylenbroek. Of hij door die onderscheiding
buitengewoon zou zijn gevleid ? Toen. zijn vriend Hamaker, jaren
te voren, de zelfde eer was wedervaren, schreef Geel aan diens moeder : „ik ben er nu bijna aan gewend dat uw zoon een ridder is,
maar ik feliciteer er U toch mee ; ik moet er mij altijd over verwonderen, dat gij onder die middelen zoo zedig en nederig blijft.
Er is voor U iets buitengewoon streelends in. Wat dan ? Wel,
dat ding is zoo heel Oostersch toegegaan : hij is een van de duizend en één ridders, die tegelijk opgeschept zijn : dat doet hem
regt veel pleizier, en allemaal menschen, die zoo dubbel en dwars
die eer verdienen ! Sommige menschen willen zeggen dat de kanselier bij vergissing eenige maanden geleden tien ellen lint te veel
ingeslagen had en dat hij een nuttig gebruik van die proviand
heeft willen maken, maar dit houd ik voor praatjes." En in antwoord op eene felicitatie met zijne benoeming , door Luzac hem
gezonden, zegt hij : „Mijn grootste amusement bij dit voorval is
de houding van vriend Th. geweest, waarvan de faam u wel het
een en ander overgebragt zal hebben."
Het spijt mij dat de faam niet zoover is doorgedrongen, dat ook
ik van de houding van dien vriend hier iets kan vertellen ; alleen
wijst deze zin opnieuw op de min aangename verhouding , die er
bij voortduring tusschen die twee bestond. Trouwens , men weet
dat Bake bepaald in onmin met Thorbecke was, misschien was het
niet gemakkelijk met den grooten staatsman vriendschappelijk om
te gaan, maar noch Bake noch Geel hebben zich door hunne antipathie tegen den persoon ooit laten weerhouden om bij politieke
aangelegenheden aan zijne zijde te staan. Toch had Geel ten opzichte van het uitspreken zijner politieke gevoelens eene eigenaardige opvatting , zooals uit enkele zijner brieven blijken kan In
't begin van 1845 wilde men in Leiden, bij wijze van sympathie-
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betuiging, een diner aanbieden aan die leden der 2de Kamer, Thorbecke en Luzac, die voor de grondwetsherziening ijverden. (Althans
dit is , wat ik meen uit de gegevens te moeten opmaken.) Kneppelhout noodigt ook Geel uit daaraan mee te doen , maar Geel,
die misschien bovendien zoo'n dinerbetooging in zijn hart bèlachelijk
vond, antwoordt : „En toch bestaat er bezwaar, WelEdelgeboren
Heer ! in mijne betrekking tot het gouvernement , dat mij te eten
geeft en nog langer zal spijzen hoop ik, dan het voorgestelde diner,
dat men aan de twee Heeren schijnt te willen aanbieden, zal kunnen doen. Van mijn standpunt zie ik toe ; indien ik inzag dat ik,
door deelneming in het aangebodene de goede zaak (want ik reken
haar goed) eenigszins bevorderen kon , zou ik mij bedenken ; nu
moet ik bedanken voor de eer" enz.
Waarschijnlijk werd dit briefje , gedateerd 3 Jan. 1845 , op een
klein stukje papier, wat haastig, onder den indruk van het oogen blik geschreven. Althans, Geel vond het noodig den volgenden dag
nog eens op het onderwerp terug te komen. Gisteren avond heb
ik eenigzins gehaast moeten antwoorden op het vereerende aanbod
van den heer Kneppelhout. Ik wensch dus niet gehouden te zijn
aan den vorm van mijn antwoord , welks inhoud echter mijne opregte denkwijze was over mijnen pligt en mijn te houden gedrag.
Iedere demonstratie , zooals zij bedoeld wordt , heeft de houding
eener stellige oppositie , nu het reeds genoeg gebleken is , dat de
Regering omtrent de Grondwets-herziezing anders denkt dan de
Tweede Kamer, immers dan die leden der Kamer, van wie de vraag
om Herziening schijnt te zullen uitgaan. Het Gouvernement nu maq
eischen , dat de Geleerden en Beambten , die het bezoldigt , geen
deel nemen aan eene openbare oppositie , zoolang zij geen belang
geldt , waarbij die bezoldiging op het spel mag of moet gesteld
worden. Ik beken , dat die gevallen kunnen bestaan en ik hoop,
dat ik in dergelijke naar de inspraak van mijn geweten zou handelen. Thans is naar mijn begrip , vooralsnog de Herziening een
al te controvers punt , dan dat ik bij het weinige inzigt der zaak,
dat mijne studie mij veroorlooft , eene keuze uit diepe overtuiging
zou durven doen. Ik rekende mij deze uitlegging mijner handelwijs aan den heer Kneppelhout schuldig" enz. Toch trad hij in
1853 in zoover openlijk op , dat we in de Opregte Haarlemsche
Courant van 18 Mei eene uitgewerkte aanbeveling vinden , door
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Geel en enkele anderen onderteekend , om toch als leden der
Tweede Kamer voor Leiden te kiezen Mr. J. R. Thorbecke en
Mr. P. P. v. Bosse , terwijl in diezelfde krant de bekende medicus
Dr. van Kaalhoven ijvert voor de candidatuur van Jhr. Gevers van
Endegeest en Baron Taets van Amerongen. De tijden waren echter
toen veranderd : Geel werkte hiermee niet meer tegen de regeering,
die hem spijsde.
In de theologische strijdvragen van die dagen, mengde Geel zich
maar zeer weinig , al vinden we in zijne particuliere brieven hier
en daar de bewijzen, dat hij er midden in leefde met collega's als
Scholten en van Hengel en wel wist wat er bij hen omging.
Over het algemeen laat Geel zich, wat zijne godsdienstige overtuiging betreft, maar zelden uit, zoodat het niet te wagen is over
dit allerintiemste deel van zijn innerlijk leven iets met zekerheid
te zeggen. Toch meen ik uit enkele zinnen in brieven te mogen
opmaken, dat Geel ook hier eenvoudig was als in alles. v. Vloten
moge het hem na zijn dood nog kwalijk nemen, 1 ) dat hij, anders
toch nog al tamelijk ontwikkeld, zoo dom was om aan onsterfelijkte gelooven, zooals bleek uit zijn woord over de Dedels in de voorrede van den 2den druk van het Proza, het komt mij voor, dat
Geel hiermede eene overtuiging uitsprak, die hij niet wenschte te
beredeneeren, maar die hij aannam eenvoudig weg, omdat zijn
gemoed er behoefte aan gevoelde.
We zijn echter door dit alles te ver vooruit gestuurd, en moeten
nog even terug voor het particuliere leven van Geel. Van 1836—.1843
woonde hij met zijn oudsten pupil. In dien tijd , in 1838 nam zijn
leermeester, de Amsterdamsche professor v. Lennep zijn emeritaat
en als Geel toen gewild had, zou Leiden hem hoogst waarschijnlijk
verloren hebben. Maar : „ik heb het professoraat te Amsterdam niet
begeerd, hoewel ik het hoogstwaarschijnlijk had kunnen verkrijgen,
ik heb zelfs gezorgd, dat ik niet op de nominatie geplaatst ben;
het zijn omstreeks f 3000 afgewezen : daar zou ik minder rustig
hebben kunnen studeeren dan hier," schrijft hij aan Karsten. Prof.
v. Lennep had genoegen beleefd van zijn beschermeling en Geel
hield zijn voormaligen leermeester in hooge eere. Dat blijkt allereerst uit de publieke hulde, die hij hem bracht, door in een zijner
1

) Zie Levensbode 1871.
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eigen stukken eenige regels van v. Lennep's vertaling van Hesiodes
in te lasschen. Toen v. Lennep in 1849 den 50sten verjaardag
van zijn professoraat vierde , was Geel een dergenen, die hem ook
daarbij huldigde. Hij logeerde bovendien meermalen op het Manpad,
het buiten van v. Lennep bij Bennebroek , en mee het laatste
werk, dat Geel, buiten bezigheden der Bibliotheek ondernam, was
het afmaken van die vertaling van Hesiodes, die onder zijn toezicht
in 1854 door Hulleman werd uitgegeven.
In 1843 trouwde Hamaker en ging te Hilversum wonen ; een
ander jongmensch, een tijdgenoot van Hamaker, die den laatsten
tijd ook in het gastvrije huis op de Hoogl. Kerkgr. had gewoond,
moest „nu ook een heenkomen zoeken", want als gevolg van dit
huwelijk werd de huishouding opgebroken en Geel verhuisde naar
het Rapenburg over de Academie, naar het huis, waar thans de
St. Jozefsgezellen hun zetel hebben opgeslagen. Maar Geel leed
onder de hernieuwde eenzaamheid van dat leven. De groote
geleerde, die in correspondentie is met allerlei beroemdheden in
geheel Europa, voelt zich teleurgesteld, als de post hem niet op tijd
brieven van zijne pupillen brengt. Hij klaagt, meer weemoedig dan
boos, over hun stilzwijgen, en er is in zijn toon, in den drang naar
eenig bericht, in de vraag om toch niet geheel vergeten te worden
nu en dan eene roerende getuigenis van zijne behoefte aan hartelijkheid en gezellig samenleven. Hoezeer moet het zijne beste
vrienden dan ook hebben verheugd, toen Geel in 1844 die gezelligheid en hartelijkheid ook in zijn eigen woning terugvond , door zijn
huwelijk met Mej. Caroline Reinwardt. Hij had haar leeren kennen
bij prof. Reinwardt haar oom, waar zij in huis woonde. Het was
aan de koffijtafel bij den professor in de Botanie dikwijls eene
gezellige reunie van geleerdheid en vernuft en reeds terwijl Cobet
in Parijs de familie Reinwardt ontmoette, had Geel hem geschreven
over de geestigheid van het nichtje, dat daar huisgenoot was. Toen
Geel met haar trouwde, was hij 55 jaar en hoopte een rustigen,
gezelligen tijd tegemoet te gaan. Hierin werd hij echter aanvankelijk teleurgesteld. Mevrouw Geel — ze was tien jaar jonger
dan haar man — leed den eersten winter, eigenlijk geheel de
eerste twee jaar van hun huwelijk , af en toe aan eene zenuwongesteldheid, die meermalen al de zorg van haar man vereischte,
opdat het bij eene zenuwongesteldheid blijven zou. Behalve die
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tegenspoed, echter, die hen bijwijlen aan huis en kamer bond en
belette menschen te zien -- „wij leven in de stad als veldmuizen",
schreef Geel eens in zulk eene periode aan een vriend, die hem
en zijne vrouw te dineeren had gevraagd — was Mevronw Geel
eene drukke, levendige vrouw. Zij deed veel aan muziek en maakte
hun huis tot een middelpunt van het muzikale leven in Leiden.
Ook Geel hield van die edele kunst, al beoefende hij haar niet. In
zijne werken vindt men menig beeld aan de wereld der tonen
ontleend en de invloed van zijne vrouw versterkte natuurlijk die
neiging. Zoo was hij eenigen tijd Commissaris van de Leidsche
Muziekschool en ontdekte daar in vereeniging met Dr. Leemans en
een paar anderen het talent van den jongen Nieolaï. Deze begaafde
artist was zeker niet de eenige, die door Geel ook op muzikaal
gebied, werd voortgeholpen, getuige een bewijs van ontvangst van
f 50 van den heer Kneppelhout tot den aankoop van een viool
voor den jongen .... Wie weet , hoe ook nog in later tijd Klikspaan
zijne ruime beurs gaarne beschikbaar stelde, voor wie er lust in
vond, jonge menschen van aanleg voort te helpen, begrijpt ook hoe
Geel nu en dan zal hebben aangeklopt om hulp, als hij wist, dat
die goed was besteed. Geel's eigen finantiën zouden hem, althans
voor zijn huwelijk, zulke dingen ook niet hebben veroorloofd. Zijn
inkomen klom nooit hooger dan tot f 2800 per jaar en daarbij had
hij, stellig althans gedeeltelijk , nog te zorgen voor zijne tweede
moeder, die de laatste jaren van haar leven te Huizen woonde
en na Geel's huwelijk meermalen eene gast in zijne woning was.
Eéne ontspanning echter was er, waarvoor Geel jaarlijks van
zijn eersten Leidschen tijd af , gaarne een deel van zijn inkomen
besteedde, : in den zomer ging hij op reis. Eerst met Hamaker of met
Hamaker en Bake samen ; zoo bezochten zij onder anderen Italië;
later met Bake alleen ; in 1837, zoo blijkt uit een particulier
schrijven, zag hij reeds voor de vierde maal, 't zij als doel, 't zij
in 't voorbijgaan, den Rijn. Ook Parijs had hij voor zijn huwelijk
reeds bezocht. Zijne vrouw hield van reizen, minstens evenveel als
hij ; in de lange winteravonden werden reisboeken geraadpleegd en
plannen gemaakt en als de zomer kwam werd de reis ondernomen.
Soms, vooral in later jaren, brachten man en vrouw eenigen tijd
rustig buiten door, te Scheveningen aan 't Badhuis, te Bloemendaal
in Zomerzorg, maar dikwijls ging men ook verder ; meermalen naar
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Duitschland, waar Mevrouw Geel familie had, eens ook naar Weenen en hoezeer beiden van die tochten genoten, blijkt uit menigen
brief. De studie werd daarbij niet geheel verzuimd, waar Geel de
gelegenheid had Museum of Bibliotheek te bezoeken, maakte hij
gaarne daarvan gebruik en met zijne vrouw bezocht hij menigen
studievriend in eigen huiselijken kring, maar verder : Ik leid hier
het leven van een eervergeten burger, het is leuteren, slenteren,
wandelen zonder einde ; Tante" (de brief is aan eene zijner pupillen, die altijd van Oom en Tante spraken) „schikt er zich perfect
in ; en als ik er nog een paar uren daags werken of lezen uitgeknepen heb, dan drijf ik op Gods genade mee." En Mevrouw Geel
schrijft na eene opgewonden natuurbeschrijving : „Voeg nu bij dit
alles het goedige, het beminnelijke, en altijd vrolijke humeur van
uw lieven Oom, dan kunt gij denken, dat het onvergetelijke dagen
voor mij zin ; ik wenschte wel dat gij hem op het oogenblik zag
keukelen ; hij is zelf bezig met zwarte bessen te wasschee, die hij
voor drie kreuters gekocht heeft en waar hij dol van houdt." Dit
laatste is tegelijk een nieuw bewijs
bewijs voor de doorgaande opgewekten den eenvoud van den man, die in 1837 al aan zijn oudsten
pnpil schreef : „Napoleon hield den eersten den besten , dien hij
zag voor een vlegel, tot dat hij zag, dat het bij toeval een braaf
mensch was. Ieder heeft zijn eigen ondervindingen : ik voor mij
heb meestal ondervonden, dat ik wat goeds vond, waar ik het niet
gewacht had." Toch werden onaangename ervaringen hem zeker
zoo min als een ander gespaard. Maar hij had de gelukkige gave
ze niet zwaarder op te nemen , dan zij waard waren. Daarbij, hij,
die zoo graag anderen plaagde, kon ook van iets wat hem zelf
overkwam, de belachelijke zijdee laten zien. In 1836 las Geel te
Amsterdam, terwijl zijn pupil Hamaker met diens vriend Pluygers
op reis was, en Geel geeft hem een verslag van dien avond : „te
Amsterdam heeft mijne overkomst volkomen haar doel bereikt. Ik heb
gelezen, voor hoeveel toehoorders, denkt gij ? raad eens : als gij rekent,
dat er drie waren, die het niet goed begrijpen konden, omdat het
hunne studie niet was, en die ik, met wat Hollandsch er tusschen
op weg moest helpen, evenals of ik college hield, dan schieten er,
hoeveel denkt gij ? over om het te begrijpen : neen, ik zeg het
niet ; gij zoudt u doodlagchen en dan was uw reis in eens uit en
de arme Ghristiaan had maar de moeite om op een Amsterdamsch
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kerkhof afscheid van u te nemen." En aan een ander, in verband
met geheel andere zaken, zegt hij : men moet niet kwalijk nemend
zijn en dat is dan ook gelukkig mijn zwak niet." Intusschen was
hij allerminst ongevoelig voor eene onaangeame behandeling ; eens
spreekt hij in een brief over : de brutale lompheid van een onzer
professoren, die aan een contest, dat wij per briefjes voerden, een
eind maakte, met mij het laatst door mij gezondene ... ongeopend
terug te zenden. Wat kan een mensch al ondervinden." Wie de
professor was, die zoo onvriendschappelijk handelde, weet ik niet.
Geel was echter een veel te fier en zelfstandig man om niet zijne
vijanden te hebben zoo goed als zijne vrienden. Thorbecke was
waarschijnlijk niet de eenige, die het met die kalme, bijna had ik
gezegd naïve vrijmoedigheid, die voor geen grootera naam en geene
groote woorden ontzag had, moeielijk vinden kon. Geel heeft zeker
ook niet geaarzeld om den collega, die hem aldus had behandeld,
met al de scherpte van zijn vernuft terecht te wijzen, zoodra zich
daartoe de gelegenheid voordeed. Evenwel, ook aangename ervaringen vielen hem ten deel. Toen de jonge dr. M. de Vries, van
wiep Geel blijkbaar zeer groote verwachtingen koesterde, in .1849
professor te Groningen werd, vroeg hij Geel verlof aan hem naast
Bake en Rutgers zijne oratie over de „Heerschappij over de taal,
het beginsel der welsprekendheid" te mogen opdragen. Naast
groote waardeering, getuigt Geel's antwoord toch ook van eenige
ondeugendheid ; hij had de Vries reeds laten zeggen : „dat ik mij
met uw voornemen hoogst vereerd vond en op uw wagentje, in
zulk gezelschap 'graag de onsterfelijkheid wilde binnenrijden." De
Vries zelf zal de geestigheid hebben gewaardeerd ; hij kon het doen
van den man, die juist zijne beste vrienden het minst spaarde,
maar die bij voortduring toonde ,met hoeveel belangstelling hij alles
volgde, wat door hen werd tot stand gebracht en die eenige jaren
later zijne ingenomenheid met „Taalzuivering" even geestig uitte:
„het amuseert mij uit Schadenfreude, — die helaas niet edel is
dat gij zooveel geschoten bokken van geleerde mannen op het
altaar van het gezonde verstand offert."
Het is verleidelijk als men eens in de correspondentie van Geel
verdiept is, daaruit aan te halen, telkens meer, maar ik moet mij
beperken. Alleen nog een paar woorden over zijne correspondentie
met Mej. Toussaint. Geel kende en waardeerde natuurlijk de
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jonge romancière en had ook persoonlijk met haar kennisgemaakt,
toen zij als de aanstaande van Bakhuizen v. d. Brink bij eene be
vriende familie in Leiden logeerde. Mej. Toussaint had Geel daardoor
echter vooral leeren kennen als de beschermende vriend van haar aanstaande en het is misschien niet onnatuurlijk dat zij, na de verbreking
van haar engagement en de droevige ervaring daarbij opgedaan,
schroomde zich later tot Geel te wenden om hulp, toen zij van de
Leidsche Bibliotheek boeken voor hare studie noodig had. Zij nam
dus prof. H. W. Tydemann in den arm, maar Geel schrijft hem:
„Het doet mij leed, dat zij verhinderd is om aan mij te schrijven
door 't geen ligt tusschen toen en nu. Wat kan er tusschen liggen dan tijd ? Struikelblokken, materieele,, politieke, religieuse zullen het wel niet zijn — and what is time ? Gij kunt gerust met
mijne eerbiedige groeten aan Mej. Toussaint melden, dat ik sedert
toen naar het lichaam verouderd, doch van humeur en hart niet
veranderd ben en wanneer zij wenscht dat ik haar diene, dat ik
dan haren brief met ongedekten hoofde zal lezen en doen wat ik
vermag " Dit was het begin eener correspondentie tusschen Geel en
Mej. Toussaint, die tot eene hernieuwde kennismaking leidde. In den
zomer van 1850 logeerden prof. Geel en zijne vrouw aan het badhuis
te Scheveningen en zagen daar het engagement van Mej. Toussaint,
die daar ook verblijfhield, met den schilder Bosboom tot stand komen.
Mej. Toussaint zond aan den heer en mevrouw Geel daarna een
harer werken, waarschijnlijk de „Vrouwen uit het Leicerstersche
tijdperk" ten geschenke , waarvoor Geel haar geestig bedankt : „het
punt van verschil , dat nu ontstaan kan tusschen mijne vrouw en
mij, kan gevaarlijk worden. Zij kan beweren , dat zij uit congenialiteit van .... de lektuur dient te beginnen en daarom een regt
heeft om mij een deel vooruit . te blijven ; en ik zal moeten volhouden , dat mijne galanterie mij gebieden zal, oogenblikkelijk beslag op den eersten groep der dames te leggen. Ik zal het denkelijk
opgeven , omdat mijne vrouw tevens het regt op mijne galanterie jegens
haar zal laten gelden. Ik huiver hierin te kort te komen, het is mijn
zwakke zij , maar ik krijg het toch ook een weinig benauwd tusschen
zooveel schonnen ingesloten , u en haar en het geheele aangename gezelschap, dat gij ons voorstelt ; maar ik hoop er mij uit te redden,
ik zou zeggen , „er mij door te slaan", zoo dat niet te hard klonk."
Geel's huwelijk had intusschen ook nog dit gelukkig gevolg, dat
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hij in de gelegenheid was een vriendelijk thuis aan te bieden aan

twee zijner pupillen , jonge meisjes , die eerst bij hare grootmoeder
Mevrouw Camper opgevoed, thans als kinderen des huizes ook door
Geel's vrouw werden ontvangen. Voor lang zou het trouwens niet
zijn. In het begin van 1851 kocht Geel het huis „vlak naast de
affaire", zooals hij het noemt, het huis dat wij Leidenaars van den
tegénwoordigen dag ons herinneren als de woning van dienzelfden
prof. de Vries , van wien Geel als jongmensch reeds zooveel verwachtte en waarin tegenwoordig — eigenaardige hulde aan zijne
nagedachtenis — het Woordenboek leeft en groeit.
„Ik was reeds sedert jaren verliefd op de mogelijkheid, om naast
de Bibl. te wonen ," schrijft Geel, maar die verhuizing bracht veel
drukte mee. Er waren reparaties noodig , de tuin moest geheel
nieuw aangelegd en nog in dienzelfden zomer trouwde eene zijner
pupillen „met den jongen , knappen Halbertsma". Nauwelijks een
jaar later volgde de jongere zuster haar voorbeeld en Geel, die
met haar huwelijk met prof. Rijke vooral niet minder ingenomen
was dan met dat van hare zuster , schrijft dat er drukte is in zijn
huis als in de pan op vastenavond.
Het portret , dat wij van Geel kennen, dateert uit dit zelfde jaar.
Het was niet op zijn eigen verlangen vervaardigd. Eenige vereerders en vrienden , waaronder Hamaker, Rau , de Vries hadden
hem verzocht het als een geschenk aan Mevrouw Geel te mogen
aanbieden , waarschijnlijk een middel om Geel te bewegen in het
laten maken van een portret toe te stemmen , want hij getuigt
zelf : „Zonder mijne vrouw in. het spel te roepen en aan haar mijn
portret te schenken , zou het niet gelukt zijn."
Er waren er onder hen , die Geel het best kenden , die met de
gelijkenis niet bijzonder waren ingenomen en het stijf vonden. Maar
toch zien we Geel hier nog in de volle kracht van zijn mannelijken leeftijd , het snedige gelaat tintelend van leven , de heldere
grijze oogen vol opgewektheid. „Het ding is uitnemend gelukt;
allen bij honderden schreeuwen het uit , dat de gelijkenis zonder
gelijke is , maar nog geen enkele heeft geroepen : wat is dat een
mooi gezigt ! Reken eens uit , wat eene mortificatie !" schrijft hij
vroolijk zelf.
En toch , in dat zelfde jaar 1852 schreef hij aan Karsten den

brief met die weemoedige toespeling op het 63ste levensjaar, dien
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ik hierboven reeds aanhaalde. Dat was het begin van het einde,
al zou dat einde eerst tien jaar later — eenige jaren te laat zouden
wij , menschelijker wijs gesproken , willen zeggen -- voor hem aanbreken. Geel was altijd gezond. Behalve eene oogongesteldheid,
waarover hij in brieven van 43 en 44 klaagt , schijnt hij nooit
belangrijk ongesteld te zijn geweest. Omstreeks dien zelfden tod
tobden ook zijn vriend Bake en prof. Karsten met hunne oogen en
Geel schrijft aan de laatste : „Ik heb diep medelijden met u gehad , omdat ik zelf zeer zuinig kijk en ik voel , dat mijne oogen
soms leuteren. Wij ' vergen er te veel werk van , waarvoor de
natuur ze niet bestemd heeft ; de heele philologie is contra naturam.
Maar wat zullen wij doen ? voor ploegen en eggen is het nu te laat."
Eene enkele maal, in een brief aan Cobet onder anderen, klaagt
bij over hoofdpijnen, die met rhumatiek naar hij meent in verband
staan en ook op die oogongesteldheid werken. Ook is hij in diezelfde jaren eens naar de baden van Bentheim gegaan. In 1851
schijnt hij voor het eerst hard ziek te zijn geweest : „eene ongesteldheid kort van duur, maar raak, die mij wel een paar dagen
erge pijnen heeft doen doorstaan, maar mij minder verzwakt, dan
de forsche middelen, die ze hebben verdreven eene ontsteking
in de ingewanden, het was er op of er onder. Het is er op gebleven en mijn kleine taak schijnt dus nog niet afgewerkt te zijn;
or zou niet aan verbeurd zijn , zoo zij in den steek gebleven was
maar ik laat dat aan hooger beschikking over." Misschien is hij
daarna nooit weer geheel • de oude geworden. Intusschen, Geel
mocht na dien tijd buiten het werk op de Bibl. niet veel meer
leveren — reeds in 1850 had hij aan zijn vriend Holwerda geschreven : „min eigen studiën brengen sinds een paar jaar luttel
op, zij raken op de fiesch ; maar ik begin ook oud genoeg te worden om te genieten van wat anderen leveren ; en wat ik zelf nog
zou mogen schribbelen, kan heel goed gemist worden," — toch
was het zeker in de eerste jaren nog aan niets daar op de Bibl.
of in den dagelijkschen omgang merkbaar dat Geel niet meer stond
in zijne volle kracht. Tot 1856, tot '57 zijn er nog briefjes van
hem bewaard, geestig als uit zijn besten tijd, maar er is toch voor
ons, die weten wat volgde , iets weemoedigs in, als hij het levensbericht van Reinwardt, den oom zijner vrouw, eindigt : „Reinwardt

Stierf hoog bejaard, maar niet afgeleefd."
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Die sterke hersenen, die zooveel hadden gewrocht, ze verloren langzaam maar zeker hunne kracht ; die rijke geest, die zoo veelzijdig had
gewerkt en gevorscht, hij werd van dag tot dag minder scherp, meer
omsluierd. Het moet eene namelooze marteling zijn geweest voor hem
zelf en zijne omgeving en vrienden. In 1858 schrijft hij aan zijn vriend
Holwerda : „Ik heb het geluk meest opgeruimd te zijn, maar er
hapert toch iets, — het zevenstigste jaar nadert en ik gevoel mij
niet meer als Bibliothecaris met mij zelven tevreden, het zal dus
niet lang duren eer ik dien post aflegge, om dan nog een poos zoo
het mij gegeven wordt voor mij zelf te arbeiden, wat mij in de
laatste tien jaren weinig gebeurd is." En enkele maanden later :
„Want wat mij betreft, ik ben onder dokters handen ; tot nog toe
geeft het niet veel. Men dringt mij met mijne vrouw een ander
klimaat te zoeken. Zooveel is zeker dat ik in dit laatste jaar, het
69ste, een einde van mijn arbeid maak." Zoo is ook geschied ; in
1859 nam Geel zijn ontslag als Bibliothecaris en waarschijnlijk is

het nog wel tot hem doorgedrongen, hoe zijn vriend Bake er voor
ijverde, - dat er een opvolger zou worden benoemd in zijn geest. 1 )
Dit is dan ook gebeurd ; Geel's jonge vriend Dr. W. G. Pluygers,
nam zijn werk over. Hij zelf ging toen met zijne vrouw naar
Glor^ëtte, eene villa aan den Scheveningschen weg, waar hij bleef
wonen tot aan zijn dood. Zijne halve zuster, die tot nu toe in
betrekking was geweest, maar reeds in Leiden dikwijls en lang bij
hem had gelogeerd, kwam nu voor goed bij hen wonen om met zijne
vrouw de verpleging te deelen. Geel stierf den 1 lden November
1862 en de droefheid over zijn heengaan moet voor zijne vrienden
en betrekkingen bijna zijn ondergegaan in de verademing, waarmee z ij
als afgedaan mochten denken aan dat alles, wat het laatste jaar èn
voor hen èn voor den lijder zelf, zoo ontzettend zwaar had gemaakt.
Bake sprak bij zijn graf op Eik en Duinen ; het was een roerend
slot eereer levenslange vriendschap. Ook voor hem daalde snel de
avond. En zoo, herinnerend de hoedanigheden van hoofd en hart,
al de zedelijke waarde van den vriend, die hem was voorgegaan,
roemend in den omgang, die „voor hem eene onwaardeerbare opvoeding was tot al wat edel is en goed", zoo hoorden vereerders en

leerlingen van die twee voor de laatste maal de stem van den
1) Zie Konst- en Letterbode t859,

512
achtergeblevene, die ook zelf binnen weinige maanden door hen
zou worden grafwaarts gebracht.
Geel stierf als een der droevigste voorbeelden van den geleerde, die
zijn roem heeft overleefd, maar wat hij zelf eens aan Bake had gezegd

bij diens 40-jarig professoraat, het zal in lengte van dagen toch kunnen worden toegepast ook op hem zelf : in de dagen van zijne kracht
had hij zich verworven : „een naam, die niet voorbij zal gaan".
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Moderne Helicon,

:î.
Verzet en strijd tegen afgeleefde kunst of heerschender wansmaak
zijn de teekenen van een aanstaande herleving. Natuurlijk hangt
daarbij veel af van de persoonlijkheid of van de beteekenis der
partij , die den strijd aanbindt.
In 1788 , een jaar na zijn promotie , trad de jeugdige advokaat
Johannes Kinker op , om in den Post van den I3 e 1 ik o n zijn
stem te laten hoorera tegen de dichters en kunstrechters van zin
tijd. Iedere strijd waarbij het om beginselen te doen is geweest,

blijft zijn belangwekkende zijde vertoonen, ook al zijn wij er meer
dan een eeuw van verwijderd.
Van zijn geestige en militante vertoogen zijn er veertig , eerst
Noord en Zuid, 23ste Jaarganq,
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in wekelijksche, later in veertiendaagsche nommers verschenen. De
uitgever was J. ten Brink te Amsterdam. Daar een compleet exemplaar zeldzaam was geworden , kwam Dr. Van Vloten in 1877 op
den gelukkigen inval er een herdruk van te geven bij den uitgever
W. C. de Graaff te Haarlem ; nog eenig verspreid of onuitgegeven
dicht en ondicht werd eraan toegevoegd. Dr. Van Vloten bracht
in die uitgave een bewijs van zijn hooge ingenomenheid met den
dichter en denker, die stellig meer algemeene waardeering verdiend
heeft, dan hem van de zijde zijner landgenooten is ten deel gevallen.
Dat de nommers van den Post , zegt genoemde uitgever, tijdens
hun verschijnen niet meer in de wandeling kwamen, was door den
zoetsappigen wansmaak van den dag teweeg gebracht , die meer
over had voor 't geen de zoo geestig gehekelde dicht- en prozageschriften inhielden, dan voor 't ondeugend, maar gezond vernuft,
dat hen aan zijn doeltreffende kritiek onderwierp.
Reeds in het eerste nommer moest Feith het ontgelden. „'t Was
in den vollen bloeitijd der gevoelzieke richting"', zegt Dr. Van
Vloten. Feith's Julia en Ferdinand en Constantia
hadden voor vier of vijf jaar het licht gezien , en bij weerspraak
van enkelen -- gelijk Perponcher's verstandige „Gedachten over het
sentimenteele van dezen tijd" — navolgers en vereerders bij de vleet
gevonden. Op zijn aandoenlijk ondicht liet Feith thans het behaagzieke dicht zijner zoogenaamde Romancen volgen , dat hij met een
toelichting in briefvorm begeleidde". Feith wilde zijn „letterlievende
landgenooten" eens duidelijk maken, wat nu eigenlijk een Romance
was , daar er hem geen enkele in het Nederlandsch bekend was,
die aan de vereischte der soort voldeed", naar zijn meeping. Daarom gaf hij twee voorbeelden in twee verschillende smaken." De
eerste was de A 1 r i k e n A s p a s i a. Wat moet toen het Nederlandsche volk van een Romance gedacht hebben , waarvan Feith
dit potsierlijke model aanbood ; het was een monster in den zin
van staaltje, volgens den dichter, maar een monster ook in anderen
zin voor wie eenigen smaak en besef van het karakter dier dichtsoort had. Bilderdijk en Kinker gaven de romance nog eens uit,
maar met een door den eersten ingelaschten versregel , en verder
eenige bijtende toevoegsels en aanteekeningen. Men heeft er beide
dichters om hard gevallen. Maar een geestige parodie als deze uitgave van den „Alrik en Aspasia" zou in iedere andere taal luide

zijn toegejuicht; men zou er regels aan ontleend hebben als citaten,
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Pen enkel couplet slechts tot toelichting ; de ingelaschte regel is
tusschen haakjes geplaatst. De jonkvrouw zegt bij de herkenning:
Ach, Alrik, Alrik ! kan het zijn ? —
0, voel, of het kan wezen ! —
Ja, Alrik, Al rik ! 't moet zoo zijn,
(Ik heb dat voelen al te fijn!)
Mijn twijfel is genezen.
('k heb dat zoo fijn!)

De dichters plaatsen er deze noot bij : „Vergelijk de titelplaat
van Feith's Thirsa , en 't geen daaronder staat : „Zink aan mijn
zuchtend hart , en voel of ik het ben !" -- Die trek is oorspronkelijk, en den heer Feith bijzonder eigen". — Maar eer de Nederlandsche
deftigheid uit den plooi geraakt , moet er heel wat gebeuren ; men
genoot bij zoo'n jammerlijke Romance en maakte zich boos om de
geestige Parodie!
Dat de scherpe kritiek verdiend was , kan nog blijken uit de
volgende onuitstaanbare stance, waarbij dan ook een noot gevoegd
was , waarin het niet minder kras op den dichter losging:
Het arme kind was troosteloos
En hield niet op van veeenen;
De waereld was haar wildernis,
Natuur (hetgeen bijzonder is),
Natuur een graf vol beenen.
(Dat wonder is!)

De noot door Kinker aan dat „graf vol beenen" toegevoegd,
luidt aldus:
„Wat de eigenlijke beteekenis van deze Metafora is , weet men
nog niet , maar verwacht er een nieuwe verhandeling over in een
volgend deel van des auteurs Brieven." — „Groot gebrek aan Fransche
belezenheid in dezen aanteekenaar ; de figuur is blijkbaar genomen
uit La petite Iphigénie , stance 12 , waarvan de geheele plaats
verdient uitgeschreven te worden , om haar toepasselijkheid op
onzen auteur.
As-tu dix fois par jour le transport au cerveau ?
Tout 1'univers pour toi devient-il un tourbeau?
Des spectres viennent-ils te tenir compagnie?
Es-tu né comme Oreste, insensé ... !" —

Daar kon de dichter het vooreerst mee doen.

In het eerste nommer van den P o s t komt Kinker nog eens op
de romance terug. Hij deelt een nieuwstijding mede:
33*
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Uit den Sentimenteelen Weg.
Maandag den 8n February.
„Gisteren is hier een allereiselijkst rumoer op onzen weg geweest
door het in "t licht komen van 't 8e deel , le stuk der Nieuwe
Nederlandsche Bibliotheek , waarin de Romancen van den Heer
Feith , als zijnde tot nog toe zonder navolging , hemelhoog geprezen worden. De smalle gemeente der Zangeressen vergaderde zich
des avonds te tien uur bij de anderen en verdeelde zich vervolgens
in twee partijen. Na eene menigte hoezee's begon de eene partij
„Colma boven !" en de andere : „Alrik en Aspasia boven !'' te
roepen. Al roepende wierden zij handgemeen, en vochten zoolang,
totdat de aanhangers van „Alrik en Aspasia" de overhand behielden. Hierop volgde een vroolijke avond. De lucht weergalmde
van het zingen dier Romance , thans op muziek gesteld , vooral
van het schoone coplet „Twee logge doggen" enz. en nog boven
al dàt , waarin de groote dichter aan Aspasia dat proefstuk van
sentimenteliteit laat verrichten , dat hij haar op ieder bloempje ,
alsof het zoo wezen wou , een traantje doet werpen. Dit copletje
werd pianissimo gezongen."

Colma was de andere van de twee romancen. Het couplet met
het bedoelde Feithiaansche proefstuk luidt :
Als ze op een koelen avondstond
Nu heidebloempjes plukte;
Op ieder bloempje een traantje wierp,
Of 't bloempje aan 't steeltje ontrukte ; --- -

r-

Trad Jan, haar trouwe huisknecht, aan
En stoorde een poos haar rouwe, — enz.

Kinker gaat in den geest als van het aangehaalde nog eenigen
tijd voort , totdat hij Apollo laat uitroepen : ,,Voor mij is hij verloren, die groote Feith ! hij is verloren ! 0 Duitsche Zanggodinnen!
0, Allart !" --- „Weg is hij !" riep toen de dartele Zanggodin (Thalia),
en Melpomene, die nog somtijds een oog van ontferming en medelijden op de Thirsa slaat , sprak zachtjes : „waar zullen wij ooit
zoo'n Feith wedervinden !"
Intusschen laat Kinker zijn prooi niet los. In het tweede nommer
laat hij zich een brief schrijven door Feithofilus , die den auteur
van den Post de verzekering geeft , dat Alrik en Aspasia „zoo-

veel tranen aan de waarlijk gevoeligen gekost heeft." -- „Ja ,
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antwoordt Kinker , dat is niet onmogelijk , dat zullen zeker sentimenteele kinderen geweest zijn, die huilen voor zij geslagen worden."
En in een der volgende nommers laat hij een correspondentie afdrukken van eenige „Zangsters uit den Duivelshoek'', die zich tot
een genootschap vereenigd hebben onder de zinspreuk : „Met een
verdronken kalf is het goed sollen''. Met het oog op bedoelde
romance zeggen zij : „Ons doel bij het oprichten van ons Genootschap is , vele stukken te verontsterfeljken, die anders in vergetelheid zouden raken " Om die reden voelden zij zich gedrongen het
voor „de Zangster van Feith" op te nemen , waar zij echter
weinig pleizier van hebben gehad , want de P o s t antwoordde
spoedig met een nieuwe parodie op het gewaande meesterstuk.
In 1787 was de F a n n y van Feith verschenen. Deze F a n n y,
zegt een lofredenaar, werd met geestdrift ontvangen ; ieder kende
spoedig de gedichten van buiten en jaren bleef deze kleine bundel
het lievelingsboekje van het Jonge Nederland dier dagen. De
Post was er dadelijk bij om er het zijne van te zeggen. In een
gesprek met Erato haalde Apollo „het sentimenteel zakboekje,"
F a n n y getiteld, uit zijn kamizoolzak. „Dit boekje, vervolgde
hij, heeft een formaatje bij uitstek met zijn inhoudje overeenkomende : doch dit doet er niet toe ; men kan zoowel in 't kleine als
in 't groote slagen.'' En dan vraagt hij, of er ook veel in voorkomt over het akelige van den dood des ongelukkigen Eduards,
over het wegsmeltende van gevoelige zielen, het kalme van godvruchtige gelieven, en over wanhopende minnaars P Als ik het
zeggen moet, hervatte Erato, er is van dat alles iets in, maar er
komt niets van uit ; 't is een soort van kniezen, gelijk de kinderen
wel doen, als zij vaak beginnen te krijgen ; ze janken, huilen,
kribben en doen alles door elkander, zonder te weten wat ze eigenlijk willen. Geef het boekje eens hier, en hoor deze coupletjes
aan Fanny :
Waar is die dierbre tijd gevlucht,
Toen (le avondstar ons heil beloerde,
En ieder koeltje een teedre zucht,
Elk golfje een traantje met zich voerde ? —

als men er op studeerde zou men 't immers bij mogelijkheid niet
kinderachtiger kunnen maken ! En dit kinderachtige moet den
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naam van teder dragen ! Even als die regel in de Aspasia-ro^nance :
Op ieder bloempje een traantje wierp.
Nu verder :
0 schomlend boschje, stille beek!
Die eenzaam ziel aan ziel zaagt trouwen, —
Zal ik, o zegenrijke streek!
U nimmer, nimmer weer aanschouwen ?

Dat „niet weer aanschouwen", zei Thalia, was hier het eiereten niet ; want hij kon er immers zoo dikwijls heengaan als 't
hem lustte ; 't is maar zoo, dat, als men begint met een boschje
en een beekje aan te spreken, men er toch wel iets aan dient te
zeggen, al raakt het kant noch wal. En kijk, sprak zij, anders
leit die menheer Eduard om een wissewasjen te janken en te huilen, en nu zegt hij:
Schoon 't noodlot, spraken wij, ons scheidt,
Wij zullen, wat ook moog gebeuren,
Verzekerd van de onsterflijkheid,
Den (lood geen traantje waardig keuren!
Wel ja, hij is de rechte, om den dood met drooge oogen aan te

zien ! de dood moest het eens • weten ! 't zou er slecht uitzien, denk
ik. — „Ik verzoek, zei Apollo, met zeer veel bedaardheid, hier
niet alles in 't belachlijke te keeren." -- „Omdat ik geloof, dat
het niet noodig zal zijn, vervolgde Urania (ja, laat die maar loopen !)
langzaampjes en met een fijn lachje."
In een volgend nommer komt Fanny nog eens op de proppen,
o.a. naar aanleiding van haar bezoek aan het . graf van Eduard,
den bekenden held uit de J u 1 i a. Zij barst in de volgende klacht
uit, waarvan de laatste regels Feith's „Zangster" zoo volkomen
waardig zijn.
Uw Fanny. trouwe liefde ! naakt,
Geeft Fanny moed en kracht ! —
Hoe vreeslijk blinkt hier t starrenheir,
Hoe stil ig hier de nacht!
Wijkt, bleeke schimmen van den dood!
Vliedt, bleeke schimmen, vliedt!
En gij, bedwelmende eenzaamheid,
Weerhoud mijn toeleg niet.
Ik dool, o nacht, bier niet alleen
Licht waart, op dezen grond,
Door doodshoofd, been en bekkeneel,
Een Englenheir in 't rond!

JIJ
Bij den derden regel voegt Kinker de juiste opmerking:
„Ja wel, hoe vreeselijk ? maar dat hoe, moest men ons juist doen
gevoelen.''
Ook het sollen met de Maan wordt door den Post gehekeld.
De Maan is uit logeeren. „Bij die gelegenheid zijn er veel visitekaartjes afgegeven, waarover zij zeer verwonderd scheen te zijn
en vraagde, of het ook een afgesproken werkje was. Er was eene
„Zangster" welke verzocht, haar iets in vertrouwen te mogen zeggen. Denkende, dat het iets bijzonders was, besloot de Maan haar
te ontvangen." Nu begon „de Zangster" van Feith een lied tot
haar lof bedoeld, waarvan het slot was :
Gij vertedert al wat leeft,
Zelf tot min genegen:
Duizend harten zwoegen zich
In uw schijnsel tegen.
Wie zag meer dan gij 't gevoel,
't Maagdlijk schoon vergrooten,
En een Hemel van genot
In een traan besloten?

„Scheer je weg !" riep de Maan ; — ik dacht, dat het heel wat
anders was. Ik verzoek u, mij nooit met zulke zotte taal weer aan
te komen. Ik word tegenwoordig alle oogenblikken in dien smaak
aangesproken. Zoudt gij niet denken, dat mij dat eindelijk begint
te vervelen ?"
Kinker laat nu weder F a n n y niet los. Het hatelijke van zijn
kritiek is, dat hij telkens op het onverwachts haar weer bij de
kleeren pakt. Fanny had van „de Min" gezegd:
»Zij schouwt van eene rots op 't ondermaansch gewemel,
En is, in voorspoed en in druk,
De zachte leidster van geluk,
De beste kweekschool voor den Hemel.`

„Deze verzen zijn volmaakt schoon," zegt de beoordeelaar ironisch..
Hij stelt evenwel den auteur voor van de duizenden traantjes in
zijn gedichten er hoogstens maar een stuk of vijf te bewaren. Als
ik echter de auteur van F a n n y was, zoo gaat Kinker voort, zou
ik mij daar niet aan storen," want om in een werkje dat uit niets
dan traantjes bestaat zooveel weg te laten, zou oorzaak zijn dat er
van de heele Fanny niets meer zou overblijven.
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Op nog een enkele plaats in den Post moeten wij wijzen. Hij
beschrijft een ontmoeting op den Sentimenteelen Weg. Het tweede
tooneel opent aldus :
F e i t h o f i 1 a, met een doodshoofd in haar hand

langzaam opkomende
„0, edelst gedeelte der schulp, waaruit de parel door de Engelen
genomen is ! mijne bevende handen hebben u uit uwe stille verblijfplaats geroofd. Mijne tranen zullen u met geen minder wellust bevochtigen, dan toen het beminnelijkst gelaat, door tranen
gebleekt, uwe kilheid aan mijne gloeiende vingeren, uwe doodsche
maar verkwikkelijke naarheid aan mijne oogen onttrok. Gij stierft,
de maan ging over uw graf op — woest — akelig — zij bezielde
u niet ! ( Den Prozaïsmiet bemerkende) 0 Hemel ! daar is de man
met zijn grove zenuwtepelen ; had hij er nog maar middelbare !
Neen, gij zult dit doodshoofd niet zien !"
Ook Bilderdijk leverde enkele bijdragen tot den P o s t v a n
d e n H e 1 i k o n. Zoo gaf hij in nommer 34 de sarcastische weerklank van zijn eigen vertaling der Schotsche Romance E d u a r d.
Hoe is uw vers zoo leeg van zin ? Rhijnvis, Rhijnvis !
Hoe is uw vers zoo leeg van zin?
't Kan zoo niet langer gaan. 0 ! (anders) Foei!
»'k Had voor twee blanken Klopstock in, Lezer, lezer!
'k Had voor twee blanken Klopstock in,
En dit dreef mij zoo aan. 0 ! (anders) Hei!

Het geheel wordt door Dr. Van Vloten meegedeeld in zijn Geschiedenis der Nederlandsche Letteren en in zijn Bloemlezing uit
Bilderdijks werken ; hij noemt het terecht een meesterlijke parodie,
die in Kinker's P o s t haar aangewezen plaats vond, daar Bilderdijk zich niet minder dan gene tegen de veroordeelde richting
keerde, ofschoon beiden bij hun tijdgenooten weinig instemming
vonden. Bilderdijk teekent er nog bij aan, dat hij bijzonder het
oog had op Feith's F a n n y, den veelgeprezen bundel van den dag.
Men moet intusschen niet meenen dat Kinker's P o s t het uitsluitend op Feith en zijne richting gemunt had. Iedere dichter
en dichteres, die het in zijn oogen verdiend had, ontving van tijd
tot tijd een verrassing. Hun richting of eigenaardigheid wordt
aangeduid door den weg dien zij bewandelen op hun tocht naar
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den Nederlandschen Zangberg." Iedere dichter heeft
zijn „Z a n g s t e r", die hem vertegenwoordigt en tot wie de P o s t
zich richt. In nommer 3 geeft Kinker een beschrijving van de
verschillende wegen, die naar den „Zangberg" leiden. Zoo is er
ten noorden : de M a r t e l a a r s g r a c h t. „Dit is een wonderlijke
weg ; alle Zangsters die 'hem bewandelen, zien er uit als werkmeiden die haar uitgaansdag hebben ; en schoon het er heel barretjes en bergachtig is, belet dit niet, dat zij van tijd tot tijd naar
den Helikon wandelen, schoon zij dikwijls jaren onderweg zijn;
deze twee zinspreuken zijn in haar mond bestorven : nu l volentibus
arduum, en flectere si nequeo Superos Aclreïïonte movebo." 1 ) Dan
is er bezuiden van den Zangberg „d e S n t i m e n t e e 1 e W e
die druk begaan wordt. Een dier Zangsters, Dementia geheeten,
komt er voor uit : „ ik begon alleen te gevoelen, zonder me de
moeite te geven van te onderzoeken, wat ik eigenlijk gevoelde.
Sinds ik op dezen weg ben is de Naarheid mijne gezellin en een
betooverende wolk omzweeft mijn verstand : ik hijg de Melancholie
aan, gelijk het schreiend wicht een zieke baker.''
Verder is er de Rijmelaarshoek. Een der Zangsters
daar verblijf houdende zond eens aan den Post de volgende
advertentie in : „Eene Zangster uit den Rijmelaarshoek, de Hollandsche taal in den grond verstaande, allerhande metrum kunnende
behandelen, nooit verlegen zijnde voor de moeilijkste rijmwoorden,
biedt zich aan als juffrouw van gezelschap bij een bejaard dichter,
die geen geduld of gehoor genoeg heeft, om zijn eigen verzen
vloeibaar te maken ; •mits de vrije tafel hebbende en mits de dichter
niet naar 't Springpleintje aspireere." Andere wegen zijn : de
Oosterscha laan, ook wel Allegorie-lust geheeten, de Treurige Dwarsstraat, het Eiselijk Achterom, de Oude-kerkstraat, de Dolle Botermarkt, de Irreguliersgracht, het Fransche Pad, de Katjeslaan, het
Epische Doolhof, de Minnebroerstraat, een zeer vermakelijke weg,
de Poëtische Paradeplaats, de Heilige Weg, de Duivelshoek, de
Dolleman-steeg en het Leugensteegje. De Dolleman-steeg is heel
gevaarlijk en ongewapende Zangsters zijn er niet veilig.
Er zijn zeker „Zangbergen", zoo gaat de Post voort, naa's

e

1) Nel. v. a. liet welbekende tael- en dichtlievende genootschap : »Voor
ven goeden wil is niets onbereikbaar." De andere spreuk is ontleend aan
Virgilius VI[, 31Z, );Als ik den Hemel niet naar mijn hand kan zetten, zal
ik de Onderwereld in beweging brengen," een bespotting van Nil volentibus.
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welke meer wegen gevonden worden ; doch daarentegen hebben
wij hier ook een T r a n s l a t e u r s t u i n, die ons gebrek weer
rijkelijk vergoeden kan ; want van den tijd af, dat er Poëten bestaan, is er nog nooit een Helikon geweest, bij welken zoo'n groote
Translateurstuin is aangelegd.
„Jonge Genietjes, die nog onzeker zijt, en die nog niet weet, welken
weg best in te slaan — weest, bid ik u, niet te voorbarig in uw
keus. Ik weet wel, gij zijt zelden sterk genoeg, om aanstonds
door de ongebaande bosschen van den Zangberg heen te dringen;
houdt uw Zangster derhalve eerst wat in 't gezelschap van andere
zangsters — op de bekende wegen ; doch houdt er u niet te lang
op, zoo gij merkt, dat de uwe in sentimenten niet met de anderen
overeenkomt. Ik zeg het u thans en zal het u weer zeggen :
volgt de caprices van uw eigen Zangster en vraagt alleen of het
p o ë t i s c h e caprices zijn. Iaat haar somtijds de tuiniersters bezoeken ; want daar zijn er onder die van zessen klaar zijn. Geeft
somtijds ook een visite in den Rijmelaarshoek ; in 't kort, doorloopt
alle de wegen eens, als gij den tijd hebt, maar, bij Appollo ! vertoeft niet te lang op de Martelaarsgracht !
Is de auteur van den Post bij zooveel bittere ironie en stoutmoedige scherts er zonder kleerscheuren afgekomen ? Volstrekt
niet. Zoo heeft ook Feith zich een enkele maal op Kinker willen
wreken. Opmerkelijk is het echter, dat hij niet den schrijver
van den Post , den tegenstander van valschee smaak en voorgewend gevoel, aandurft, maar met den verklaarder van Kant's
philosophie in het strijdperk treedt, waartoe hij zich door het lezen
van Duitsche strijdschriften, zooals dat van Reinhard, had voorbereid. Van Hemert en Kinker moesten het beiden ontgelden, omdat
zij met ijver en talent de nieuwere wijsbegeerte hier te lande bekend maakten. Met het oog op beiden spreekt Feith van
»een aantal aterlingen,
Dat ons Kant's onbescheid als godspraak op wil dringen."
„Aterlingen !" dat beetje maar ! „Wie zou in dit gansch niet
zoetsappige vers de teedere muse van Mr. Rhijnvis Feith, steeds
gereed in tranen weg te smelten, herkend hebben ?" vraagt Prof.
Jhr. Van der Wijck 1 ). De Aterlingen bleven natuurlijk het
1 ) Zie cie bekroonde monografie van Prof, Jhr, B. I1. C. K, van der
Wijek : Me, Johannes Kinker als Wijsgeer. Amsterdam, Van Bonga & Co.,
l8"4. Dr. V. d. W. was toen nog Professor te Groningen.
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antwoord niet schuldig , daarvoor voelden beiden zich op te
vasten grond tegenover Feith, die op wijsgeerig gebied te kwader

ure aan het beunhazen was gegaan, zeker zijnde van de toejui-
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chingen zijner meer oppervlakkige landgenooten, wien reeds bij
het enkele woord- wijsbegeerte de schrik op het hart sloeg. Feith's
Brieven aan Sophie, aan de bestrijding van Kant en dus van de
beide Aterlingen gewijd, gaan van een voorbericht vooraf, waarin
de volgende woorden indruk moesten maken : „Vooral bloedt mijn
hart als ik dagelijks op onze Hoogescholen jonge Lieden voor deze
Wijsbegeerte ingenomen zie ; — — zij dwepen in den heerschenden
toon mede, en zien den adder niet, die onder de bloemen ligt." Als
een staaltje van bewijsvoering tegenover niet-begrepen stellingen
en betoog klinkt ons het afdoende :
»Dat 's beuzelpraat, vriendin ?"

tegemoet , waarmede Sophie natuurlijk overtuigd, Kant afgescheept
en de. Aterlingen vernietigd werden.
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Kinker beantwoordde Feith's uitvallen en berijmde bespiegelingen
met zijn : „Brieven van Sophie aan Mr. Rh. Feith", waarin hij een
loopje neemt met den dichter van H e t G r a f en hem beduidt ,
dat hij van de zoo luidruchtig bestreden wijsbegeerte weinig of geen
benul heeft en zijn „Zangster" dus eigenlijk op de „Martelaarsgracht" thuishoorde of zich maar liever op den „Sentimenteelen
Weg" moest blijven amuseeren. „Maak'', zoo zegt hij :
»Vlaak versjes op liet Graf : dan kunt gij lof verdienen;
Maar tegen Kant ! ... kijk, vriend, dat geef ik u in tienen.
In prosa kunt gij 't niet, al schrijft gij Reinhard uit.
Waarom de alarmklok dan met zooveel dri't geluid?"

Was Kinker de bevoegde man om zich zoo schrap te zetten
tegenover zijn tjjdgenooten, zou men kunnen vragen. Ongetwijfeld,
meenen wij. Hij ontleende het recht daartoe aan zijn dichterlijken
aanleg , aan zijn gelouterden smaak , aan zijne wijsgeerige ontwikkeling. „Hij was bevoegd om dichter te zijn," en dus over
dichters te oordeelen , „want zijne ziel was gekeerd naar al wat
grootsch en heerlijk is.' Ofschoon levende in de Feithiaansche periode,
begon hij zijn literarische loopbaan met de uitgave van minnezangen, „zoo ongedwongen, zoo vrij, dat zij den zinnelijken mensch
gestadig strikken spannen. Men kan begrijpen , hoe de sentimenteele recensenten onzen jeugdigen auteur te lijf gingen. Maar
Kinker stoorde zich aan geen mode. Deze eerste proeve was een
profetie van zijn toekomst." 1 ) Er sprak hart uit zijn verzen , het
natuurlijk gevoel was aan het woord en kwam in verzet tegen het
gedoedel en gejammer der gevoelzieke richting. „De stijl zijner
wijsgeerige zangen is mannelijk en gespierd, gelijk het dien van
een denker betaamt te zijn. Hij is meester over de taal en kiest
zijn woorden met juisten blik. Hij kent de kracht van iedere uitdrukking , den geestigen zweem die er vaak in verscholen ligt,
en bezigt ze op de rechte plaats. Zijne vinding is buiten twijfel
ongemeen. Zijne versificatie houdt zich van eentonige stijfheid
vrij . Er is doorgaande overeenstemming tusschen de melodie van
zijne verzen en de gedachten , die hij er door vertolken wil. Volgens Kinker is er tweeërlei schoon : het mystische en het allegorische.
De mystiek leent aan de materie een ziel. De allegorie geeft aan
het onstoffelijke een gedaante. Datgene wat ons toespreekt , wat

1)

Prof. v. d. Wijck, Mr. Joh. Kinkel als wijsgeer.
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ons in de ziel dringt , moet óf stoffelijk zijn , maar analogie met
iets geestelijks hebben , óf geestelijk zijn , maar analogie met iets
stoffelijks hebben." Aldus de aangehaalde auteur over Kinker's
wijsbegeerte. De belangstelling in den dichter had bij zijn landgenooten grooter moeten zijn. Dat zij betrekkelijk zoo gering is
geweest en nog is , ligt zeker voor een groot deel aan den aard
van zijn volk , maar even zeker ook daarin , dat in zijn gedichten
de schaduwzijde zijner aesthetica voortdurend in het oog valt.
.Terwijl de geniale kunstenaar zich aan iederen dienst tenzij die
van het Schoone onttrekt , draagt Kinker als lyrisch dichter soms
te veel de liverei der philosophie." In het algemeen , zou men
kunnen vragen : heeft de machtige denker wellicht den bezielden
dichter in den weg gestaan ? Toch toont hij zich bij zijn eerste
optreden in den Post van den H e 1 i k o n den innigen vereerder van waarachtige Poëzie Hij draagt haar zulk een geestdriftvol hart toe , dat hij meende haar te moeten beschermen in
een tijd , toen haar door oningewijden geweld werd aangedaan en
modezucht haar wilde tooien met v a 1 s c h e of vers 1 e t e n s i er a d e n. Daar heeft zij geen schade door geleden ; integendeel,
zij mag liet hem dank weten.
II.
Drie jaren na het staken van den Post van den Helikon verscheen de M o d e r n e 11_ e 1 i k o n van Arend Fokke Simonszoon.
Later voegde hij aan den titel toe : E e n D r o o m. Na de omwenteling van 1795 verscheen een droom van gelijke strekking,
getiteld: Apollo, Serjant van de Gewapende Burg e r w a c h t, waarin meer opzettelijk de Patriottische redenaars
en dichters onder handen worden genomen.
Ik zal de laatste zijn om het plat-komische en gezocht-burleske
van Fokke Sz. meeste geschriften in bescherming te nemen. Onze
tegenwoordige schrijvers van literatuur-geschiedenis spreken van
zijn „zoutelooze grappen" en de alledaagsche aardigheden", wanneer hij voor het boertig-kluchtige gehoor vraagt ; bij beschaafde
lezers van onzen tijd kunnen zij geen belangstelling wekken." Toegegeven, voor een deel althans!
Een besliste uitzondering op dit oordeel maken de beide genoemde

fantasieën, vooral de eerste Droom, de M o d e r n e H e 1 i k o n.
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Het is de eersts satire in verhalenden vorm, waarin op geestige
wijze de spot gedreven wordt met alle
Trucs en versleten Plunje
in de • poëtische literatuur. Wie zal iets van dergelijke kracht en
beteekenis voor onze dagen leveren ? Want ook deze periode zou
er stof voor aanbieden.
De toeleg van den auteur is duidelijk ; in zijn woord vooraf
zegt hij, dat hij het gemunt heeft op de gemeenplaatsen, bij onze
redenaars en dichters zoo veelvuldig voorkomende, daar ze hun
afgesleten schoonheden voortdurend van elkander overnemen, steeds aan het borgen zijn en zelden een nieuwe gedachte,
een nieuw beeld voortbrengen. En dat is vervelend en verdrietig
in een tijd „dat bijna ieder zich verbeeldt dichter of redenaar te
zijn." Hij verzet zich in zijn bijtenden spot tegen die a f g e s 1 eten beelden, die oude rhetorisehe fraaiigheden,
waar alle frischheid af is, die geen kracht meer doen en uit sleur
zoo dikwijls verkeerd worden aangebracht.
Reeds bij een vroegere gelegenheid (Noord & Zuid XIII) wees
ik op Fokke's geestige veroordeeling van ieder schrijver of dichter,
die in zulk een afgesleten plunje zijn opwachting bij den lezer
maakt. Hij vond daarin steun, zoowel bij Kinker als bij Bilderdijk.
Ook de laatste teekende verzet aan tegen versleten beeldspraak en
waardelooze woordenpraal, die • niet meer de kracht heeft eenigen
indruk te maken. De afgezaagde uitdrukkingen van zijn dichtlievende tijdgenooten waren hem een bron van ergernis. Zij hebben
alle beteekenis verloren bij hen die ze bezigen. Weet zoon dichter, wat hij zegt ?
»Neen, 't is zoo'n bloote wijs van spreken,
Die geeft noch neemt, — een enkel teeken,
Dat hij die spreekt er niets bij voelt."

Bij die gelegenheid haalde ik uit Fokke's satire de bladzijde
aan, waar de auteur zich laat rondleiden in Apollo's magazijn en
wel in de afdeeling der „tranenfleschjes", waar de zilte tranen en
zooveel andere soorten van tranen worden afgeleverd. Sommige
dichters zijn lastig te bedienen ; zij verlangen uitsluitend é é n
traan, zelfs één warmen, één heeten traan. De Muzen hebben het
druk daarmee, want niet alleen dat de toebereiding lang niet ge-

makkelijk is, ook de navraag is bijzonder sterk.
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Op een andere plaats heeft Fokke het over auteurs, die zooveel
gebruik maken van kostbare steenen, echte en valsche, waarbij de
schilderingen in de Apokalypse moeten verbleeken.
„Nu zal ik u weer wat anders laten zien, zegt Apollo. Kijk,
trek die laadjes maar eens open."
„Ik deed het en zag er ook alle steenen in, zoo gekleurde als
ongekleurde : diamanten, esmerauden, topazen, hiacinten, jaspis,
paerlen, in 'een woord, al wat men maar voor moois bedenken kon.
„Verhuurt ge die kostbare stukken ook al, mijnheer ?" vroeg ik
met verwondering. „Hoe durft ge dat zoo wagen ? Daar kon licht
een pover rijmertje mede wegloopen, en dat zou waarlijk geen
kleine schade zijn."
Ja, ja, zacht wat, zacht wat ! antwoordde hij mij ; ik weet heel
wel aan wien ik dat kostbare goed geef : dat krijgt niemand uit
mijne handen, dien ik niet voor zeer rijk en eerlijk ken. -- -Maar ik geef het echter niet, of ik moet wel degelijk weten, dat
het zoo goed bewaard is, als in mijn eigen huis. --- — Mercurius,
de God der redenaars, zou ze al vast niet van mij hebben ; want
het spijt mij, dat ik het van mijn eigen familie zeggen moet, maar,
hij heeft mijn magazijn, toen het nog een nieuwtje was, ook eens
gezien en dan ook dit vertrekje. Toen hij vertrokken was, en ik
den boel weer wat opredderde, ja, weg was eene van mijn mooiste
orientaalsche agaten. Ja, het is verdrietig, als men zulke sujetten
in zijne familie heeft.''
„Zoo is het, mijnheer, maar ik wilde u nog even vragen, hoe
ge toch die dichters tevreden stelt, welken ge die schatten niet
-toevertrouwt, en die ze toch, zoo in bruiloftsgedichten als anderszins
evenmin ontberen kunnen als de rijken ?"
„Wel, was het antwoord, ziet ge dan daar die groote. kast en
die doosjes niet ? Die zijn ook vol juweelen, maar het zijn juweelen van glas ; nu, die geef ik hun dan en die krijg ik ook
allen wel trouw terug. Somtijds wordt er wel 'reis een enkel
steentje aan eene of andere tooneelliefhebberij verkwanseld, maar
dat is ook al. Kijk, daar staan wel heele manden vol met glazen
paerlen, om voor dauw in de landgedichten , en ook wel voor
tranen te dienen. Eer wij evenwel hier vandaan gaan, moet ik u
nog het allerkostbaarste stuk dat ik bezit eens laten zien." Terwijl
hij dit zeide, trok hij eene lade open, die meer dan eene mans

lengte had ; maar wat was ik verbaasd, toen ik er eene poort
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met deuren en een boog met enkel diamanten in zag liggen.
„Mijn tijd ! riep ik uit, dat is onbedenkelijk kostbaar ; ik geloof,
dat geen vorst op de geheele aarde zulk een schat bezit."
„Dat moet ook voor eene hemelpoort dienen, en niemand zal u
die zoo toonen."
Hij gunde mij nauwelijks tijd dat ik dit stuk nauwkeurig beschouwde, maar schoof de lade, als ware het, met eenig wantrouwen spoedig toe en vervolgde :
„Kom, ga nu 'reis hier met mij. Ziedaar !" toen leidde hij mij,
nadat hij de deur der juweelkamer wel zorgvuldig gesloten had,
in een ander vertrek. Daar hebt ge nu al wat tot een minnedicht
behoort. Dat zijn nu geen praeparaten, want dat zou te doodsch
in een minnedicht zijn. Zie dat zijn twee albasten borsten ; kijk,
dat is een fraai geëmailleerde arm, en hier is een laadje met koralen lippen en paerlmoeren tanden ; van dat goed heb ik eene heele
menigte. Ziedaar eenige van ivoor ; ik heb er ook van minder
soort. Laat ons dat nu maar voor gezien houden, want wij dienen
ons wat te spoeden. Nu zullen wij eens in het laboratorium
gaan." —
In dat kabinetje van Apollo waren nog andere schatten. Zoo
maakt Apollo opmerkzaam op verscheiden rariteiten aan de wand,
zooals gouden zonnen, zilveren manen en aan den zolder allerliefste wolkjes.
„Wel heden ! zeide ik, hier zijn weer heel wat mooiigheden."
„Ja, ja, antwoordde hij. Kijk nu maar goed rond ; daar, op die
tafel, ligt vooreerst die zilveren boog en daarbij staat mijne gouden
lier met zilveren snaren ; maar zij is wat ontstemd ; want de lust
gaat er bij mij geheel en al af. Ik heb er echter nog wel vermaak in, als ik ze 'reis verhuur, dat ik nog wel eens aan een of
ander goed vriend, dien ik wel ken, doe. Want daar zijn ook
sommigen die zitten er op te tokkelen, te tokkelen, dat het een
aard heeft, maar dan komt er al zooveel klank uit als uit een
kluwen sajet. Dan heb je het gooien in de glazen : „Apollo, uwe
lier is ontstemd !" roepen ze dan. „Ja, denk ik dan, zij is wel
ontstemd : maar gijlieden zijt ook de rechte muzikanten voorbijgeloopen. Ik heb ook nog vele andere oude lieren ; die verhuur
ik maar aan allerlei dichters, want ik krijg ze toch zelden weerom;
ze laten die overal hier en daar aan de wilgen hangen en kunnen

ze dan zelve niet weervinden,"
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De bezoeker wordt ook in de snijkamer van Apollo gelaten.
Daar ziet hij onder anderen een bloedig hart en een „lillend ingewand," goed toegedekt, omdat Apollo zelf het niet gaarne ziet.
„Maar, kom hier nog 'reis bij het raam, vervolgde hij, en zie nog
even dit fraaie praeparaatje eens. Dat is nu een veritabel angstig,
kloppend en jagend hart. Ziet ge wel, hoe het jaagt ? Ik moest
er wel zulke bevende, kloppende harten in menigte op nahouden;
maar ge kunt denken, dat ik die in geen cadaver vinden koude.
Wat deed ik nu ? Ik ging heen en holde sommige harten uit, en
besloeg ze van binnen met blik ; daar hing ik een onrustje aan
eene stalen veêr in, even als er in een klok hangen, en hoor het
nu eens tikken en jagen ! Is dat niet aardig ?" -- Hij vervolgde:
„Ja, maar weet ge wat me geweldig spijt ? Wat ik doe of niet
doe, ik kan nog geen bonzend hart maken, en er komt toch geen
dag aan den hemel, of er wordt hier druk naar gevraagd ; ja, wat
nog het ergste is, de Piëriden verkoopen die bij dozijnen, maar
hoe zij ze maken, dat weet ik niet ! Ik heb ze zelf door de tweede
en derde hand bij haar moeten laten halen ; want ik zoude er
anders een zeer goeden klant, die al heel wat serafs en wormen
in het jaar slijt, om verloren hebben. Ze bonsden ondertusschen
zoo geweldig, dat ik blijde was, dat die dingen weer uit mijn huis
waren." 1
Straks komt de bezoeker in een vertrek , waar hij eenige oude
dames in een hoekje bijeen zag. Hij meende dat ze aan 't kaart.spelen waren. Na de begroeting zei hij : „Als ik zoo vrij mag
wezen , met welk spel diverteeren de dames zich ? Naar gedachten
à l'hombre of quadrille ?"
„Och , minheer , antwoordde Clio , het lijkt er niet naar ; ja,
daar zouden wij in zulk eene drukke affaire ons wel mede kunnen
ophouden ! Wij zitten eigenlijk rijmwoorden te verlezen en schrijven
op kaartjes , die welke zoo wat bij elkander passen , zooals hemel,
gewemel , vader , nader , -- moeder , behoeder, -- liefde, griefde,
enz. Want als er zulk een stel schielijk gevraagd wordt , en we
hebben er dan geen in voorraad , dan zijn we maar verlegen , en
ik zeg altijd : de voorbaat is den armen goed. Wij geven er dan
.een pakje streepjes en verwonderingsteekens bij , somtijds zooveel
)

1 ) De Piërinnen of Piëriden waren de negen dochters van Piërus. Deze
gingen een wedstrijd aan met de Muzen, maar werden om haar vermetel=
heid in eksters veranderd.
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als de woorden. Dit is zeer voorzichtig , want uit de volgende
regels blijkt , dat ze onmisbaar zijn:
Wat zie ik ! — Hemel ! — ach ! — ontzinde ! — ken

mij nader!

Vlieg aan dit bonzend hart ! — omarm ! -- omarm uw vader!!
Gedurende dit ons gesprek , kwam Melpomene binnen ; maar dat
geleek wel een oud besje ; zij was zoo triest en zoo droevig , dat
het akelig was om te zien. Apollo vroeg haar , waar de overige
zusters waren , en haar antwoord was:
„Och, wat gaat mij dat aan ! De natuur is woest en ledig voor mij !"
„0, fluisterde Apollo mij daarop in : laat haar maar stil afzakken;
ze heeft weer haar kwade bui en dan krijgt ge toch geen goed
woord van haar." Zij ging mij ook werkelijk voorbij , zonder mij
eens aan te zien."
Al voortwandelende komen Apollo en zijn bezoeker ook aan de
boschjes. Dit boschje, zeide hij, is enkel met cypressen en treurwilgen beplant. Melpomene heeft er , uit aardigheid , zoo wat
zerken en doodshoofden in laten zetten ; als er nu de maan opschijnt , dan gaat zij er heen om er te klagen en te zuchten. O,
zeggen wij dan onder ons , zij zit weer op haar kerkhof." Man,
ge weet niet , wat eene verzending van boomen ik uit deze kweekere heb ; zij brengt mij haast zooveel op , als al het overige.
Ginds staan ook de lauwerboomen , maar die kan ik zonder droefheid niet aanzien."
Nadat zij in den stal den ouden Pegasus bezocht hebben , valt
Fokke's oog op allerlei oude half-versleten vloerzeilen, die op stokken
hangen.
Wat moet dat beduiden," vroeg ik hem.
„Wel , dat is , zeide Apollo , voor de beschrijving van den
dageraad ; dat zijn allemaal azuren gewelven en purperroode kimmen.
Ik heb hier dat groote goed maar bij elkander gepakt , omdat het
zooveel plaats in den winkel wegneemt. Maar val daar niet ! ze
hebben daar dien boom ook al heel mal voor de voeten gelegd.
Dat is een honderdjarige eik , die door een storm omgerukt is.
Men vraagt dien veel in Lijkzangen !"
Aan het geestig slot van het bezoek krijgen de dichters er langs,
die met het woord H e e 1 a 1 spelen , of het zoo niemendal is.
„Maar zie hier eens, zei Apollo , zoo'n instrument zult ge zeker

van uw leven niet gezien hebben. Dat is eigenlijk een Fransch
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U n i v e r s of een Heelal ; dat komt nu oprecht uit Frankrijk.
Vandaar dat gij bijv. in een vertaald treurspel leest:
»Wie was ooit grooter dan Carthago's Hannibal,
Die de Alpen overtrok ten aanzien van 't Heelal !"

„Apollo wees mij hierop een zeer groot raam, met zonnen,
manen, sterren en aardbollen beschilderd.
„Wel, dat is waarlijk een zeer groot ding," zei ik.
„Niet waar ? En het kan nog oneindig grooter gemaakt worden.
Dan noemen wij het : het groot Hee 1 a 1. Zooals het hier
staat, kan men het ook kleiner en als een ordinair kraamschut
maken, en dan is het een heelalletje, dat men in zijn keuken voor
den tocht of voor een schutje kan gebruiken."
„Dat is waarlijk kunstig, zei ik ; maar is hier nog al vraag naar ?"
„Of er vraag naar is ? Dagelijks, dagelijks ! Ik heb er ook
meer dan één ; want hier moet iets aan veranderd worden, omdat
het gebroken is, daarom is het thuis."
„Hoe komt dat," vroeg ik.
„Och, dat komt veel daarvan daan, dat de dichters er niet mede
terecht weten te komen. Als men er een pin uithaalt, moet alles
in elkander storten, even als Phaëton's wagen in vorige jaren op
den schouwburg. Die dat goed weet te doen, kan een machtige
kracht aan zijn vaers geven. Maar dan rukken ze altemet eene
verkeerde pin er uit, en, in plaats dat het dan los zal gaan, breken
zij het."
„Waar is dan die rechte pin, mijnheer, vroeg ik ; ik wilde wel
eens zien, als het u niet te veel moeite is, hoe deze machine werkt."
„0, met alle pleizier ; maar gij moet niet schrikken, dat zeg ik
u vooruit. Weet ge hoe ze er mee leven ; kijk zoo ! De dichters
zeggen, bijvoorbeeld:
:

»Daar stort het groot heelal ter neder !''

Nu dan moeten zij tegelijk zoo aan deze pin trekken."
Hij rukte er, terwijl hij dit zeide, de pin uit, en daar kwam de
geheele machine met zulk een ijselijken slag van boven neer, dat
ik dacht, dat de heele wereld verging ! Waarvan ik, ondanks zijne
waarschuwing, zoodanig schrikte, dat ik met een schreeuw ontwaakte." -In den droom: Apollo, Sergeant van de Burgerw a e h t, heeft de auteur het op de vaderlandsche, de patriottische
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„Zangers" gemunt, die in de revolutionaire tijden en in die dagen
van burgertwisten en politieken hartstocht nog al rumoerig waren.
Apollo houdt er een ruim magazijn van allerlei monsters" op na,
voornamelijk Hydra's „gemest met bloed en tranen", en waaraan
de edelste zonen van het vaderland geofferd worden. Ook is er
in dat magazijn een groot assortiment van allerlei voorwerpen, waar
de vrijheidlievende vaderlandsche Zangers ieder oogenblik van den dag
behoefte aan hebben, zoodat men de navraag nauwelijks kan bijhouden.
Daar zijn pakhuizen vol van ketenen, boeien, slaafsche banden, jukken, dolken, zwaarden der gerechtigheid en foltertuigen. Sommige
dier voorwerpen schenen door het gebruik wat geleden te hebben,
maar Apollo beduidt zijn bezoeker, dat ze opzettelijk vernield zijn,
want vele Zangers vragen naar „verbroken ketenen ;" naar ,,vaneen-gereten banden," naar stukgeslagen ,,ijzeren jukken ;" die voorwerpen worden dus gebroken verzonden, daar de kompleete dito's
tot het verledene behooren, sinds het Jaar der Vrijheid. Ook zijn
er nog doodsengelen en, onder de attributen dier gezegende Vrijheid, ook Palladiums in menigte. De bezoeker wordt ook in een
vertrek geleid , dat veel had van een wassenbeelden-spel. Dat
was het magazijn der Batavieren, ook wel Bataven geheeten. Bij
ieder stel Batavieren behoort een reusachtige man met een lap
voor het eene oog ; dat is een Claudius Civilis, die maar één oog
had. Aan dit magazijn grenst een vertrek, waarin een groot aantal „wiegen" staat : het is de kraamkamer. Daar bevinden zich
de kleine Bataviertjes, ook wel „Bato's zonen" of „Bato's kroost"
of „Bato's wakkere telgen" genoemd. Daar wordt ook heel wat
van afgeleverd, en nog altijd houdt in deze troebele tijden de navraag aan, zoodat er niet genoeg kan gefabriceerd worden. En
daar de dichters veel ophebben met de „wieg" of met de „bakermat" van Bato's kroost, moet Apollo er nog een mandemakerij en
mattevlechterij op nahouden.
Het gezicht van die kraamkamer leidde tot een mal á propos
van den bezoeker.
„Heer ! zei ik, dat is wat nieuws. Zijn de Muzen getrouwd?
Dan ben je nu Phoebus-oom geworden ? Welzoo, man, ik feliciteer je ! Nu, jij weet ook van geheimhouding : dat heet ik eerst
een verrassing. Wat hebben ze, jongens en meisjes ?"
„Apollo begon te gieren van het lachen en zeide:

» Mijn hemel 1 schei uit, ik krijg pijn in mijn leden. Heb ik nu
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van al mijn leven maller a propos gehoord ! Mijne Zusters getrouwd ! Die oude sukkels bij de wieg ! Wel nou, dat zou dan
hier wel de Min in het Bestjeshuis" geweest zijn ! Neen, dat mal
zijn wij, de hemel zij gedankt, heelemaal te boven. En, ik voor
mij, ik heb er al zooveel loopen die mij vader noemen, meer
dan mij lief is : ze zeggen allemaal vader tegen me en maken
de lui wijs dat ze ,,Apollo's zonen" zijn ; maar ik ben er volstrekt niet mee gediend. Ik zeg zoo dikwijls : Jongens, ik heb
dat niet graag ; jelui doet er mij en je zelven niet veel eer
mee aan, want ik ben waarlijk van mijn leven niet getrouwd geweest. Maar ik zal je gauw uit den droom helpen." — En dan
volgt de toelichting, dat hier in de kraamkamer van „Bato's kroost"
ieder Bataviertje in zijn eigen wieg" verpleegd wordt.
De Post van den Helikon en de Moderne Helikon
voeren ons terug naar den letterkundigen strijd van het einde der
achttiende eeuw, een fin-de-siécle verschijnsel van een honderd jaar
geleden. Het nieuwe opgewekte leven na een zoo langdurige
stérile féconditeit viel samen met politieke beweging en opgewondenheid. Het deed zich krachtig gelden na een zeurigen tijd van
kwij nin g en leuterenden arbeid zonder vrucht. Het begon met
een verzet tegen de sentimenteele richting die, zich dekkende met
de leus van deugd en godsdienst, van geheiligde liefde en smachtende tederheid, bij ons volk noodzakelijk eenigen tijd opgang
moest maken, maar inderdaad het wezenlijk kunstgevoel en de
ontwikkeling van een gezond geestesleven ernstig bedreigde en zou
belemmeren.
Eere den man die toen den moed had zoo cordaat op te treden
als Mr. Joh. Kinker in den Post van den Helikon
Natuurlijk kon dat samengaan met erkenning van Feith's verdienste , die wezenlijk niet zoo gering was in het laatste kwart
der vorige eeuw.
Die weerzin tegen het verledene en zijn verdorde levensvormen
openbaarde zich ook in een heftig verzet tegen het dilettantisme der
dichtlievende genootschappen, tegen de overgeleverde en afgesleten
dichtertaal en beeldspraak , tegen de verschijning der kunst in
verschoten en afgedragen plunje.
Tot dat verzet heeft ook Kinker zich toegerust , en hij bleek de
bevoegde man te zijn , toen hij den Posthoorn liet blazen. En ook
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Fokke Sz. heeft naar de mate zijner gaven in zijn „Modernen
Helikon" en in Apollo , Sergeant van de Burgerwacht" den strijd
durven aanbinden, waarin hij blijkbaar niet ongelukkig is geweest.
De beschaafde en geletterde toehoorders in Felix te Amsterdam
hebben hem luide toegejuicht. Vergelijkt men de beide eind-eeuwsche
bewegingen , dan is het de vraag of wij in geestigheid -- dien niet
gering te schatten factor bij letterkundigen strijd -- zijn vooruitgegaan.
Daar is nog iets. De literatuur van ons volk voor Kinker en Fokke Sz.
biedt weinig aantrekkelijks aan in dit genre. De zoogenaamde
geestigheid van dichters en prozaschrijvers , die „in het komische
en boertige vielen", bestaat gewoonlijk in ruwe platheid, in grappen
die afwisseling zochten in grove dubbelzinnigheden of vulgariteit.
Kinker en Fokke ' Sz. zijn in hun genre en als satire-schrijvers
wellicht de eersten, die in ons proza aanspraak kunnen maken op
geest en komische kracht, zoo wij enkele spectatoriale schetsen en
vertoogen buiten rekening laten. Wolff en Deken behooren tot
dezelfde groep in deze periode, voorzoover zij rechtstreeks deelnamen aan de letterkundige beweging.
A. S. KOK.
Den Haag. Maart, 1900,

BLOEMLEZING UIT HET WOORDENBOEK DER
NEDERLANDSOHE TAAL.
Vijfde Deel. Veertiende Aflevering.

Haneveer. Figuurlijk gebruikt als benaming voor zekere soldaten
(partij gangers, vrijbuiters) ; naar men beweert, omdat zij een haneveer als zinnebeeld van vechtlust op het hoofddeksel plachten te
dragen. Een voorbeeld vinden wij hiervan bij Van Reyd, Heden.
Oorlogen, 5526: Die Gulijcsche Marsehalek Schinekeren, had eenige

ruyters van den Ritmeyster Edmondt gehangen, daer op de selve
Edmont . . . een Schans met Ilane-veenen beset, bij G-ulijck overviel.
Bij uitbreiding werd het woord ook gebezigd in den zin van:
vechtersbaas en komt het nog voor in de beteekenis van: bazige
vrouw.
Hanevoet. Naam van een plantengeslacht, dat schadelijke, vergiftige eigenschappen, ook voor het vee, bezit. Hieruit laat zich de
zegswijze verklaren de hanevoet is hem gebreid (qetnooid) voor: het
ergste staat hem te wachten, er is geen uitkomst meer voor hem.
Breiden heeft hier den zin van: verspreiden, uitstrooien.
Hang. Onder de verschillende beteekenissen van dit woord
behoort ook die van: droogplaats voor vleesch, visch, enz. Zoo
draagt, naar men zegt, • te Rotterdam een straat die achter den
Visschensdijk is gelegen, den naam van Rang, omdat de visschers
daar hun netten te drogen hingen.
In den zin van: duurzame neiging, aandrift is het woord van
betrekkelijk zeer jong gebruik en ongetwijfeld aan het Duitsch
ontleend. In die beteekenis vindt men het o. a. bij Van Limburg
Brouwer, Cesan en zijn Tijdqenooten, T. 165. Waarschijnlijk volgde
hij (Pompejus) den natuurlijken hang van zijn karakter.
Ilangebast, ook wel zonder e voorkomende, is in eigenlijken zin
een touw of strop om iemand aan op te hangen. Overdrachtelijk
wordt het gebezigd voor een persoon, die verdiende gehangen te
worden, een schurk ; evenals het gelijkbeteekenende qalgestrop en
het korte strop voor: bengel, kwajongen. In het Engelsch komen
evenzoo voor hanqnope en hangtning.
Bij schertsende vergelijking wordt het woord in 't vrouwelijk

536

geslacht gebezigd als benaming van een gerecht, dat men verkrijgt
door karnemelk in een doek of zak op te hangen en alzoo te laten
uitdruipen ; ook wel genaamd hangop.
.Hangen. Het tegenwoordig deelwoord hangende, voorafgaande
aan een zelfstandig naamwoord, vormt met dat zelfstandig naamwoord eigenlijk een zoogenaamden casus absolutus (en wel een
absoluten 4den of lsten naamval), maar laat zich thans als een
den •4den naamval beheerschend voorzetsel opvatten, hetgeen in
de plaatsing van het deelwoord voor het zelfstandig naamwoord
zijn aanleiding heeft. Ook andere talen kennen deze constructie
en den overgang van het deelwoord tot een praepositie, zooals het
Fransche pendant en het Engelsche hanginq.
Hangmat. Oorspronkelijk een Caraibisch woord, dat eerst overgegaan is in het Spaansch, onder den vorm hamaca en van daar
in andere talen, o. a. Fransch hamac, Engelsch hammock. In onze
taal, natuurlijk onder invloed van het werkwoord hangen, eerst tot
hangmak en daarna tot hangmat vervormd. • Op deze laatste vervorming zal wel van invloed geweest zijn het substantief matte
of mat, slaapplaats voor matrozen, kooi, — aangezien immers de
kangmakken in de plaats kwamen voor die vroegere matten, en
zulks in de 16de eeuw, want kooien, die weggestuwd kunnen
worden — hangmakken dus — worden reeds in de tweede helft van
die eeuw vermeld. De oudste thans bekende plaats (uit Witsen),
heeft inderdaad hangmak ; in de l7de en 18de eeuw loopen voorts
de vormen hangmak en hangmat naast elkander ; uit de tegenwoordige eeuw is geen andere vorm dan hangmat meer bekend.
Hannekemaaier. Koppeling van Ilanneke(n), verkleinvorm van
Hanne, een verkorting van den mansnaam Johannes, en maaier.
Het woord zal voorheen ongetwijfeld den hoofdtoon gehad hebben
op de eerste lettergreep van maaier, thans rust die op de eerste
syllabe van het geheele woord. Het is oorspronkelijk een bijnaam,
doch sedert lang, als gemeen zelfstandig naamwoord (beroepsnaam),
benaming voor een bovenlandschon (Duitschen) grasmaaier, ook
grasmof, poep, en (omtrent Breda) Jan-oom geheeten. Bij uitbreiding
wordt het woord ook gebezigd in den zin van : lompe, plompe kerel.
Hanssop, ook hansop en lianesjop (deze laatste vorm in overeenstemming met korsjet voor korset), is de tot een koppeling geworden eigennaam Hans Sop, verklaring van het Hoogduitsche Hans
Sup(pe), de naam van een komische tooneelfiguur, die ontleend is
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aan den Franschen Jean Potage. Bij uitbreiding heeft het woord
den zin gekregen van : kinderpop in de gedaante van deze tooneelfiguur en bij overdracht dien van : kleedingstuk, als nachtgewaad
voor kinderen, bestaande uit lijf en broek met lange pijpen aan
één stuk, en gelijkende op het kleed van den kanssop.
-lansworst. Tot één woord geworden eigennaam Hans Worst,
Duitsch Hans Wurst, de naam van een reeds oude Duitsche
tooneelfiguur (het eerst voorkomende in een Nederduitsche vertaling van Brandt's Harrensciti f/ ', van 1519. In eigenlij ken zin:
de tooneelfiguur, in kleedij en optreden het meest voorkomende,
althans in verloop van tijd ongetwijfeld in overeenstemming gebracht met Harlekijn. Bij uitbreiding : potsemaker en kinderpop,
in de gedaante en kleedij van een hansworst.
Hanteeren Dit woord is, waarschijnlijk het eerst in het Middelnederlandsch ontleend aan het Fransche hanter, dat ook onder
den vorm haun t in 't Engelsch is overgenomen. Daar zijn oorsprong onzeker is en zijn afleiding onbekend, is het niet mogelijk
te zeggen , welke zijn grondbeteekenis is. De groote overeenkomst
tusschen sommige beteekenissen van hanteeren en van handelen
heeft gemaakt , dat b.v. in het Nederlandsch en Hoogduitsch ook
andere beteekenissen van handelen op hanteeren zijn overgegaan ,
dat voorts het taalgevoel dit woord , meer rechtstreeks nog dan
door bemiddeling van handelen , met hand in verband heeft gebracht -- met andere woorden , dat het voor een afleiding van
dit zelfstandig naamwoord is gehouden —, blijkt o. a. uit de schrijfwijzen kantheren in het Middelnederlandsch en handtéren bij Kiliaan.
Van de onderscheiden beteekenissen en toepassingen , waarin dit
woord vroeger werd gebezigd , komt het thans nog slechts voor
in den zin van : uitoefenen , bedrijven en bijzonder in dien van:
aanwenden , bezigen , gebruiken.
Hanze , daarnaast , tengevolge van misverstand, in den jongeren
tijd ook wel panzee , en bij nieuwere schrijvers soms hansa. Het
woord , dat in verscheidene Europeesche talen voorkomt , is het
Gotische en Oudduitsche hansa , legerschare , menigte , maar in
de gewijzigde beteekerAs van : vereeniging , verbond , corporatie.
In dien zin vindt men hanse het eerst in de middeleeuwen in
Zuidduitsche steden en het is de beteekenis van het Middellatijnsche hansa. Het gebruik van den vorm hansa is misschien een
navolging van nieuwere Duitsche geschiedschrij vers.
-
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De boven aangegeven beteekenis heeft zich gewijzigd tot die
van : gilde , vereeniging , corporatie van kooplieden , en wel bepaaldelijk tot het drijven van handel met, andere plaatsen en
vreemde landen. Thans nog alleen bestaande als historische term.
Ook in den zin van : verbond tusschen de kooplieden in verschillende steden tot bevordering en verdediging van de gemeenschappelijke handelsbelangen is het woord verouderd, In het bijzonder
is in laatstgemelden zin bekend de Duitsche Hanse die in de
13de eeuw allengs is ontstaan en tot in de 18de eeuw als stedenverbond heeft voortgeduurd.
Onder de samenstellingen met dit woord verdienen meer bij zonder de aandacht hanzebelcer en hanzestad.
Hanzebelcer, samengesteld uit hanze , corporatie , gilde en beker,
is de naam van de bokaal , die de nieuweling bij zijn plechtige
opneming in een corporatie voorheen te ledigen had ; vervolgens :
groote feestbokaal en dergelijke ; ook wel bij verkorting hense of
hensa genoemd.
Hanzestad , waarnaast panzeestad , samenstelling van hanze en
stad. Wat den vorm panzeestad (met den hoofdtoon op zee) betreft, zegt het Deutsches Worterbuch die im 17. jahrhundert gew5hnliche schreibung hanseestadt geht von dem glauben aus , dass
der letzte theil des wortel hanse mit see , „mare", in beziehung
stünde." De vorm hanzeestad komt o. a. voor Rist. van W. Leevend,
VII. 259: „De Hamzeesteden stonden eertyds in geen vaster verbintenis , dan deeze fielen."
,

:

Tweede Deel. Veertiende Aflevering.
Best. Naast dezen vorm staat bes , met de diminutieven bestje
en besje. Het woord is een verkorte vorm van besternoeder ; aanvankelijk zal wel bestje (besje) gebruikt zijn geworden, evenals
grootje voor grootmoedertje, en eerst later best en bes. De eigenlijke beteekenis is : grootmoeder, in welken zin het nog in sommige
dialecten voorkomt, zooals op het eiland Marken bessie aldus voorkomt. Bij uitbreiding : oude, afgeleefde vrouw. Spreekwoordelijk
bekend is het besje van Meurs, een Protestantsche vrouw, in 1575
in die streek geboren, en van wie werd gezegd, dat zij 23 jaren
lang niet at noch dronk. Door de Roomsch-Katholieken werd dit
als het werk van den Booze beschouwd. Gewoonlijk wordt zij
Eefken Vliegen genoemd. In Amsterdam bestond, blijkens een
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handvest dier stad, een Oude Besjens-Ihuys, dat onder het beheer
stond der diakenen der Gereformeerde kerk. Volgens Schotel,
Oud-Hollandsch Huisgezin, 38, was gulden besjestijd vroeger een naam
voor den tijd der kraambezoeken, waarbij de oudere vrouwen druk
in de weer waren.
Bestaanbaar beteekent tegenwoordig : kunnende bestaan, mogelijk, en komt in de levende taal inzonderheid voor in de uitdrukking bestaanbaar met iets daarmede te gelijk kunnende bestaan,
daarmede niet in strijd.
Bilderdijk, die zeer ver ging in het gebruik van woorden op
baar, afgeleid van intransitieve werkwoorden. heeft bestaanbaar gebezigd in den zin van : kunnende standhouden, bestand tegen
en in dien van : kunnende voor iets gelden, daarvoor kunnende
doorgaan. Van elk volgt hier één bewijsplaats. Dichtwerken, I. 107:
,

Geen wapen , dat bestaanbaar is
Op zijn begroeide vacht!
XIII , 146:
Uw Boerderij en Paardestal
Bestaanbaar voor een muizenval.
Beide beteekenissen zijn niet door het gebruik gewettigd.
Bestadigen. Dit thans geheel verouderde werkwoord, dat tot in

de 18e eeuw werd gebruikt in den zin van : iets vast, bondig
maken, bevestigen, is men in deze eeuw in Zuid-Nederland weder
gaan gebruiken in navolging van het Duitsche besttigen, ter vermijding van constateeren. Zoo b.v. Sleeekx, Vesalius in Spanje, 268:
Evenmin als zij, is hij er in geslaagd eenig ander teeken van leven,
laat staan eene ontwaking te bestadigen.
Geheel en al onnederlandsch is de vorm bestatigen , waardoor
men 't Hoogduitsche bestel tilten meende te kunnen uitdrukken,
een vorm , die door sommigen verdedigd is , en dien men later
door bestadigen heeft vervangen ; reeds in de vorige eeuw vindt
men den vorm met t nu en dan in Noordnederlandsche geschriftten.
Ziehier een voorbeeld : De Denker, II, 343: 't Zy men dit begrijpe
of niet, de dagelyksche ondervinding kan dit genoegzaam bestattigen.
Bestand. Het werkwoord bestaan had in de middeleeuwen ook
de beteekenis van : blijven staan. Vandaar bestand in den zin van:
het niet voortgaan met de vijandelijkheden ; verdrag, waarbij deze
voor een bepaalden tijd worden gestaakt , wapenstilstand , wapenschorsing. Inzonderheid in toepassing op het Twaalfjariq Bestand
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(1609-1621) , vaak alleen /et Bestand genoemd. In het Groot
Flacaatboefe, T, 55 wordt dit verdrag aldus betiteld: ,,Tractaet van
't Bestand, ghemaeekt ende besloten binnen de Stadt ende Cité
van Antwerpen, den negensten Aprilis 1609, voor den tijdt van
twaalf jaren."
Bestanddeel. Dit woord, waarnaast men vroeger ook 1estaandeel
gebruikte, wordt eerst sinds het laatst der vorige eeuw in onze
taal gebruikt en is waarschijnlijk ontleend aan het Hoogduitsche
Bestandteil , daar bestand in den zin van: geheel, waarin iets bestaat , totaal van iets , in het Nederlandsch niet is aangewezen.
De vorm bestaandeel doet zien , hoe men het als een inheemsch
heeft trachten te verklaren.
BeseJcarner, bij verkorting ook wel de beste. Een woord, bepaaldelijk in Noord-Nederland gewoon voor het geheim gemak. Volgens
sommigen is bestekamer door volksetymologie ontstaan uit bassecamere, benedenkamer, benedengewelf, dat in het Middelnederlandsch
een enkele maal in dien zin voorkomt. Doch daar er geen bewijs
is, dat bassecamere in Noord-Nederland ooit in gebruik is geweest,
moet men dus aannemen, dat bestekamer, beste kamer, pronkkamer,
voor de grap op het geheim gemak is toegepast; de overgang is
vrij duidelijk waar te nemen. Dat men het woord uitspreekt met
den hoofdklemtoon op kamer, komt overeen met het gebruik bij
andere koppelingen, als zoetkout, stalenpén, enz.
Bestel. Een soort van beschuit, die inzonderheid dient als
voedsel voor kraamvrouwen. De b moet ontstaan zijn uit rn, (als
b v. in benist voor menist), en bestel ontleend zijn aan het Oudfransche mesteil, méteil, mengkoren, waarvan een verlengde vorm heeft
opgeleverd het Middelnederlandsche masteluun, later masteluin. De
m is nog bewaard in het Zuidnederlaridsche mastelle, naast bestelle.
-

Rotterdam.

A. M. MOLENAAR.

EEN EN ANDER OVER HET TIJDSCHRIFT
„BRAGA".

Op den lsten December van het jaar 1842 werd het aantal
letterkundige week- en maandbladen , waarin ons land zich toen
ter tijde mocht verheugen , nog met éen vermeerderd , en wel
door het verschijnen der eerste aflevering van een dichterlijk tijd
, dat den voor velen ongetwijfeld raadselachtigen titel
„Braga" droeg.
Dat eerste nummer deed reeds dadelijk vermoeden , dat men
hier met iets bijzonders te doen had. Onder den titel toch las
men de voor een tijdschrift vrij ongewone vermelding : „geheel in
rijm" ; en in plaats van bijdragen van eenige meer of minder bekende letterkundigen kreeg men eerst een „V o o r z a n g", door
de gezamenlijke redacteuren opgesteld (waarvan er echter geen
met name werd genoemd) en vervolgens een paar dichterlijke ontboezemingen, benevens in dichtmaat opgestelde critieken van even
onbekende medewerkers. Die „V o o r z a n g", welke quasi doel
en strekking van het nieuw opgerichte tijdschrift blootlegde, was
eigenlijk een reusachtige persiflage van het hoofdbestanddeel der
toenmalige literatuur : het legio verzen en versjes , waarop de
would-be dichters der jaarboekjes en almanakken hun lezers vergastten ; en terwijl de Braga-mannen met de dichterlijke bijdragen,
die op den V o o r z a n g volgden , toonden , dat zij voor die
rijmelaars niet wilden onderdoen, vielen zij in de IK a r a k t e r i stiek der Vaderlandsche Tijdschriften (waarmee
het eerste nummer werd besloten) de voornaamste letterkundige
maandbladen aan en leverden daarin een niet minder vermakelijke
als vinnige satire op de literaire critiek van den dag.
In de verdere nummers, die elkander eerst met tusschenruimten
van veertien dagen , vervolgens met tusschenpoozen van een maand
opvolgden , gingen de geheimzinnige medewerkers op even lustige
als geestige wijze voort , den fakkel der satire te zwaaien en
tevens begonnen zij de richting te hekelen , die al meer en meer

in onze letterkunde de heerschende was geworden.
Die richting , welke in een aantal talentvolle jonge mannen haar
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beoefenaars vond , was de in de eerste decenniën onzer eeuw in
vollen luister bloeiende romantiek. Vertalingen van haar groote
buitenlandsche meesters , in de eerste plaats van Byron , Scott en
Victor Hugo , hadden hier te lande in menigte het licht gezien ;
maar ook verscheidene zelfstandige navolgingen waren verschenen,
zooals Van Lenneps Nederlandsche Legenden (1828-1847), Beets'
José (1834) , Kuser (1835) en Guy de Vlaming (1837) , Hofdijks
Rosamunde (1839) , Bruidsdans en verdere Kennemer Balladen, enz.
Hoe groot de bewondering was, die de geniale Brit hier algemeen
opwekte , blijkt wel hieruit , dat zelfs Da Costa een paar zijner
zangen in onze taal overbracht (een fragment van het mysteriespel Cain). Van de Engelsche richting waren overigens Beets en
Hasebroek de voornaamste vertegenwoordigers , doch Hildebrand
had ook reeds in 1839 zijn vertaling van Victor Hugo's l'.En fant
in den vriendenkring van Oom en Tante Stastok voorgedragen.
Zoo onze jonge letterkundigen door het voorbeeld hunner overzeesche meesters van bewondering vervuld werden voor de Middeleeuwen met haar fantastisch ridderwezen , haar geheimzinnige
machten en huiveringwekkend bijgeloof ; van hun Fransche voorgangers kwam hun de voorliefde voor den glans en gloed van het
weelderig Oosten ; en behalve de zucht naar het grillige en avontuurlijke erfden zij van beiden , maar vooral van Byron , den
geest van sombere zwaarmoedigheid , die , mocht hij al niet als
bij den zanger van Childe Harold in cynisch pessimisme ontaarden,
met een gezonde , natuurlijke levensbeschouwing toch ten eenenmale in strijd was.
Na verloop van tijd echter openbaarde zich verzet tegen de
wilde fantasieën der romantische school, waarvan de voornaamste
vertegenwoordigers : Kneppelhout, Hasebroek en Hofdijk over 't algemeen warme bewondering gevonden hadden bij een kring van
letterkundigen , die in zake literaire critiek niet weinig gezag
begonnen te verkrijgen , bij de leden n.l. der Gidsredactie.
Tegenover deze Leidsche en Amsterdamsche vrienden stelden
zich thans een viertal Groningsche jongelui : Goeverneur, Hecker,
Lesturgeon en Benninck Janssonius, die even weinig moesten
hebben van de producten der almanakrijmelaars als van de romantische akeligheden van Beets en Hasebroek. Zij wilden gedichten
schrijven, die een gezonden, frisschen geest ademden. In dit
streven vonden zij sympathie bij een aantal Amsterdamsche stu-
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denten, waaronder Winkler Prins, Leendertz, De Hoop Scheffer
e. a., die een dichtkring onder den naam N. E. K." (Natuur en
Kunst) gevormd hadden en met de romantiek der Leidsche Club
al even weinig ingenomen waren. Van de hand van een der
Groningsche jongelieden verscheen in 1838 een felle satire Hippokreen-ontzwavelinaq, waarin zoowel de almanakpoëten als de Beetsi=
aansche romantiek er duchtig van langs kregen. En mocht ook
die eerste poging tot verzet weinig uitwerken, ze werd weldra
door andere gevolgd. Een der leden van het zoo even genoemde
studentengezelschap , A. Winkler Prins, die inmiddels tot predikant te Tjalleberd was beroepen 1 ), vatte een plan op, waarbij hij
vooral op de medewerking van zijn vriend Ten Kate rekende.
Hij wilde een tijdschrift geheel in rijm uitgeven, waarin zoowel
de melk- en waterpoëzie der almanakrijmers als de romantische
griezeligheden en sentimentaliteiten zouden worden onder handen
genomen. Ten Kate, toen ter tijde student te Utrecht, had dadelijk

met het plan op, en zoo werd het tijdschrift in het leven geroepen,
dat door Winkler Prins (die veel liefhebberij voor de Noorsche
.mythologie had) den naam van den Noorschen god Braga, beschermer der dichtkunst, ontving.
Er stond op de straf-agenda der Braga-mannen echter nog een
derde punt aangeteekend, dat dringend behandeling vorderde : de
treurige toestand n.l. der vaderlandsche critiek. De oude Letteroefeningen en de zeurige Boekzaal der Geleerde Wereld leverden
critieken, even flauw en onbeduidend als de „kunst "producten,
welke er het onderwerp van waren, en de Gids, die het alleen
reeds door zijn ingenomenheid met de romantische richting bij hen
verkorven zou hebben, konden ze bovendien niet uitstaan om zijn
zelfingenomenheid, zijn pedanterie en het meedoen aan de onderlinge aanbidding eener bepaalde kliek. Er viel voor het nieuwe
tijdschrift dus heel wat te doen en onder de jeugdige oprichters
was het vooral Ten Kate, die zorgde, dat maandelijks de afleveringen gevuld werden met de noodige parodieën en satiren. Want
reeds toen schreef hij met een zeldzame gemakkelijkheid verzen,
rijmde hij regel aan regel aaneen, vorm en rhythme zonder eenige
moeite wijzigend naar den aard van het onderwerp, naar den stijl
van den dichter of het dichtstuk, dat gehekeld of geparodiëerd
-

1 ) Later ten onzent vooral bekend geworden als de redacteur der Geïllustreerde Encyclopedie in 16 deelen.
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moest worden. Voor de producten der Uitheemsche letterkunde
kwam hem hierbij zijn verwonderlijke vaardigheid in het vertalen
uitmuntend te pas. Eigenlijk was hij- de eenige talentvolle onder
het kleine troepje medewerkers ; want ofschoon het den overigen
niet aan geest en vernuft ontbrak, ze bezaten geen van allen die
technische vaardigheid, die gemakkelijkheid in het hanteeren der
taal, die voor het welslagen hunner poging een eerste vereischte
mocht heeten. Geen wonder dan ook, dat de eerste jaargang voor
't grootste gedeelte uit bijdragen van Ten Kates hand bestaat;
wat niet van hem is, is van Winkler Prins , terwijl slechts enkele
bijdragen van een paar andere medewerkers, zooals Mohrman,
Van der Vliet, Kretzer en Van der Hoop in dezen jaargang voorkomen. Niet zelden berijmde Ten Kate het werk van anderen
of dichtte hij het om ; ook de bijdrage, zoogenaamd door de
gezamenlijke redacteuren geleverd, de reeds genoemde „V o o r z a n g",
is het werk van zijne hand.
Die voorzang -- een persiflage van 't begin tot 't einde -- is, gelijk
we reeds zeiden, gericht tegen het onnoemelijk groot aantal poetasters en rijmelaars, dat jaarlijks de bladzijden van den Muzenalmanak, den Almanak voor 't Schoone en Goede, van de Jaarboekjes
Aurora en Tesselschade, van 't Letterlievende Maandschrift („'t Leuter”lievend, gelijk Braga het ondeugend noemt) , de Letteroefeningen,
de Boekzaal, enz., vulde.
Onbarmhartig wordt hier de draak gestoken met de woorden
van Kneppelhout : „In elk woont dichtrenvuur" (waarvan zij een
variatie tot motto voor hun eerste aflevering hadden gekozen),
alsmede met de „Roos- en Vioolpoezie", waarin zich dat dichtrenvuur gewoonlijk openbaarde.
„Fluweelen toekomst !"
zingen zij,
»als op 't puin gezeten
Van vroeger grootheid , 't lieve Vaderland,
Een tempel wordt van zieners en poëeten,
Waar overal een lier hangt aan den wand".
.
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»Mij dunkt , ik zie 't ! de snijder op zijn disch
Verstelt een frac en naait een elegietj e ;
De bakker , die aan 't bollenkneeden is,
Bakt middlerwijl een kokend minneliedje;
De smid smeedt heldendichten , rits aan rits;
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Pegaasjens trappien , hoefbronvliet op vlietjen
Ontspringt hun hiel , en zijn er ezels bij,
Dat zijn excepties, strootjes in de brij."

En dan gaan ze voort, die heerlijke toekomst te bezingen,
waarin de Gids zijn werk niet meer zal afkunnen door de overstelpende massa nieuwe dichtbundels en een heerlijke klankenzee,
zonder eenige gedachte, waar- of wijsheid over Nederland zal
heerirollen. Met het zinledig gerijmel der almanakpoëten was men
in hun oog al mooi naar die toekomst op weg en zij hebben de
pijlen der felste satiren op de schuldigen afgeschoten, nu eens in
een bijtend puntdicht als:
Conditio sine qua non.
Hooit nu der dwazen lofgeschreeuw:
»Voor de eedie Dichtkunst bloeit Saturnus' gouden eeuw
Wij juichen mede, indien, gelijk Saturnus deed,
Elk rijmelaar terstond zijn eigen kindren vreet.

dan in een staaltje der wijze
Hoe de kwartpoëet zijn verzen maakt.
Het rimpelig voorhoofd tot purper gekleurd,
De hairen te berge, de nagels verscheurd,
In d'armstoel zich wiegend
Zijn Geysbeek 1 ) doorvliegend,
En rijmend en lijmend
Van smarten en harten,
Geflonker en donker,
Gewemel en hemel,
Bepereld en wereld,
En boezem en bloezem.,
Die schoonheid ten toon spreidt,
En liefde die griefde,
En rozen die blozen,
En transen die glansen,
(Haal op en haal neer!)
En Spanje en Oranje,
Kampanje en Brittanj e,
Ja, wat al niet meer!
En duchtend en zuchtend van d'uchtend,
En slavend en schavend tot d'avend,
En brommend en grommend zich krommend,
1)

Pieter Gerardus Witsen Geysbeek gaf in 1829 een Nederduitsch rum
in het licht, waarvan in 1849 een 2de en in 1881 een 3de-wordenbk

druk verscheen.
Noord en Zuid 23ste Jaargang.
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En zingend en springend zich wringend,
En kampend en dampend en stampend,
En geeuwend en greeuwend en schreeuwend
En koetrend en foetrend en ploetrend,
En tellend en knellend en spellend en rellend
Verveelend verdeelend, en stelend verheelend,
En metend en zweetend , onwetend geketend,
En hinkend verzinkend , en drinkend verminkend,
En jagend en klagend en vagend en zagend,
En vijlend en ijlend en dwijlend en kwijlend,
En krabblend en knabblend en babblend en zabblend,
En likkend en snikkend en hikkend rikkikkend,
Zoo bakt en zoo plakt , dat de Muzen zich schamen,
De kwart-poëtaster zijn lorren te samen!
,

of door eenige
Dichtrecepten
(uit de apotheek van Witsen Geysbeek)
waarondererzijn Voor een Minnelied, Voor een Lierzang, Voor een Avondbeschrij ving, welk laatste o.a.
luidt :
Een zonnetje en twee (kimmen,
Een blaasje best azuur,
Wat purper en wat vuur,
Gewreven tot ze glimmen;
Een scheemring en een graf,
Een zefiertje en een maantjen,
Drie zuchtjens en een traantjen :
Het schilderstukje is af.

V o o r e e n b e r ij m d V e r h a al, waarin natuurlijk een Ridder, een Jonkvrouw, een ijzeren vaderhart, een heks, 't Heilige
Graf en een kloostercelletje onmisbare ingrediënten zijn. Meer
speciaal met 't oog op romantische verhalen als Beets' G u y d e
V 1 a m i n g, kunnen dan de Jonkvrouw en de Ridder nog broer
en zuster wezen.
Waar zij konden hebben de Bragamannen verder de groote
woorden en holle frases der rijmelaars geparodiëerd en dat de
romantici die klip ook niet altijd hebben weten te ontzeilen,
heeft den Bragianen een niet te versmaden wapen tegen hen in
de hand gegeven. Vooral Hofdijk heeft het in dit opzicht zwaar
bij hen te verantwoorden gehad. Al de geijkte dichttermen en
versleten tropen der modepoezie heeft Ten Kate met bewonde.
renswaardige gemakkelijkheid in zijn parodiëen te pas weten te
brengen en tegen de overvloedige „O's" en AchV' der minne-
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dichten, tegen de in punten en streepjes vertolkte klachten en
verzuchtingen hebben de Braga-mannen een waren verdelgingsoorlog
gevoerd. Maar meer nog dan tegen den vorm, was hun satire
tegen den geest en de onderwerpen der toenmalige poëzie gericht. Met het treuren, klagen en zuchten over de vergankelijkheid van al het aardsche - een geliefkoosd thema in die dagen
hebben zij lustig den draak gestoken; menig aandoenlijken versregel hebben zij onbarmhartig geparodiëerd en het pessimisme,
dat zich de poezie tot vrijplaats scheen te hebben uitgekozen, zijn
ze met stok- en knuppelslagen te lijf gegaan.
))Wij hebben alles , zelfs dien luiden lach verloren
Uit ronde vroolijkheid en gullen spot geboren
..
,

.....

luidt de aanhef van een van Ten Kate's vrije navolgingen naar
Barbier;
))'t Is droevig, overal niets dan het kwaad te ontwaren,
Slechts dompig klaaggezang te ontlokken aan zijn snaren,"

die van een andere navolging naar denzelfden dichter. En geheel
in denzelfden trant zijn: Toom, Geluk, Bij den dood
eens 17jarigen j ongelings, Apathie, enz. De sentimenteele poezie , vooral die van het erotisch genre, komt er
niet beter af in Vaarwel, Aan Maria als zij weende,
't Kusje in de Schemering, Elegie bij het lijk
van een worm, e. a. Vermakelijke parodieën van de dichterlijke verhalen van Beets en Hofdijk zijn : Het fragment u it
een berijmd verhaal naar den laatsten smaak en
S o w e i d en zijnn Bruid. Onder den titel van laatstgenoemd
gedicht staat vermeld, dat het ,,door middel van een lexicon bijna
woordelijk is overgezet uit het Turksch van den beroemden dichter
Asmal", een persiflage van de reeds meermalen duidelijk gebleken
voorliefde der romantici voor de sagen en liederen van nog in
een staat van halve barbaarschheid verkeerende volken , zooals
Lappen, Finnen, Lithauers , Hongaren, enz. Dat naipen en
overnemen van vreemde stoffen keurden de Bragamannen juist ten
sterkste af; het is ook een der hoofdbezwaren door ten Kate ontwikkeld in zijn poëtisch vlugschrift van het jaar 1843 : Hollands
Muze, ,,Een woord aan ieder, wien het Vaderland en de Kunst ter
harte gaat." Hij zet er zijn bezwaren in uiteen tegen de letterkunde van zijn tijd en het is vooral ook het gebrek aan waarheid
onvermijdelijk gevolg van de bewondering
en gezond gevoel
35*
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van Lamartine's sentimentaliteit en Byrons pessimisme - waartegen hij met klem opkomt. Van menig goed geslaagde parodie
in Braqa hoopte hij steun voor zijn betoog; en het zijn bovenal
de navolgers, die in onnatuur, overdrevenheid en gezwollenheid
hun groote voorbeelden nog overtroffen , die daarin duchtig op
de kaak worden gesteld.
Het felst echter komen de geeselslagen der satire neer, wanneer de recensenten onder handen worden genomen, die dergelijke letterkundige wanstaltigheden nog in bescherming durfden
nemen. Geestig is de onbevoegdheid van zoo menig kritikaster
gehekeld in 't Vierde Onderhoud van 't B o e k v a n d e n IR o sk a m , waar o. a. gekwetste auteursijdelheid als een der redenen
wordt genoemd, waarom men maar zonder oordeel des onderscheids aan 't critiseeren gaat
»Zie ginds eenjong Poëet, wiens zielloos rijmgeklos
Te recht gevonnist is. Onze uitgefloten mosch
(Gekwetste Majesteit!) ) voelt zich ter wraakzucht hitsen:
Straks wordt hij recensent! .......
"

In de raadgevingen van een oud-recensent aan zijn zoon wordt
de oppervlakkigheid van zoo velerlei critiek ; in het recept voor
een recensie van de Letteroefeningen 't onbeduidende en beuzelachtige van zoo menige recensie op de kaak gesteld.
De Gids, wien het verwijt van onbeduidendheid en oppervlakkigheid zeker niet gemaakt kon worden, maar die het, gelijk we
zagen, op andere wijze verkorven had, krijgt er allervermakelijkst van langs in de beschrijving van een harer huishoudelijke
vergaderingen, gevolgd door de plechtige installatie vaneen nieuw
lid der Redactie, en ter eere van het geleerde slachtoffer is deze
geestige satire opgesteld in een mengelmoes van Latijn en potjesLatijn, beurtelings den praeses der vergadering, Bakhuizenius â
Brinckio , en den novicius in den mond gelegd. Nadat de nieuweling zijn verlangen te kennen heeft gegeven om onder de hooggeleerden te worden opgenomen , zegt de praeses tot hem , dat
hij hun dan eerst eens een paar staaltjes van zijn eigen geleerdheid moet geven en hun eens moet uitleggen, wat hij onder het
recenseeren volgens de regelen der kunst verstaat. Waarop de
novicius antwoordt:
Magne Praeses, Auditores!
Si poëtae sen seriptores
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Non sunt membra Vestri bendi ,
Tune sunt ita recensend :
»Nobis scribendi
Facultas et jus!
Tu habes nulluur
von nulluur belullum
Nullum belullurn de artibus!
Opus tuum magnum prulluur,
Nam te non cognoscimus.
Objective
Subjective
Es et manes asinus !"

Hier valt het koor der redactieleden in :
Recte , tu , rectissime
Optime Gidsuncule!

Maar de praeses wil nog meer weten:
Taceatis ! et pergamus

zegt hij verder,
Tandem , Ornatissime ,
Si te membrum declaramus
Quid promittis facere ?

En de novitius antwoordt :
Me metipsum adorabo,
Vos vestraque gatlikkabo ,
Om den wille van het smeer
Et pro synlbolo kiezabo:
»Lik je mij , ik lik je weer !"

Waarna het koor weer invalt:
Recte tu , rectissime
Optime , Gidsuncule!

Maar niet altijd hult zich Braga's satire aldus in het kleed van
dartele vroolijkheid ; vaak is zij vlijmend scherp, vol bittere ironie
of bijtenden spot. Van Lenneps onbeschaamde letterdieverij, welke
de Bragamannen reeds lang in de gaten hadden — blijkens het
vierregelig versje in een hunner eerste afleveringen:
»Als in liet dichterrijk de strafwet geldig was,
Die moord en diefstal loon naar werken deed ontvangen,
Wat aaklig tuchthuis wierd de Hollandsche Parnas:
Beets werd gegeeseld en van Lennep werd gehangen" —

krijgt er in het Merkwaardige voorbeeld van Literarische diefstal door Robert Southey met snijdende scherpte van langs. En niet minder de nationale recensenten,
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die ondanks hunne lynx- en Argusoogen niets hebben gemerkt
van de brutale diefstallen door Gallië's en G-ermanië's groote
geesten, maar vooral door de dichters van over het Kanaal aan
onzen legendendichter gepleegd, wien zij zijn beste veêren hebben
ontstolen om er hun eigen producten mee op te sieren. En dan
wordt Southey's C a t a r a c t o f IL o d o r e in zijn geheel aangehaald als een bewijs hoe deze dichter in 1831 bij anticipatie Van
Lenneps klanknabootsende natuurschildering : BI o e 1 o o p t d e
Dusse langs het hol van Neander (die in 1842 in den
Muzenalmancilc verscheen) heeft nagevolgd.
Scherp en satiriek is ook de toon van het vers, waarmede de
eerste jaargang gesloten wordt en dat tot titel draagt : B r a g a
V a a r w e l; want na 13 maanden lang de dikke en dunne
rijmelaars" onvermoeid gegispt te hebben, zag het ,,tijdschrift heel
in rijm" zich genoodzaakt den strijd tegen ,,wortelvaste wansmaak" op te geven en den wandelstaf te grijpen. Veel notitie,
dat moet gezegd worden, was er ook niet genomen van ,,'t zweepsnoerklappen" der Noorsche godheid. De redacteuren en de medewerkers der tijdschriften, die door de schrijnende karakteristiek
waren gebrandmerkt, stonden in eigen oogen veel te hoog, om er
zich noemenswaard van aan te trekken, en deden of er geen Braga
in de wereld was. Alleen riep IE[ecker in zijn satire Quos Ego
( 1844), een pendant van de Rippokreen-ontzwaveling, de hulp van
broeder Braga" in, om de lorren der prulpoëten uit de wereld
te helpen. Maar Braga zelf was ook nog niet uit de wereld. Er
verscheen weldra de eerste aflevering van een nieuwen jaargang,
hoewel onder een andere redactie. Ten Kate zat voor zijn proponentsexamen , en zijn studiën lieten hem geen tijd genoeg voor
letterkundige bezigheid ; bovendien kon de aanstaande predikant
in een tijdschrift als Braqa niet alles zeggen, wat hem op het hart
lag. En zoo traden twee nieuwe redacteuren op, twee vrienden,
de Hoop Scheffer, voormalig lid van den Amsterdamschen vrien
denkring E. K. en predikant bij de Doopsgezinde gemeente te
Hoorn, en Hendrik Kretzer, tweede luitenant der genie. Gezamenlijk hebben zij den tweeden jaargang van Brcçqa gevuld (op
enkele gedichten na van een paar oud-leden van N. E. K. : Leendertz en Kerbert en eenige van Winkler Prins) ; maar verreweg
het grootste aantal bijdragen is van de hand van Kretzer. De
strijd tegen de rijmelaars en prulpoëten werd met onverflauwden
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moed voortgezet; aan Robidé van der Aa, Van Someren, Siff1
en andere steunpilaren der almanakken hebben zij eeuwige vijandschap gezworen en met de vertegenwoordigers der romantische
richting staan zij op even gespannen voet as hun voorgangers.
Toch onderscheidt deze jaargang zich ook in enkele opzichten van
den vorige. Hij ademt vooreerst een min of meer philosophischen
geest - een gevolg mogelijk van Kretzer's voorliefde voor de studie der wijsbegeerte - en ten tweede verlaat hij een enkele maal
het gebied der letterkunde, om op maatschappelijk, godsdienstig,
soms zelfs staatkundig terrein zijn opmerkingen ten beste te geven.
In dit opzicht éen van zin met zijn ouden tegenstander De Gids
hekelt hij de lauwheid en onverschilligheid der tijdgenooten, hun
onbeduidendheid, zoo treurig afstekend bij vroegere grootheid.
»Wekt broeders! wekt het slapend Holland niet!

"

luidt de aanhef van een van Kretzers satiren,
Stoort nooit de rust, waar 't dommelend geslachte
Zich zoo genoeglijk bij bevindt ,
Vertrouwvol, argloos, blind
...
......

Omhult de baan der nieuwe geestesrichting,
Dooft uit dien gloed van rijzende verlichting,
Die 't arme Holland mocht doen schrikken uit den dut,
Niet meer door 't scherm der nulliteit beschut
Van wawelende volks-organen,
Waarachter we ons zoo gaarne veilig wanen,
En zich de dodraar veilig weet
Voor iedereri voortgang van den tijd, - zoo 't heet!
Laat andren vrij, nooit wakens moede, strijden
Voor wat men Recht en Volksrecht noemt: Bij u zij zulk een onrust steeds gedoemd!
Ons moog' de slaap van alle zorg bevrijden; En 't onrecht worde ons, zij 't er al, verbloemd.
Wij willen gaarne voor den vrede iets lijden . . .
Geduldig dragen is onze eerste deugd
En onze laatste - naar me heugt
Uit de allerjongste , zaalge tijden."

en een niet ten eenenmale onjuiste, schoon weinig vleiende karakteristiek van onzen landaard gaf hij in het terecht bekend geworden:
Men zegt.
Men zegt, er leeft een volk in zeker watrig land,
Dat zielekalmtehoudt voor blijk van groot verstand
En hoogen aanleg; taai geduld voor goede zeden,
Verdraagzaamheid voor deugd , en met zichzelf tevreden,
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Zijn onversehilligheid en lauwheid , dus verbloemd,
Bij overlevering als hooge wijsheid roemt:
Een volk , dat dagelijks op duizenderlei wijzen
Den rijkdom zijner taal , die men 't gestaág hoort prijzen
Bewijst door zulk gebruik van zinrijk woord bij woord,
Naarmate de eene klank of de andre meer bekoort:
Een volk , dat wel voldaan zóó met zijn spraak te prijken,
Zijn eigen onvernuft te klaarder slechts doet blijken,
Waar ^t geen beteeknis aan die spraak te geven weet,
Zijn eigenwaan : gevoel van eigenwaarde heet,
Zijn slaafschen sukkelgeest : echt vrome zucht tot orde,
Zijn lafheid : zelfbedwang — tot 't eenmaal ziende worde ,
Den ouden oorsprong waard , na eeuwen tijdsverloop,
Of — uit de rij gedelgd der volken van Euroop !"

Wat de techniek betreft, behoort dit gedicht zeker niet tot de
minste, door Kretzer geleverd, die overigens, minder dichter dan
philosoof, op 't punt van bedrevenheid in het hanteeren der taal
niet met Ten Kate op één lijn kan worden gesteld. In de beide
jaargangen van Braga is dit verschil ook zeer goed te bespeuren.
Ten Kate schrijft zijn parodieën neer in de rijkste verscheidenheid van maat en rhytme , met een meesterschap over de woorden
en de uitdrukkingen der dichttaal, die er ons aan herinnert, hoe
hij reeds op jeugdigen leeftijd een bewonderaar van Bilderdijk
was. Door band of dwang kan noch wil hij belemmerd zijn. Zijn
hiervolgende bitse uitval tegen het Sonnet moet daaruit worden
verklaard:
Sonnet op het Sonnet.
Geverfde pop met rinkelen omhangen,
Gebulte jonkvrouw in uw staal' korset,
Lamzaligste aller vormen , stijf Sonnet !
Wat rijmziele mispunt deed u 't licht erlangen?
Te klein om een goed denkbeeld op te vangen,
Voor epigram te groot en te koket,
Vooraf geknipt , koepletjen voor koeplet,
Kroopt ge onverdiend in onze minnezangen.
Neen ! de echte Muze eischt vrijheid ; en het Lied,
Onhoudbaar uit het zwoegend hart gerezen,
Zij als een bergstroom , die zijn band ontschiet!
Gij deugt tot niets , ten-zij het deugen hiet,
Om , enkel door de broddelaars geprezen,
Op Geysbeek een berijmd vervolg te wezen.
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Allerminst voorzeker was het de dichtvorm voor den zanger,
die zijn gedachten gaarne in een ruim en luchtig gewaad hulde
en op wiens poezie het door hem zelf gekozen beeld van den
„bergstroom, die zijn band ontschiet" niet zelden toepasselijk is.
Had hij in onze dagen geleefd, mogelijk zou hij dan de gewraakte
dichtsoort wat minder smadelijk bejegend hebben en erkend, dat
zij ondanks haar geringe lengte, toch nog wel in staat is een enkel
goed denkbeeld uit te drukken.
Maar wat hiervan zij — en ofschoon Braga zeker evenmin de absolute waarheid heeft verkondigd — zeker is het , dat het tijdschrift tijdens zijn kortstondig bestaan , als heilzame reactie heeft
gewerkt tegen de grillige fantasieën en de sentimentaliteit der
Romantische school ; dat het de onbeduidendheid van zoovele voortbrengselen der nationale letterkunde in een helder daglicht heeft
gesteld en dat het, evengoed als de Gids — zij het ook op geheel
andere wijze, — den literairen smaak der landgenooten heeft trachten te verbeteren.
Voor meerdere bijzonderheden omtrent de geschiedenis van het
tijdschrift leze men de hoogst belangrijke inleiding der nieuwe
uitgave van Braga die in 1883 door Winkler Prins werd bezorgd
en van toelichtingen voorzien. Ook blijkt uit deze inleiding, hoe
nog geruimen tijd nadat Braga had opgehouden te bestaan , de
namen der redactieleden en der medewerkers voor het publiek
een geheim bleven en hoe eerst langzamerhand de geheimzinnige
sluier, die de Noorsche godheid omhulde , werd opgelicht.
De beide jaargangen van het tijdschrift werden 10 jaar na zijn
verscheiden nog eens in den oorspronkelijken vorm uitgegeven
(een exemplaar van die uitgave met het jaartal 1853 is o. a. aanwezig op de Kon. Bibliotheek te 's-Gravenhage) , terwijl er kort
daarna een bloemlezing uit Braga onder den titel Bragiana verscheen. Behalve de reeds genoemde van 1853 is er ook een herdruk van 1863. Hoe kort zijn bestaan ook geweest zij , men kan
niet zeggen , dat het „tijdschrift heel in rijm" na zijn dood tot
vergetelheid was gedoemd.
's-Gravenharge.
A. W. C. ZUIDEMA.
,

„DE HUISHOUDELIJKE VERGADERING”
UIT BRAGA.

Deze geestige bijdrage van Ten Kate krijgt haar charme natuurlijk voor een groot deel van het leuke Latijn. En hoewel ze juist
daardoor misschien ongenietbaar zal worden voor vele lezers van
1lroord en Zuid , zal het toch zelfs voor hem, die geen Latijn verstaat , maar wel wat algemeene talenkennis bezit , niet onmogelijk
zijn eenigszins den toon van het gedichtje te voelen , als hij b.v.
den president , Bakhuyzen van den Brink , bij de verdeeling der
werkzaamheden voor de volgende Gids-aflevering onder de leden
der redactie hoort zeggen:
Heye per sonettieum.
Potgieterius per prosam
Humoristico-morosam
Vullaat rnengelwerkium ! ..
Sic secundus Nummeres
Fiat meesterstukkius l"

Ieder merkt natuurlijk , dat we hier slechts gewoon Hollandsch
met deftige Latijnsche uitgangen hebben.
Aardig , scherp en tot op zekere hoogte waar voor den Gids dier
dagen (1842) en ook voor vele latere Gidsen is vooral de ,, Installatie van het nieuwe lid." De praeses voelt den novitius eerst
eens aan den tand , eer hij in het waardige college zal opgenomen
worden. Hoe zal hij het werk recenseeren van de scriptores, die
niet tot het Gidsclubje behooren ? En de novitius :
»Nobis scribendi
Facultas et jus
Tu Nabes nullum
vai nullum belullurn.
Nullum bellullum de artibus
Opus tuum magnum prulluur,
Nana te non cog aoscimus.
Objective
Subjective
Es et manes asinus !"
!

!

Wij alleen hebben de gave en het
recht om te schrijven. Jij hebt ook
niet het minste belul van de kunst.
Je werk is een groote prul, want we
kennen je niet.
Hoe men 't geval ook beschouwt,
je bent en blijft een ezel!

Wat is dichtkunst vraagt de praeses en de kandidaat weer:
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»Est Poësis ars sudoris
Ars --ov Abracadabrae!
Est cantare ,
Conflanzare
Quod non intelligitnus ,
Volumus nee credimus ;
Est rymare
Et lymare
Voces sine sensibus."

De dichtkunst is de kunst van
't zweeten (in inspannend werkje)
de kunst van het Abracadabra!
't Is zingen , samenflansen, wat wij
begrijpen , willen noch gelooven;
't is rijmen en lijmen woorden zonder zin.

Als we u tot lid aannemen, wat zult ge dan doen, vraagt Bakhuyzen. En 't antwoord:
»Me metipsum adorabo,
Vos vestraque gatlikkabo,
Om den wille van liet smeer!
Et pro symbolo kiezabo:
»Lik-je mij, ik lik-je weer !''

Ik zal enkel en alleen me zelf
aanbidden, enz.

In de nieuwe uitgave van Braga 1 ) noteert in de toelichting
Winkler Prins bij den titel van deze farce : Van Ten Kate, onder
den indruk van Molière." Misschien stelt iemand er belang in te
weten onder welken invloed van Molière Ten Kate hier wel gewerkt heeft en in dat geval verwijs ik hem even naar het slot
van den „Malade Imaginaire", al waar op dezelfde kluchtige wijze
iemand tot doctor in de medicijnen wordt gepromoveerd. Het zal
hem dan blijken, dat Ten Kate slechts een navolging gaf van een
schitterend voorbeeld. Hoe Molière aan zijn farce gekomen is, heb
ik niet volledig kunnen nagaan , maar lang niet onwaarschijnlijk
komt me de meeping voor, dat we hier enkel en alleen het vernuft
en den satirieken geest van Molière hebben en dat hij in zijn
„troisième intermède" eenvoudig van werkelijk bestaande dwaze
toestanden aan Fransche universiteiten in zijn dagen een misschien
wat overdreven spotprent geteekend heeft. Om deze meening te
steunen heeft Aimé Martin gewezen op een plaats in „The life of
Locke" door King , welker inhoud op het volgende neerkomt. In
1676, drie jaar na den dood van Molière, was Locke te Montpellier en woonde daar de promotie van een medicus bij : Groote
optocht van doctoren , gekleed in 't rood met zwarte mutsen ; tien
violen spelen wijsjes van Lulli. De president gaat zitten , geeft
een teeken aan de violisten , dat hij wil spreken en dat zij hebben
op te houden , hij staat op , begint zijn redevoering met den lof
1)

Deventer, T e r G u n n e 1883, p. 75.

556

van zijn confraters en besluit ze met een diatribe tegen de nieuwigheden en den bloedsomloop. Hij gaat weer zitten. De violen beginnen weer. De candidaat neemt het woord, complimenteert den
kanselier, complimenteert de professoren, complimenteert de academie. Weer violen. De president grijpt een muts, welke een pedel,
die in den optocht meetrok, aan een stok draagt , zet den nieuwen
doctor die muts op , doet hem den ring aan den vinger en een
gouden ketting om den hals , verzoekt hem beleefd te gaan zitten.
„Dit alles heeft me al zeer weinig gesticht", zegt Locke. 1 )
J. P.

1) Terwijl de proeven voor dit vel gelezen werden ontvang ik ter plaatsing eenige aanteekeningen, waaronder ,toevallig ook deze, die uitstekend
bij het vorige artikel, dat reeds maanden in mijn bezit was, past en die
daarom hier werd opgenomen. RED.
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Forschungen. 1. Thl. Leipzig, Duncker & Humblot. f 4.70.
Carel (Georg), Voltaire u. Goethe. (Goethe '1770-1789.) Berlin, Gaertner.
f 0.65.
Carpe (Adph.), Der Rhythmus. Sein Wesen in der Kunst u. seine Bedeutg.
im musikal. Vortrage. Leipzig, Gebr. Reinecke. f 2.75 ; geb. f 3.90.
Centenario (Nel VI) della Visione Dantesca. Studi di : Francesco Torraca,
Girolamo Ragusa-Moleti, Vittorio Graziadei, Guglielmo Crescimanno,
Giuseppe Ciuffo ed altri. In memoria. Palermo. f 1.20.
Charpentier (F.), Soirées vendéennes. Causeries, histoires, légendes. Bruxelles, Desclée, De Brouwer & Cie. av. grav. et portr. f 1.40.
Checchia (Giuseppe), Poeti, prosatori e filosofe nel secolo che muore : studi,
ritratti e bozzetti. Caserta. f 2.20.
Chefs-d'oeuvre (les) du théátre espagnol, ancien et moderne. Traduction de
Clement Rochel, avec introduction, notice sur chaque pièce et des notes.
2 vol. f 3.85.
Chiappelli (Alessafidro), Leggendo e meditrndo. Pagine critiche di arte,
letteratura e scienza sociale. Roma. f x..90.
Chronique (La) des livres. Ier no. Paris, Jacques de Nouvion (rue de 1'Odèon
19. Un an (24 nrs.) f 4.95.
Clark (John), A history of epic poetry (Post-Virgilian). Oliver and Boyd
(Edinburgh). Simpkin. f 3.25.
Courtney (W. L.), Idea of tragedy in ancient and modern drama Three
lectures at the Royal Institution. London, T. & A. Constable f 2.30.
Crawshauw (14 . H.), Literary iiiterpretation oflife. London, Maxmillan. f295
Dam (B. A. P. van), William Shakespeare, Prosody and Text. London,
Williams & N. f 9.75.
Dauzat (Albert), Morphologie du patois de Vinzelles (études linguistiques

de la Basse-Auvergne). f 5.50.
,Ueschamps (G.), La vie et les livres. 5e Sèrie. Ad. Colin, Paris. f 1.90.
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Dictionary of national Biography. Edit. bij Sidney Lee. Vol. 63. Wordsworth-Zuylestein. With index to Vols. 1 to 14. London, Smith, Elder and
Co. f 9.75 ; mar. f 13.
Dictionary (New English), on historical principles. Founded mainly on
the materials collected by the Philological Society. Edit. by Dr. James
A. H. Murray, with the assistance of many scholars and . men of science.
Gradely-Greement. (Vol. 4.) London, Clarendon Press. f 3.25.
Dictionary (New English,), on historical principles. Founded mainly on
the materials collected by the Philological Society. Edit. by Dr. James
A. H. Murray, with the assistance of many scholars and men of science.
Vol. 5. In-In fer. London, Clarendon Press. f 3.25.
Diezmann (Aug.), Goethe und die lustige Zeit in Weimar. Neubearb. Ausg.
Weimar, Lusten der. f 1.— ; geb f 1.60.
Dowson (Ernest), Decorations in verse and prose. Smithers, London. f 3.25.
Droste-Hulshoff (Freiin Annette Elisab. v.), Gesammelte Werke, hrsg. von
Elisab. Freiin v. Droste-Hulshoff. Nach dem handschriftl. Nachlass erganzt,
in. Biographie, Einleltgn. u. Anmerkgn. versehen v. WILH. KREITEN. 1. Bd.
1. Halfte. Anna Elisabeth Freiin v. Droste-Hulshoff. Ein Charakterbild
als Einleitg. in ihre Werke. Nach gedruckten u. ungedruckten Quellen
entworfen v. WILH. KREITEN. 2. Aufl. Mit dem Bildnis der Dichterin.
Paderborn, Schöningh. f 3.25 ; geb. f 3.90.
Drucke u. Holzschnitte des XV—XVI. Jrhrh. in getreuer Nachbindung. IV.
BLÜMLEIN (CARL), Die Floia u. andere deutsche maccaronische Gedichte.
Hrsg. v. B. Strassburg, Heitz. f 3.25.
Dryden (J.), Essay of dramatic Poesy. Ed., intr., notes by D. Nichol Smith.
London, Blackie. f 1.30.
Duf (J. W.), Johnson's lives of Milton and Addison. London, Blackwood &
S. f 1,65.
Edwards (W. H.), Shaksper not Shakespeare ; a denial of the claims set
up for William Shaksper, of Stratford,,as the writer of the Shakespeare
plays. Cincinnati-London. 80. w. portr.' and facs. f 6.85.
Fggert (Bruno), Phonetische u. methodische Studien in Paris zur Praxis
des neuspracht. Unterrichts. Leipzig, Teubner. f' 1.60.
Engelmann (Rich.), Archaologische Studien zu den Tragikern. m. 28 Abbildgn. Berlin, 'Weidmann. f 3.90.
Erdmann (Karl Otto), Die Bedeutung des Wortes. Leipzig, Avenarius.
f 2.35 ; geb. f 2.75.
Espada (M. M.), Teatro contemporáneo ; apuntus para un libre de critica.
l rnpr. de Ducaz cal. f 1.90.
Evelyn, Su alcuni poeti e prosatori inglesi moderui, con prefazione di E.
Zoccoli. Milano. f 1.30.
Fiedler (H. G.), Key to 3rd German Gram mar in parallel grammar Series.
London, Sonnenschein. f 3.90.
Finzi (G.), Petrarca. G. Barbèra, Firenze. f 1.10.
Ford (H.), Shakespeare's Hamlet ; a new theory. London, Elliot Stock.
f 1.65.
Forni (N. L.), L'opera di Giacomo Leopardi nel rinnovamento civile della
letteratura italiana. Torino. f 0.35.
Fórstemann (Ernst), Altdeutsches Namenbuch. 1. Bd. Personennamen. 2.
Aufl. (In 10 Lign.) 1. Lfg. Bonn, Hanstein. f 2.60.
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F rster (M.), Beowulf Materalien zu ►n Gebrauche bei Vorlesungen zusam-

mengestellt. Braunschweig, Georg Westeimann. f 0.35.

Fotheringham (J.), Studies of mind and art of Robert Browning. 4th ed.

London, H. Marshall f 4.90.
.b'r^insz (W.), Shakespeare-Grammatik. Halle, Max Niemeyer. f 6.50.
Freemann (M.). et Josselyn (J. A. B.), Etude sur la phonétique italienne.

Paris, Fontem oing. f 2.75.
Fre-udenberger (W.), Beitrage zur Naturgeschichte der Sprache. Leipzig,
Eduard Avenarius. f 1.30.
Gazagne (Maria) , Giacomo Leopardi maestro di se stes^o, poeta e frlosofo.
Torino. f 0.85.
Genelin (P.), Germanische Bestandtheile des riittoromanischen (surselvischen)
Wortschatzes. Progr. Innsbruck, Wagner'sche Univ.-Buchh. f 0.35.
Gerini (C. B.), Gli scrittori pedagogici italiani del Secolo XVII. Paravia
& Co., Torino. f 2.75.
Goethe-Jahrbuch. Hrsg. v. L. Geiger. 21. Bd. Frankfurt a. M., Literarische
Ansta.lt. Geb. f 6.50.
Goldschrnidt (P.), Gutenbergbuch. Festgabe f. das deutsche Volk zur 500jahr. Geburtstagfeier des Erfrnders der Buchdruckerkunst. Halle, Graphische Verlags-Anstalt. m. 22 Abb. f 1.—.
González del Valle (MVM.), La poesia lirica en Cuba. Tipolitografia de Luis
Tasso, Barcelona. f 1.90.
Grasserie ( Raoul de la), Études de grammaire comparée. Des principes
scientifiques de la versification francaise. Paris, J. Maisonneuve. f 11.--.
Grasso (D.), L'Aretino e le sue commedie. Una pagina della vita rurale
del cinquecento. Palermo. f 1.65.
Ilartrann (Herm.), Sheridan's School of scandal. Beitra,ge zur Quellenfrage. Königsberg, Nuiniberger. f 0.65.
Hatzfeld (A.) et Darmesteter, (A.), Dictionnaire général de la langue franeaise
du commencenlent du XVIIe siècle jusqu'à nos jours. 2 vols. Ch. Delagrave, Paris. f 16.50.
Heinemann (Carl), Goethes Mutter. Fin Lebensbild nach den Quellen. 6.
Aufl. Mit vielen Abbildgn. in u. ausser dein Text u. 4 Heliogr. Leipzig,
Seeinann. f 4.25 ; geb. f 5.20.
Hewett ( Sarah), Nummits and crummits. Devonshire customs, characteristics , and folk-lore. With frontispiece by George Martin. London,

Burleigh. f 3.90.

Hillis (N. W. ► , Great books as life-teachers : Studies of character, real and
ideal. London, Oliphant. f 2.30
Hubert (P. G.), Stage as a career : Sketch of actor's life, its requirements, &c. London, Putnam. f 2.30.
Ive(Ant.), I dialetti ladino-veneti dell' Istria. Studio. Strassburg,Trubner. f 3.60.
Jacob (G.), Türkische Litteraturgeschichte in Einzeldarstellungen. 1. Heft:
Das türkische Schattentheater. Berlin, Mayer & Muller. f 2.30.
Jahrbuch der deutschen Shakespeare-Gesellschaft. Hrsg. v. A. Brandl. u,
W. Keller. 36. Jahrg , Berlin , Langenscheidt'sche Verlagsbuchh. f 7.15;
geb. f 7.80.

Jahrh undert (das neunzehnte) in Deutschlands Entwieklung. Hrsg. v. Paul

Schlenther. 111. B d . MEYER (RICHARD M .) , Die deutsche Litteratur des 19.
Jahrh. Berlin, Bondi, f 6,50 ; geb. f 8.35,
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Milton (from Lives of the Poets) by T. W. BERRY and T. P.
Simpkin. f 1.30.
Kabelmann (Karl) , Joseph Addison's litterarische Kritik im »Spectators.
Rostock, 'Warkentien. f 0.80.
Kimn (Otto), Goethe's Lebensweisheit in ihrem Verhaltniss zum Christenthum. Leipzig, Dörffling & Franke. f 0.30.
König (E.), Stilistik, Rhetorik , Poetik in Bezug auf die bibl. Litteratur.
Komparativisch dargestellt. Dieterich, Leipzig. f 7.80.
Kont (1), Histoire de la littérature hongroise par C. Horvath, A. Kardos,
A. Endrödi. Ouvrage adapté du hongrois par 1. Kont. Avec 20 pl. et 95
illustrations. (Budapest) f 5.50.
Koschwitz (E.) , Anleitung zum Studium der französischen Philologie f.
Studierende , Lehrer u. Lehrerinnen. 2. Aufl. Marburg, N. G. Elwert.
f1.95;geb f 2.30.
Kreiten (Wilhelmn), Anna Elisabeth Freiin v. Droste-Hulshoff. Ein Charakterbild als Einleitung in ihre Werke. Nach den gedruckten und. ungedrukten Quellen entworfen. 2. Aufi. Paderborn, Schöningh. f 3.25, geb. f390.
Kitihnlein (H.), Otto Ludwigs Kampf gegen Schiller. Eine dramaturg. Kritik.
Leipzig, Gustav Fock. f 0.80.
Kupffer (Elisarion i>. ), Lieblingminne u. Freundesliebe in der Weltlitteratur.
Eine Sammlg. m. e. ethisch-polit. Einleitg. Berlin-Neurahnsdorf , Brand.
f 3.25.
Le Gallienne (Richard), Rudyard Kipling. A criticism. With a bibliography
by John Lane. London, Lane. f 2.30.
Leopardi (Giacomo) ', Pensieri di varia filosofia e di bella letteratura. Vol.
VI. Firenze. f 1.90.
Levi (C.), Letteratura drammatica. Milano. f 1.65.
Lewes (Louis), Goethe's Frauengestalten. 2. Aufl. Stuttgart, Krabbe. f 3.25,
geb. f 3.90,
Lexicon (Piccolo) Vallardi. Eneiclopedia moderna illustrata. Vol IV (E-Ga)
Milano. f 5.50.
Lo Forte Randi (Â.), Nelle letterature straniere. Serie 11: Sognatori (Cervantes, Nodier, Joubert). Palermo. f 1.440.
Maurrci (A.), Note letterarie (11 secentismo nel Petrarca. L'arcadia secondo
Isidoro Carini. Amleto e Fausto). Palermo. f 0.85.
Meisner (H.) u. Luther (Joh,), Die Erfindung der Buchdruckerkunst. Zum
500. Geburtstage Johann Gutenbergs. Mit 15 Kunstbeilagen u. 100 Abbildungen mi Text. Bielefeld-Leipzig, Velhagen & Klasing. f 2.60.
Meynell (Mrs.) , John Ruskin. (Modern English Writers). London , W.
Blackwood. f 1.65.
Micheli (P.), Letteratura che non ha senso. Livorno. f 0.85.
M?Jbi us (lllart. ), Steckbriefe , erlassen hinter 30 literarischen Uebelthatern
gemeingef hrlieher Natur , m. den getreuen Bildnisseri der dreissig versehen v. Bruno Paul. Berlin, Schuster & Loeffier. f 1.95 ; geb. f 2.95.
.Molnnenti (P.) , Antonio Fogazzaro , la sua vita e le sue opere. Milano, P.
Hoepli. f 2 20.
)Nonet (P.) La prononciation franeaise , cours critique complet. f 1.40.
Musatti (f+.) , La critica storica e le leggende nazionali. Fiat. Gallina,
Padua. f '1.10.
)Meijer (I.), Oldest Books in the world : an account of the religion, wisdom
Johnson (S.),
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philosophy , ethics , psychology , nlanners, proverbs, sayings, refinement,
&c., of the ancient Egyptians. 27 Illus. London, Paul. f 19.50.
Nigri (Giovanni), Divagazioni Leopardiane. Vol. VI ed ultimo. Pavia. x1.60.
Nes field (J. IC.), Key and companion to english gramrnar, past and present. London, Maemillan. f 1.65.
Ossip-Lourié, La philosophie sociale dans le théatre d'Ibsen. f 0.85.
Ottmann (R. E.), Ein Bi ehlein vom deutschen Vers. Emil Roth, Giesen. f460.
Page (Thomas), The english language : Its sources, growth, history and
literature. Including Biographies of principal authors. London, Moffatt
and Paige. f t.--.
Palleske (Ernil), Schillers Leben u. Werke. 2 Tle. in 1 Bde. 15 Aufl. Stuttgart, Krabbe. f 3.25 ; geb. f 3.90.
Paris (Gaston), Poèmes et legendes du neoyen áge. f 3.30.
Petit de Julleville (L.), Histoire de la langue et de la littérature francaise
des origines à 1900. Tome VIII (dernier) : XIXe siècle, 1850-1900. Paris,
Armand Colin & Cie. f 8.80 ; geb. f 11.--.
Petzold (A.), Der Philosoph Schramm. Wahrheit u. Dichtg. in Fritz Reuters
»Ut mine Festungstid". Ein Beitrag zur Geschichte der deutschen Burschenschaft. Berlin, Heymann. f 0.65.
Polignac (M. de), Notes sur la littérature hongroise. f 1.90.
Popular Studies in Mythology, Romance and Folk-Lore. No. 5, The Popular
Poetry of the Finns. No. 6, The Fairy Mythology of Shakespeare. London, Nutt. f 0.35.
Provenzal (D.), I riformatori della Bella letteratura italiana. L. Cappelli
Rocca S. Casciano. f' 1.65.
Queen's Garland (The). Being chosen lyries of the reign of Queen Elizabeth. Selected and arranged by Fitzroy Carrington. Portrait. London,
Duckworth. t' 1.65.
Rajna (Plo), Le f'onti dell Orlando Furioso : ricerche e studi. Edizione corretta e accresciuta. Firenze. f 5.50.
Ra.^segna internazionale (lel'a letteratura, contemporalnea. Fase. 1 Firenze.
f 0.50.

Reeve (J. Knapp), Pratical authorship ; a. work designed to afford writers

an insig'ht into certain technical, commercial and financial aspects of the
profession of letters as followed by the general writer for current publications. Cincinatti. Editor Pub. Co. f 7 50.
Reieh (Emil), Hendrik. Ibsens Dramen. 20 Vorlesgn. 3. Auf7. Dresden, Pierson's Verl. t' 1.95 ; geb. f 2.60.
Renard (G.). La méthode scientifique de l'histoire littéraire. Paris, Felix
A lcan. f 5.50.
Rhys (J.) and Jones (D. B.), Welsh people. Chapters on the origin laws,
language, literature, characteristics. Witli 2 maps. London, F. Fisher
Unwin. f 10.40.
Rius (R.), Bibliografia critica, de leis obras dfe Miguel de Cervantes Saavedra. Madrid, M. Murillo. f 26.65.

(G.), Lingua e dialetti. Nuovo avviinento allo studio della lingu^,
ad uso dolle scuole secondarie. Livorno. C' 0.85.
Roussel (A.), Legendes morales de 1'Ind.e. f' 2.75.
Ruinat de Gournier (Jean). Le peuple et la littérature francaise i la fin
(lu XIXe siècle. f 1 UQL
Romanelli
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Runge (P.), Die Lieder u. Melodien der . Geiszler des Jabres 1349 nach der

Aufzeichning Hugo's v Reutlingen. Nebst. Beitrge zur Geschichte d.
deutschen u. niederh,ndischen Geiszler v. H. PFANNENSCHMID. Leipzig,
Breitkopf & Hartel. f 6.50.
Sadil (M.), Jakob Hidermann, ein Dramatiker des 17. Jahrh. aus dern
Jesuitenorden. Progr. Heinr. Kirsch, Wien. f 0.80.
Saga-Bibliothek (Altnordische). Hrsg. v. G. Lederschiold, H. Gering u. E.
Mogk. XIII: Gi-ettissaga Aswandursonar, hrsg. v. R. C. Boer. Halle,
Max Niemeyer. f 6.50.
Saitschick (Rob.) , Genie u. Charakter. Shakespeare—Lessing—Schopenhauer—Rich. Wagner. Berlin, Hof nann & Co. f 1.65 ; geb. f 2.30.
Santayana (G.), Interpretation of poetry and religion. London, Black. f 3.90.
Schaek (A.), Den litteraere strid. f 1.40.
Schwan-Behrens, Grammaire de l'ancien francais. f 3.75.
Schmidt (Erich), Deutsche Reimstudien. I. [Aus : »Sitzungsber. d. preuss.
A.kad. d Wiss."] Berlin, Reimer. f 1.30.
Schwcring (Jul.), Friedrich Wilhelm Weber. Sein Leben u. seine Werke.
Paderborn, Schöningh. f 5.20 ; geb. f 6.50.
Scott (C.), Some notable Hamlets of the present time : Sarah Bernhardt,
Henri Irving, Wilson Barrett, Beerbohm Tree, and Forbes Robertson.
London, Greening. f 1.65.
Ségard (Archille), Les voluptueux et les bommes d'action. Anatole France,
Pierre Louys, Jean Lorrain, F. Brunetière, Maurice Barrès, Edmond
Picard. Paris, Librairie Paul 011endorff. f 1.90.
Sh eat (Walter W.), The Chaucer Canon. With a discussion of the works
associated with the name of Geoffrey Chaucer. London, Clarendon Press.
f 230.
Smith (C. Gregery), The transition Period. (Periods of European Litterature.) London, W. Blackwood. f 3.25.
Solyma (Domenico), Osservazioni letterarie dalla origine della lingua italiana
fino alla vita nuova di Dante Alighieri. Roma.. f 0.85.
Sledman (E. C.), An American anthology. With photogravure of a group
of american Poets. 2 vols. (Boston) London. f 32.50.
Steevens (G. W), Things seen. Impressions of men, cities and books. Ed.
by G. S. STREET. London, Blackwood & Sons. f 3.90,
Stoddard (F. H.), Evolution of the English novel. London, Macmillan & Co.
f 3.90.
Studi italiani di filologia classica. Volume V11. Firenze. f '11.—
Studien zur englischen Philologie. Hrsg. v. L. MORSBACH. V1 : L. CUSHMAN,

The devil and the vice in the English drarnatic literature before Shakespeare. Halle, Max Nieroever. f 3.25.
Thompson (V.), French Portraits : Appreciations of the writers of young
France. Illus. Boston-London. (4.90.
Turri ( Vittorio) , Dizionario storico manuale della letteratura italiana
(1000- 1900), compilato ad uso dolle persone colte e delle scuole. Torino.
f 2.20.
Urrecha (F.), El teatro ; apuntes de un traspunte. La obra. Por el escena,rio. Impr. de L Tasso, Barcelona. f 1.40.
Vernalelcen (Thdr.), Deutsche Sprachrichtigkeiten u. Spracherkenntnisse.

Zweifelhafte Rille, unsichere Begriffe, deutsche Personennamen u. brauch-
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bare Fremdworter. Wien, Pichler's Wwe & Sohn, f 1.65 ; geb. f 1.95.
Vicaire (Georges) , Manuel de 1'amateur de livres du XIXe sièele, 1801-'1893. Fascicule 11. (Lacordaire — La Mésangère). f 5.50.
Vinson (J.), Légendes boudliistes et Djainas. f 4.40.
Voretzsch (C.), Epische Studien. Beitrage z. Geschichte d. französischen
Heldensage u. Heldendichtung. 1. Heft : Die Compositionen des Huon v.
Bordeaux, nebst krit. Bemerkungen ober Begriff u. Bedeutung der Sage.
Halle, Max Niemeyer. f 5.50.
Ward (Mag Alden) , Prophets of 19th Century : Carlyle , Ruskin , Tolstoi.
London, Gay & Bird. f 2.30.
Waugh (Arthur), Robert Browning. (Westminster Biographies). London,
Paul, Trubner and Co. f 1.30 ; geb. f165.
Weber (Carl , Italienische Mllrchen, in Toscana aus Volksmund gesammelt.
Halle, Niemeyer f 0.80.
Wiese e Percopo, Storia della letteratura italiana. Torino. f 0.80.
Woerner (R.), Henrik Ibsen. 1. Bd. München, C. H. Beck'sche VerlagsBuchh. f 5.20 ; geb. f 5.85.
Woodberry (George Edward) , Makers of literature : Being essays on
Shelley, Landor, Browning, Byron, Arnold, Coleridge, Lowell, Whittier
and others. London, Macmillan. f 3.90.
Wundt (W., Völkerpsychologie. Eine Untersuchung der Entwicklungsgesetze von Sprache, Mythus und Sitte. I. Bd.: Die Sprache. 1. Thl.
Leipzig, Wilhelm Engelmann. f 9.10 ; geb. f 11.05.
Wurzbach (W.), Gottfried August Burger, sein Leben u. seine Werke.
Leipzig, Dieterich'sche Verlagsbuchh. f 4.55 ; geb. f 5.55.
Zeitschrift für Deutsche Wortforschung, hrsg. v. F. KLUGE. I. Bd. 1. Heft.
Strassburg, Karl J. Trubner. Jathrl. (4 N efte) f 6.50.
Zirnmermann (H.), Elohim. Eine Studie zur israelitischen Religions- u.
Litteraturgeschichte. Berlin, Meyer & Muller. f 1.60.

DE OPGAVEN VAN DE HOOFDACTE
EXAMENS 1900.
I. Amsterdam.
Ned. Taal. (9.30--10.45.)
Uit POTGIETERS : » Florence, Dantefeest Mei 1865 71

.

(In dit gedeelte schetst Potgieter het bloeitij dperk van Nederland.)
1. Dir Holland ! dat ik liefhebbe om de glorie,
2.
Uws harten beê, terwijl op veld en vloed
3. De vrijheidszucht den weg wees ter victorie:
4.

Gij , net den roem der wwwaap'nen onvoldaan
5. Gelauwerd uit de halle der historie
Het steile pad der kunsten opgegaan ; —
6.
7. Diêr Holland ! dat een lente neer zaagt zijgen
Wier bloesenipracht geen plaatse liet voor blaan,
8.
9. Daar geur en gloed ontvloeide aan alle tuigen:
Gij ,. even frisch, hetzij uw doek of dicht
10.
11. Op nieuwe wjz' de hymne leerde stijgen,
Op eigen trant de groepen riep aan 't licht ; —
12.

13. Diêr Holland ! dat , trots overwolkte transen,
14. 't Oors pronklik schoon een tempel hebt gesticht,
15. Dien 's vreemdlings oog benijdend nog ziet glansen,
Gij acht het geen vergrijp aan uw genie,
16.
'17. Zoo 'k lieden bij der dankbre wereld kransen.
'18. Den uwen ook deez' groote sehimme biê !
a. Verklaar liet gecursiveerde. b. Hoe zou het aanbieden van Hollands hulde aan deez' groote scbimme (Dante) door den dichter een vergrijp kunnen zijn aan Hollands genie? (16) c. In welken naamval staan:
beê (2), pad (6), lente (7), hymne (11), schoon (14), vergrijp (16), wereld
(17) en waarom ? d. Geur en gloed ontvloeide (9) Is dit grammaticaal
juist ? Welke vorm van het werkwoord is liefhebbe (1) ? Verklaar de vorming van terwijl (2) en oorspronkelijk (11k).
Opstel. (1045--12.15.)
Maak een opstel over een der volgende onderwerpen:
1. Wat is de strekking van de Camera Obscura en als hoedanig leert
gij Hildebrand uit dit werk kennen ? 2. De Granida, of de Baeto van
Hooft. 3. Justus van Fílen en zijn Hollandsche Spectator. 4. »Poëzie is
overal«. 5. Volksvermaken. 6. Voorzichtigheid , ree moeder der wijsheid.
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a. r e g e 1 4. De Nederlanders waren gelukkig geweest in hun
strijd tegen Spanje, maar zij waren niet tevreden met op het

slagveld behaalden roem ; ook op ander gebied wensehten zij uit
te blinken.
r e g. 5. De geschiedenis vermeldt ons, hoe de Nederlanders
lauweren verwierven in den krijg, d. w. z. hoe zij als overwinnaars
uit den strijd terugkeerden.
r e g. 6. Terecht wordt hier gesproken van 't steile pad der
kunsten. Het beoefenen van wetenschap en kunst is een moeilijk
werk; het wordt door den dichter vergeleken bij het beklimmen
van een steil bergpad. 1)
In reg. 4-7 zegt de dichter dus, dat dezelfde Nederlanders, die
in den oorlog wisten te overwinnen, zich na dien tijd met volharding,
en met goeden uitslag, op de beoefening van kunsten en wetenschappen toelegden.
re g. 7— 10. Deze tijd voor Holland (de gouden Eeuw) wordt
dooi' den dichter vergeleken bij de Lente, die de boomen doet
prijken met pracht van bloesem en geheel de atmosfeer met zoete
geuren vult. Holland bloeide door de kunst; de schoonste werken
zagen het licht en verhoogden het aanzien dezer gewesten.
r e g. 10-13. 11w doek ; daarmede duidt men de schilderstukken
aan; Dicht = gedicht, dichtwerk.
Op geheel oorspronkelijke wijze vertolkten schilders en dichters
hun gevoel; op geheel nieuwe wijze vereeuwigden zij de vrjheidshelden en de mannen, onder wier wijs bestuur deze gewesten tot
zulk een' hoogen trap van bloei geraakten.
re g. 13-15. Overwoikte transen zijn in • meer gemeenzame
taal donkere wolken, d. w. z. het beeld voor moeilijke, kommervolle tijden. Hoe moeilijk de tijdsomstandigheden dikwerf waren,
toch hadden de Nederlanders nog lust en gelegenheid om niet alleen
de kunsten te beoefenen, maar ook om een geheel nieuwe richting
aan de kunst te geven, een nieuwe school te stichten.
1). Het aanbieden van Hollands hulde aan Dante zou een vergrijp aan Hollands genie genoemd kunnen worden, wanneer de
dichter alleen oog had voor de verdiensten van vreemdelingen en
die zijner eigen landgenooten onderschatte. Velen toch meenen,
dat alleen het vreemde goed kan zijn, doch Potgieter behoort niet
1)

In Starings S t

0 0 1fl t ti i

g wordt van het rijzend pad gesproken (vs. 19).
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tot hen. Hem kennen wij te goed als groot vereerder van onze
kunstenaars uit de Gouden Eeuw, dan dat hem de hulde aan Dante
euvel geduid zou kunnen worden.
c. Be staat in den 4en naamval als bijstelling bij glorie.
Pad, 4en naamval als bijw. bepaling van plaats, zonder voorzetsel.
Lente, 4en naamval als lijdend voorwerp bij zien. Het is tegelijk
het onderwerp bij neerzijgen, welk werkwoord eene bepaling van
gesteldheid bij lente is.
llymne, 3en naamval. Leeren is een der werkwoorden, die in
den regel vergezeld zijn van een' persoonsnaam in den derden en
een' zaaknaam (hier infinitief) in den vierden naamval.
Schoon, 3en naamval ; het duidt de zelfstandigheid aan, die actief
bij de werking een tempel stichten is betrokken.
TTergri p, 4en naamval als bepaling van gesteldheid bij het.
Wereld, Zen naamval, de bezitter der kransen.
d.

Oppervlakkig beschouwd zou het juister zijn te schrijven:

geur en gloed ontvloeiden aan alle twijgen, doch we gebruiken
hier het werkwoord in het -enkelvoud, omdat men op elk der deden
van 't onderwerp afzonderlijk de aandacht wil vestigen.
Lief hebbe, le persoon enkelvoud van den onvoltooid tegenwoordigen tijd der aantoonende wijs van het werkwoord lief hebben.
De uitgang e komt nog enkele malen voor in enkele uitdrukkingen
en in deftigen stijl, b.v. Ik verblijve .... Zegqe f 5. Voorwaar, ik
zegge u .... (Matth. V : 8).
Terwijl is gevormd uit drie woorden : te der 'w(j le, en beteekent
dus volgens zijne vorming : op dien tijd, tegelijker tijd.
Oorspronkelijk is door middel van het achtervoegsel lijk afgeleid
van het zelfstandig naamwoord oor^pronq, met inlassching van e
en met verscherping van nq tot nk voor de 1. Het beteekent hier:
uit zich zelf, niet van anderen overgenomen.
.

II. Zwolle.
I. Nederlandsche taal. (9-10.45 uur).

Nadat Boga.ezs in een zijner gedichten den lof der ))Spraak(( heeft bezongen en geschetst. wat »Welslprelcenciheid« vermag, gaat hij l(lus voort
Maar dan vooral
1.
2. 0, wondr e Spraak ! verschijnt Uw majesteit,
3. Als Dichtkunst heel Uw rijkdom openspreidt
4. En in het vuur der geestvervoering woorden
5. Tot zangen gloeit , tot hemelveine a kkoorden,
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6. Wier wondermacht 't weerbarstigste gemoed
7. Doet knielen voor wat schoon is , groot en goed.
8. Ja, duit doet zij , wie alle kunsten vieren
9. Als de Eerste in rang en waard den staf te zwieren
10. Dit zet de rol , die uit der eeuwen nacht
11. Den krijgszang eens Homeers ons overbracht
I2. Of 't lied behield van Israels profeten,
13. Een waarde bij, waarvoor we goud versmeten ;
14. Dat maakt de blah.n , waar Vondels dicht den tand.
'15. Des tijds op trotst , voor ons een heilig pand
16. Doch laat te recht en pers èn veder bogen
17. Op zoo veel schats, door haar 't verderf onttogen
18. Toch meer dan schrift of Kosters vond kan bien ,
19. Eischt poëzij , wil m'al haar luister zien.
20. Geen spraakloos blad geeft ons gehéél te lezen
2. Het kunstgewrocht , in 't scheppend brein verrezen.
22. Er staan , of 't waar , slechts noten op 't papier,
23. Nog niet gewekt door d'aanslag van 't klavier.
24. Neen dán , eerst dan is poëzij volkomen,
25. Als levensvol ze in klanken uit mag stroomen,
26. En wat voor 't oog zich schuil hield , de ooren streelt
27. Door 't stemorgaan , gelijk een harp bespeeld.
28. Dan krijgt het woord bezieling , da'n doorzweven
29. Die tonen 't vers , die 't al zijn nadeuk geven;
30. Geen tocht van 't hart , die niet zich eedler uit
31. In 't van natuur hem toebeschikt geluid.
Geef het fragment met eigen woorden eenvoudig, duidelijk en nauwkeurig
terug. 2. Verklaar den naamval va.n woorden (reg. 4) 3. Wat voor zindeden zijn : tot zangen (reg. 5). in rang (reg. 9), waard (reg 9) en te zwieren (reg. 9) :? 4. Wat voor rededeel is voor (reg. 7) ? In welken naamval
staat wat (reg. 7) en hoe noemt gij den zin , waarin 't voorkomt ? 5. Wat
is 't onderwerp van behield (reg. 12) ? Wat wordt met haar (reg. 17) bedoeld ? Benoem taalkundig : 't (reg. 29), al (reg. 29). zijn (reg. 29).

II. Nederlandsche taal. (10.30-12.15 uur).
Behandel een der volgende onderwerpen:
1. Het oorzakelijk voorwerp. (Wat het is ; - naamvallen , waarin liet
staat ; - soorten van woorden , waarbij het voorkomt ; rededeelen , die
als oorz. voorw. dienst kunnen doen ; -- verschil en overeenkomst met
andere bepalingen , enz. Alles met duidelijke voorbeelden toegelicht.)
2. Een vergelijking tusschen de bijwoorden , de voorzetsels en voegwoorden ; toegelicht met duidelijke voorbeelden.
I.

1. Dan vooral blijkt de macht der taal, wanneer de dichter
ons in zijne werken al haren rijkdom doet bewonderen, wanneer
hij door zijne bezielende verzen zelfs de schijnbaar ongevoeligen
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tot geestdrift weet op te wekken voor al . wat goed en edel is en
schoon. Dat vermag de poezie, de kunst, die zich boven alle andere
kunsten verheft. Geestdrift en bewondering wekken, dat is de
onweerstaanbare macht, die schuilt in de werken, uit overoude
tijden voor ons bewaard ; dat kunnen de heldenzangen van Homerus,
dat kunnen de liederen van Israels profeten en juist daardoor
hebben zij eene waarde, die tegen goud opweegt. Diezelfde macht
gaat uit van de heerlijke scheppingen van Vondels genie, welke
dan ook den tand des tijds weerstonden en daarom door ons nog
zoo gewaardeerd worden.
Welke kostbare werken ons overgebleven zijn uit oude tijden
hetzij geschreven, hetzij gedrukt, toch hebben die betrekkelijk geringe
waarde, zoolang de menschelijke stem ze a. h. w. geen leven ingiet.
Het blad, met letters beschreven of bedrukt geeft ons niet geheel
een getrouw beeld van het kunstwerk, door den dichter vervaardigd. Men kan het vergelijken bij een blad muziek, dat eerst dan
tot de meesten onzer spreekt, wanneer het instrument de geschreven
muziek hoorbaar vertolkt. Dan eerst is poezie de groote macht,
wanneer 't gesproken woord gevoelvol tot ons komt en de stem ons
doet hooren, wat aan het oog ontsnapte. Dan wekken de eenvoudigste woorden geestdrift, dan treedt wat bijzonderen nadruk verdiende op den voorgrond, dan kan men uiting geven aan alle
roerselen der menschenziel.
2. r e g. 4. Woorden staat in den 4en naamval als lijdend
voorwerp bij gloeien.
3. r e g. 5. Tot zangen is eene bepaling van gesteldheid bij woorden.
r e g. 9. In rang is eene bijvoegl. bepaling bij De Eerste, dat
eene bepaling van gesteldheid is bij wie. Waard, naamwoordel. deel
v. h. gezegde. (den staf) Te zwieren, oorzakeljk voorwerp in den
4en naamval.
4. r e g. 7. Voor is hier een voorzetsel.
Wat (betrekkelijk voornaamw.) staat in den len naamv. als
onderwerp van den zin : Wat schoon is, een plaatsbep. bijzin welke
de aanwijzing is van eene zaak en met een betrekk. voornaamw.
begint. (Het voorzetsel voor drukt de betrekking uit tusschen het
gezegde en den inhoud van den volgenden zin ; het heeft dus geen
invloed op den naamval van 't betrekkelijk voornaamw, wat.
5. Het onderwerp van behield is 't betrekkel. voornamw. die

waarvan de rol het antecedent is.
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r e g. 17. Haar is een persoonl. voornaamw. en duidt de zelfstandigheden pen en veder aan.
6. r e g. 29. 't == lidwoord van bepaaldheid (het) onzijdig, enkelvoud 4en n v.
't persoonl. voornaamw. (aanduidende 't vers) onzijdig enkelvoud 3en n.v.
al — onbepaald hoofdtelwoord.
zijn — bezittelijk voornaamw. s u b j. onzijdig enkelv. o b j. mannelijk enkelv. ; 4en n.v.
—

II.
1. Het oorzakelijk Voorwerp.
Het oorzakelijk voorwerp is de naam of de aanduiding der
zelfstandigheid , die de aanleiding is tot de werking of den toestand. B.v. Ik reken op uw hulp. Ik ben bang voor de gevolgen.
De hulp is de a a n l e i d i n g tot de werking , die het onderwerp
verricht en niet de o o r z a a k. De oorzaak is de verlegenheid,
de omstandigheid waarin het onderwerp verkeert.
Het 0. V. staat in den 2en of in den 4en naamval. In deftigen
stijl en in enkele uitdrukkingen wordt bij sommige werkw. en
bijvoegl. naamw. de 2e naamv. gebruikt (oorzakelijke genitief) b.v.
Gedenk mijner, ontferm u zijner, hij meende der genade deelacte tiq te
zijn, deskundig, hij is des doods schuldig. Dikwijls wordt deze tweede
naamval vervangen door een' vierden. Gedenk mij. Hij is die sovi
schuldiq. Enkele bijvoegl. naamw. werden vroeger gevolgd door

een 0. V. in den 2en, thans steeds door een in den 4en naamval,
z. a. bijster, getroost, kwijt, zat enz. Verder zijn er werkwoorden,

die gevolgd worden door een 0. V. voorafgegaan door een bepaald
voorzetsel, z. a. rekenen op, denken aan, lust hebben in enz.
Als 0. V. kunnen voorkomen: 1°. ze1fstandige n a a mwoorden; 2. zelfstandig gebruikte voornaamwoorden; 3°. infinitieven; b.v. 1°. Wees mijner woorden
indachtig , zij waren vol zoeten wijns ; ik reken op uw hulp ; zij
waren het spoor bijster ; 2°. Gedenk mijner; deskundig ; ik schaam
mij over hem. 3°. Ik verheug mij u te zien.
Ten slotte merken we nog op , dat het 0. V. ook kan voorkomen
in den vorm van een' bij z i n , b.v.: Denkt er aan, dat gij een
sterveling zijt.
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2. Bijwoorden, voorzetsels en voegwoorden.
Bij deze drie woordsoorten merken we het volgende op : Er bestaat
een nauw verband tusschen bijwoorden en voorzetsels , daar een
groot aantal voorzetsels denzelfden vorm hebben als sommige bijwoorden ; b.v. Hij liep het bosch door ; ik kijk door een vergrootglas (uitzonderingen op dezen regel zijn : af -- van , mee — met,
toe — tot).
Bij woorden komen voor als bijwoordelijke bepaling van plaats,
tijd , causaliteit , hoedanigheid , hoeveelheid en modaliteit ; b.v. :
Kom hier ; hij vertrekt morgen ; desverlangd worden monsters gratis
toegezonden ; hij loopt vlug , wij waren zeer vermoeid ; naogelij k
heeft hij gelijk.
De voorzetsels komen ook voor in dergelijke bijwoordelijke bepalingen ; b.v. : De weg loopt langs het bosch ; sedert 14 dagen hoorde
niemand iets van hem ; van schrik kon hij geen woord uitbrengen ;
ingeval van brand zorgt gij voor de kinderen ; te voet keerde Reinier
uit Aken terug.
Voorzetsels en voegwoorden hebben dit met elkaar gemeen , dat
ze beide betrekkingswoorden zijn ; de voorzetsels drukken betrekkingen uit binnen de grenzen van den enkelvoudigen zin ; de voegwoorden drukken betrekkingen uit tusschen de zinnen onderling,
terwijl we opmerken, dat de bijwoorden zoowel in de eerste als in
de tweede functie kunnen voorkomen.
De overeenkomstige dienst in den zin van bijwoord en voegwoord
willen we nog eens nader bespreken. Beide woordsoorten kunnen
gebruikt worden om twee of meer enkelvoudige zinnen te verbinden. Het voegwoord verricht deze functie zonder meer ; het maakt
geen deel uit van een der beide zinnen , wat wel het geval is met
de z.g. voegwoordelijke en voornaamwoordelijke bijwoorden. Ik ga,
waar mijn plicht mij roept. Dat is de plaats , waarheen gij u moet
begeven. Het verschil blijkt duidelijk, wanneer men de enkelvoudige
zinnen naast elkaar plaatst ; b.v.: Ik ga, en Mijn plicht roept mij.
Dat is de plaats, en Gij moet u daarheen begeven. Het is niet moeilijk te beslissen of een voegwoord dan wel een voegwoordelijk bijwoord het zinsverband uitdrukt , want de voegw. bij w. behoeven
niet altijd aan 't hoofd van den zin te staan ; indien zij voorop
geplaatst zijn, vindt men altijd de vragende woordorde ; b.v. Het

regende, toch gingen we uit. Het regende ; we gingen toch uit.
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III. 's-Gravenhalte.
Opstel. (9.45-11.15).
Keuze uit een der volgende onderwerpen:
Het Roode Kruis.
1,
't Bestaan van »'t Roode Kruiscc is vast een groote zegen;
Maar beter was noch oorlog noch gevecht.
Een kindermond zei hier met recht
»Waarom verwondt men , die men daarna gaat verplegen?
2. Onze Volksliederen. 3. Kinderpoëzie. 4. Een van de Tijdzangen van
Da Costa of Een drama van Vondel.

Nederlandsche Taal. (11.15--12.30).
Behoedzaamheid.
Wendt af 't verleidbaar aangezicht!
2. Wie luistert naar verleiding. zwicht,
Begeerte is in de ziel gevaren,
Aleer gij t denkt. Begeerte gluipt;
En zoo zij eenmaal binnensluipt,
6.
E3ederf en jammer moet zij baren.
Het eerst is in den strik gevat,
Wie eigen krachten overschat.
Voorzie in need'righeid en mijd
Elke al te zware zielestrijd,
Die kracht en rust zou ondermijnen.
12. Het sterkst vaak , wie zich zelf ontziet!
13. De kracht die echt is, schaamt zich niet,
14. Zwak aan den overmoed te schijnen.
Dooft soms met eigen hand haar vuur.
En spaart zich voor 't beslissend uur.
1. Geef den inhoud van dit gedicht met eigen woorden weer. 2. Verklaar (naar vorming en beteekenis) het verschil tusschen verleidbaar en
verleidelijk. 3. Geef 't zinsverband op van regel 12, l3 en 14. 4. Benoem
taalkundig : wie , regel 2 ; moet , regel 6 ; sterkst , regel 12 ; schijnen , regel
14 ; en geeft beknopt rekenschap van uw oordeel. 5 Vergelijk : zich ontzien en zich sparen.

1. Dat een ieder zich toch op een afstand houde van het • aanlokkende kwaad. Hij , die het op 't oog zoo behoorlijke najaagt,
loopt groot gevaar onder te gaan , want voor men er om denkt,
voor men zich er rekenschap van geeft, is de begeerte ontwaakt en
drijft zij den mensch er toe, onafgebroken naar 't bezit te streven.
De lust om dit of dat toch te doen , o ze is zoo vlug in ons ontwaakt en toch berouw en teleurstelling volgen steeds op het toe-
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geven aan dwaze begeerten. Laat niemand meenen : ik ben sterk
genoeg om de verleiding te weerstaan ; de ervaring leert ons dat
zij , die hunne krachten overschatten juist het eerst bezweken zijn.
Reken u zelven niet sterker en wijzer dan anderen ; voorkom
zooveel mogelijk den heftigen strijd tusschen plicht en begeerte,
want die strijdd ontrooft u van twee kostbare zaken : kracht en
rust. Gij zult het sterkst blijken in dien strijd des levens, wanneer gij uwe krachten spaart, wanneer ge er geen eer in stelt den
overmoedige in vertoon van krachten te overtreffen , wetende dat
gij die te gelegener tijd beter zult kunnen gebruiken ; leert wachten
ten einde op 't beslissende oogenblik tot den strijd toegerust te zijn.
2. Verleidbaar en verleidelijk.
Beide woorden zijn door middel van een achtervoegsel afgeleid
van den stam van het werkwoord verleiden. In deze afleiding beteekent baar geschikt om de werking te ondergaan zooals ook het
geval is in eetbaar, leesbaar. Verleidbaar beteekent dus geschikt
om verleid te worden , gemakkelijk te verleiden. Verleidelijk beteekent geschikt om de werking te verrichten, dus om te verleiden.
Dezelfde beteekenis heeft het achtervoegsel lijk in : behoorlijk, verrukkelij k.
Men spreekt van een verleidelijk aanbod, een verleidbaar karakter.
3. r e g e 1 s 12 , 13 en 14. Dit gedeelte bestaat uit 2 zinnen,
die neven s c h. r e d e n g e v e n d verbonden zijn. De tweede
zin bevat den grond voor den inhoud van den tweeden.
A. Het sterkst .... , tot ontziet.
B. De kracht .... . . tot te schijnen.
Het zinsverband is niet door een voegwoord uitgedrukt..
A. bestaat uit : 1. den h o o f d z i n : .Het sterkst is vaak en
2. den onderwerpszin: Wie zich zelf ontziet.
B. bestaat uit : 1. den h o o f d z i n : De kracht ... , tot niet
en 2. den beknopten oorzak e 1. voor w. zin : Zwak aan den
overmoed te schijnen, van welke beide zinnen de eerste is samengesteld uit I. den h o o f d z i n : De kracht schaamt zich niet en
II. den bijvoeglijken bijzin: Die echt is.
4. r e g. 2. Wie (= hij, die) is een betrekkel. voornaamw. (Het
maakt een deel uit van den onderwerpszin) mannel. enkelv. 1 n.v.
r e g. 6. Moet aantoon. wijs, onvolt. tegenw. tijd 3e pers. enkele.
van 't sterk onregelmatig hulpwerkw. van wijze moeten (men drukt

uit , dat iets stellig gebeuren zal).
Noord en Zuid, 23ste Jaargang.
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r e g. 12. Sterkst praed. gebruikt bijvoegl. naamw. mannel.
enkelv. len naamv. betrekkel. overtreffenden trap. (Het is een
deel van 't naamwoordelijk gezegde).
r e g. 14. Schijnen (in de beteekenis van in schijn zijn) is hier
een koppelwerkwoord ; dus Infinitief van 't sterke koppelwerkw..
schijnen.
5. Zich ontzien en zich sparen.
Beide wijzen op eene groote mate van voorzichtigheid in 't gebruik
van kracht.
Zich ontzien beteekent : rekening houdende met zijne krachten,
niet meer doen dan men kan ; niet meer van zijne krachten vergen
dan ze dragen kunnen. Deze . beteekenis komt duidelijk uit in de
regels 12-15 door de tegenstelling tusschen den wijze en den
dwaas, die in zijn' overmoed meer wil doen, dan hij wel kan.
Zich sparen beteekent : de kracht, - die men bezit, niet nutteloos
gebruiken, opdat men er over beschikken kan als men er behoefte
aan heeft.
IV. Arnhem en Breda.
Nederlandsche taal, 1e gedeelte. (Van 9-101 uur.)
(De spelling van DE VRIES en TE WINKEL te volgen.)
Vondel.
Op zijn besneeuwde kruin en groenen krans te wijzen;
Der dichterlijke jonglingschap
Zijn fikschen vingergreep ten voorbeelde aan te prijzen,
En zijner voeten vasten stap;
Zijn hooggevierden naam naar namen te vernoemen,
Die de Oudheid grootst en roemrijkst had;
Gebuur en vreemdling met zijn lofspraak doof te roemen --Ja , alle dagen hoort men dat!
Maar hem te lezen , hem te kennen , hem te smaken,
Ziedaar wat schaarsch is in een eeuw,
Die slechts twee wegen kent om tot wat naams te raken.
Gemaakte klacht , of wild geschreeuw.
0 Vondel ! Had mijn hart u meer in eer gehouen,
Zijn dorst slechts aan uw bron gelaafd,
Mijn domme jeugd aan u zich willen toevertrouwen ,
En in geen vreemd gareel gedraaid:
'k Zou mooglijk hedendaags met vrediger genoegen
Terugzien op mijn dichterpad;

'k Had mooglijk bij den krans een loover kunnen voegen,
Dien gij mijn land gevlochten had;
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'k Had zeker min gevleis en min geschreis vernomen
Van koortsig brein en week gevoel,
Maar kon met fierder tred en heldrer voorhoofd komen
Waar 't nakroost zit ten rechterstoel.
BEETS.
Geef den inhoud van dit gedicht zoo duidelijk mogelijk in flink proza weer.
2e gedeelte. (Van 11-12 uur).

Gebruik onderstaande woorden in flinke zinnen , geef een beknopte omschrijving van de beteekenis en deel mede wat u omtrent hunne vorming
bekend is : Middelbaar , middelmatig , gemiddeld , middellijk , middelaar,
bemiddeld , bemiddeling.

le G e d e e 1 t e. Vondel, den vorst onzer dichters, kennen wij
allen, maar hoe kennen wij hem ? Er zijn er, dien zijn' grootera
naam alleen gebruiken om zich zelven een schijn van groote geleerdheid te geven. Zij zijn het, die onze jonge dichters wijzen op den
onsterfelijken Vondel als een navolgenswaardig voorbeeld, zij roemen
hoog de verdiensten van den grasaard, die in zijne werken met
zulk een jeugdig vuur sprak ; zij zijn het, die, al praten zij slechts
anderen na, de aandacht er op vestigen, hoe heerlijk zuiver en
schoon Vondels verzen klinken en met hoeveel zekerheid de dichter
voortschreed op het pad der kunst. Zij noemen hem naar de
grootste dichters der Oudheid en tegenover iedereen spreken zjj
met den meesten lof over Vondel. En toch, .... zij kennen hem
niet. - Zij hebben zijne werken niet gelezen, noch getracht die te
begrijpen, want dat is in onzen tijd niet de weg, die tot roem leidt.
Kermisachtig geschreeuw, overdreven sentimenteel gejammer, die
beide voeren vrij wat zekerder tot dat door velen zoo begeerde doel.
In het tweede couplet beklaagt de dichter Beets zich er over,
dat hij in zijne jongelingsjaren Vondel niet hooger stelde, dat hij
toen diens werken niet met meer ernst bestudeerde. Had hij toen
Vondel als voorganger beschouwd en was hij geen navolger geworden van buitenlanders z. a. Byron, dan zou hij mogelijk thans
met meer genoegen terugzien op wat hij toen als dichter schiep.
Mogelijk zou hij dan evenals Vondel zelf gearbeid hebben aan de
verheffing der nationale kunst. 't Is waar, stellig had men hem
toen minder geroemd, ontegenzeggelijk had men minder met hem
geweend, toen hij in zijn „zwarten" tijd behagen schepte in vreeselijke, geweldige tooneelen, maar het is ook eene onomstootelijke
waarheid, dat hij met meer gerustheid en met meer vertrouwen

het oordeel van de nakomelingschap zou kunnen afwachten.
37*
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(Men vergete niet, dat bovenstaande coupletten voorkomen in
het t w e e d e der vier deelgin dichtwerken van N. Beets).
2e G e d e e 1 t e. Middelbaar. In den tegenwoordigen tijd wordt
er sterk voor geijverd meer aansluiting te verkrijgen tusschen het
lager en het middelbaar onderwijs.
In deze afleiding heeft baar eerre passieve beteekenis. Middelbaar
wil zeggen : in 't midden geplaatst zijnde. Middelbaar onderwijs is
onderwijs dat tusschen hooger en lager geplaatst is ; middelbare
leeftijd staat tusschen oud en jong in. (Zie Noord en Zuid 1895,
pag. 289 en volg.)
Middelmatiq. Een jongmensch met middelmatigen aanleg tot studie
doet beter zich op een handwerk toe te leggen dan - geld en tijd
studeerende door te brengen zonder zekerheid te hebben, dat hij
later in zijn eigen onderhoud zal kunnen voorzien
Middelmatiq beteekent volgens de afleiding : de middelmaat hebbende, houdende. Toch gebruiken wij het woord niet in deze gunstige
beteekenis, doch in de eenigszins ongunstige beteekenis van niet
uitstekend.
Gemiddeld. Hoewel een gemiddeld schoolverzuim van 6 °/ G niet
zoo heel groot schijnt, weet elk deskundige toch dat een getrouw
schoolbezoek gedurende maanden niet opweegt tegen de nadeelen
van het grootere verzuim gedurende vele weken.
Gemiddeld is het verl. deelwoord van een vroeger gebruikt werkw.
middelen, dat o. a. deze beteekenis had : middenin plaatsen. Gemiddeld wil zeggen : in 't midden geplaatst, middenin staande d. w. z.
tusschen de beide uitersten, die men zich voorstelt.
Middellijk. Middellijk oefent de Golfstroom een' verzachtenden
invloed uit op 't klimaat van Noordwest Europa.
Middellijk, afgeleid van t zelfstandig naamor. middel, beteekent
door middel van iets, niet rechtstreeks
Middelaar. Jezus wordt dikwijls de middelaar genoemd tusschen
God en de zondige menschheid.
Middelaar is afgeleid van een vroeger bestaand werkw. middelen
dat behalve de hierboven aangegeven beteekenis ook nog deze had :
midden in gaan, het midden houden. Een middelaar is dus iemand,
die tusschen twee partijen bemiddelt, die tusschenbeide komt om
twee partijen tot overeenstemming te brengen.
Bemiddeld. Door de erfenis zijner tante was de vader bemiddeld

genoeg om zijne kinderen te laten worden, wat zij zelf wenuchten,
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Bemiddeld beteekent van middelen (d. w. z. geldmiddelen) voorzien,

dus gegoed.
Bemiddeling. Tevergeefs riepen de presidenten van den Oranje.
Vrij staat en van Transvaal de bemiddeling in van Amerika en enkele
groote mogendheden van Europa tot herstel van den vrede.
Wat de afleiding van dit woord betreft, verwijzen we naar hetgeen gezegd is bij Middelaar.

V. Leeuwarden.
Nederlandsche taal. (1 1 uur.)
Een beknopt opstel over een der volgende onderwerpen :
1. Het verwaarloosde kind. (Oorzaken der verwaarloozing. Staaltjes van
verwaarloozing. Baldadigheid op straat. Treurige gevolgen. Middelen om
liet kwaad tegen te gaan of het te verhelpen. Preventieve en repressieve
middelen. Ouderlijke macht. Leerplicht. Opvoedingsgestichten. Tuchtscholen.)
2. »De wetten zwijgen stil voor wapens en trompetten.«
3. Eene tooneelvoorstelling.
4. Kinderspelen. (Jongens- en meisjesspelen. Te huis en op straat. Geregelde terugkeer van sommige spelen op bepaalde tijden. Verband tusschen spel en jaargetijde ? Spelende kinderen bespied. Valt uit de wijze,
waarop kinderen spelen iets of te leiden omtrent hun karakter ? Veredeling
en ontaarding van 't spel.)
5. Een tendenz-roman. (De strekking van den door u gekozen roman.
Is li et betoog klemmend. , de voorstelling der feiten onpartijdig ? Is het
werk van den auteur een letterkundig kunstwerk ? Is het een mooie roman?)
6. Een historische roman. (Bewijs uit enkele bijzonderheden , dat het
besproken werk inderdaad een historische roman is. In welk tijdperk wil
de auteur zijn lezers verplaatsen ? Wat was het hoofddoel van den schrijver
(of de schrijfster) : eene karakterstudie te geven van eene historische figuur
of eene schets van het maatschappelijk leven uit vroegere dagen ? Was de
historie of de roman hoofdzaak ? Had hij met bijzondere moeilijkheden te
kampen , en zoo ja , in hoeverre heeft hij die overwonnen?)
Nederlandsche taal. (1. uur.)
Woorden.
Daalt Gods genade op koningen van 't Woord,
Melodisch stroomen , rijk in rein vermeien
Va.n rhythmendans en rijmklank, lichte reien
Van Woorden uit den korallijnen poort
Der dichterlippen. En zij gaan bevrijen
Wat lag in Levens kerkenhol versmoord,
Blanke triomfstoet , golvend statig voort
Langs stille waatren , door bebloemde weien.
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Doch snoert de teedre keel de stroeve druk
Van Levens vingren, die hun prooi niet slaken
En sluit de poort de wachter Ongeluk , —
Dan, wanhoopszwart en rood van toorenblaken,
Stormen de Woorden aan de poort zich stuk
Van zilte lippen, die naar tranen smaken.
HÉLÉNE LAPIDOTH-SWARTH.

1. Wat hebt ge op te merken omtrent de stemming , welke uit dit
gedicht spreekt ? 2. Geef enkele opmerkingen over het rhythmnus , het
rijm , en den klankenrijkdom van het vers. 3. Welke beeldspraak valt
meer , welke minder in uwen smaak en deel de gronden daarvoor mee.
4. Geef den inhoud in ongebonden stijl terug.

1. De stemming, welke uit dit gedicht spreekt, zou ik overdreven fijngevoelig willen noemen. De tegenstelling tusschen den
door God begenadigde en den door tegenspoed getroffene zou men
te sterk uitgedrukt kunnen vinden.
2. Bovenstaand gedicht is een sonnet, vroeger ook wel klinkdicht genoemd, o. a. door Vondel.
Het bestaat uit 14 regels van 5 jamben. Het eerste gedeelte
bestaat uit 2 vierregelige strophen met 2 rijmklanken (omarmend
rijm a b b a, b a a b). Het laatste gedeelte uit 2 terzinen met
2 rijmklanken c d c, d c d,
De eerste 8 en de laatste 6 regels vormen elk een geheel, terwijl
de inhoud van 't laatste deel eene tegenstelling vormt met den
inhoud van het eerste deel.
3. Als bijzonder fraaie beeldspraak wenschen we de aandacht
te vestigen op de volgende regelen:
Rein vermeien van rythmendans en rijnaklank voor het heerlijk
samengaan van die twee machtige factoren.
Doch snoert de teedre keel de stroeve druk van Levens vingren

de benarde levensomstandigheden beletten den dichter uiting te
geven aan zijn gevoel.
.En sluit de poort de wachter ongeluk.

5. De mannen van het woord zelfs vermogen niet altijd uiting
te geven aan wat in hunne ziel omgaat. Doch komen zij onder
den invloed van hoogere ingevingen, hoort hoe dan de machtige
woorden als muziek hunne lippen ontvloeien, hoort hoe zuiver van
maat en rijm de regels elkaar opvolgen. Dan geeft de dichter
weer, wat in de binnenste schuilhoeken van zijn ziel verborgen lag,
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dan geeft hij uiting aan grootsche gedachten in woorden, die door
hunnen diepen ernst en eenvoudige schoonheid ons boeien.
Doch leggen 's levens bekommeringen den dichter het zwijgen
op, verstomt ongeluk zijne stem, dan zoekt ook hij tevergeefs naar
woorden , die de droeve wanhoopsstemming zullen vertolken ; het
is alsof de woorden in zijnen mond verstommen en hij tot schreiens
toe bewogen zich niet kan uiten. v. D. MATE.
Naschrift.
Naar aanleiding van bovenstaand werk veroorloven we ons de
vrijheid de volgende opmerkingen te maken:
Bieden de onderwerpen voor opstellen voldoende verscheidenheid
toch meenen wij dat de wijze, waarop de commissie te L e e u w a rd e n het maken van een opstel vergemakkelijkt, aanbeveling verdient. Eenigszins zonderling mogen de opgaven van het tweede
gedeelte werk der commissie te L e e u w a r d e n heeten. De vragen
naar aanleiding van het Sonnet zijn óf te onbeduidend óf te moeilijk. Men ga eens na de strekking van vraag 1 en 3. Het tweede
gedeelte van 't werk in de 1e I n s p e c t i e (IV) is te moeilijk,
tenminste als de candidaat iets schrijven moet over de afleiding
van gemiddeld, middelaar, bemiddeling. Wat de afleiding van middelbaar betreft is de zaak niet zoo eenvoudig als in sommige
spraakkunsten voorgesteld wordt. (Zie N o o r d e n Z u i d 1898,
pag. 299.)

Venetie , verloofde van de baren.
N. en Z. XXI , 3856 , XXII , 467 noot.
In J. Antonides v. d. Goes' Ystroom, 4e boek, vs. 778
vlgg. 1 ) lezen wij :
Veneedje trouwe vrij , om 't jaer , het zeegeval
Met 's Hertogs ring , wen hij , op 't prachtigste uitgestreken,
Op 't feest der Hemelvaert , die werpt in zee , ten teken
Van 't eeuwigh echtverbont , met Thetys aengegaen :
Dan steek' het Wapenhuis , Sint Markus oorlogsvoer
Te trotser uit , en mann' galeien , galeassen
En krijgsfeloeken, om de Turken te verrassen,
En hael' den zeeslag van Lepante weer in top.
War f fum.
1)

G. A. NAUTA.

In de uitgave van 1714, te Amsterdam, bij Nicolaes ten Hoorn, blz. 124.

TIJDSCHRIFTEN.
De Gids, Mei.
Prof. Kalff schijnt zijn portrettengalerij van zeventiende-eeuwsche
letterkundigen eenigszins volledig te willen maken : na Vondel,
Camphuysen, Hooft, Cats behandeld te hebben, schrijft hij thans
een studie over Constantijn Huygens. Van het vele belangrijke
zullen wij trachten het allerbelangrijkste zoo kort mogelijk samen
te vatten. „Een getrouw dienaar der Oranje's en een oprecht
geuzenkind. Hollander in merg en been, maar wereldburger in
menig opzicht. In de veelzijdige ontwikkeling zijner rijke gaven
kweekeling van het Humanisme , maar toch overtuigd Kalvinist.
Wijs hoveling, die op menig punt niet ver staat van den Voorburgschen boer. Onder de leeken een „goet predikant" in eigen
trant. Schrander „medicijnmeester", die niet geschroomd heeft de
vlijm der satire te zetten in de booze zweren van zijn tijd. Voortreffelijk vertegenwoordiger van zijn volk, ook tegenover het buitenland, die het zijne gedaan heeft om Hollands vlag in den vreemde
hoog te houden. Belangwekkend mensch, als staatsdienaar, afgezant, dichter, componist, geleerde, landedelman, onvermoeid werkzaam. ; vol belangstelling in het rijke leven zijner dagen. Krachtig
man, wiens zinnelijkheid onverbloemde taal spreekt ; ruw , vaak
grof, doch uit wiens verborgen hartebronnen ook teere woorden
opwellen tot de kleine vogels die komen nestelen tusschen de vensters van het huis op Hofwijck. Een vast gemoed, dat niet smolt
in blijde weelde, maar waarop de tegenspoed afstuitte als op een
taai schild. Autobiograaf eindelijk die ons door zijne omvangrijke
schriftelijke nalatenschap in staat heeft gesteld, hem in al deze en
in andere opzichten te bestudeeren en te leeren kennen, zooals wij
dat bij misschien geen ander zijner tijdgenooten vermogen."
Na de inleiding komt een overzicht van Huygens' leven. Kenschetsende voorvallen uit zijne jeugd worden niet vergeten. Op
zijn vijfde jaar krijgt hij de eerste lessen in dansen van zijn vader.
Toevallig komt de vrome Amsterdamsche predikant Helmichius op
zoo'n dansles de kamer binnen ; onmiddellijk ruikt de Calvinist de
Humanistische lont die hier brandt en hij berispt vader Huygens
-
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over de verkeerde dingen die hij zijn kinderen leert. Maar deze,
al is hij een vroom man, verdedigt den dans als bijzonder geschikt
om kinderen te leeren zich gemakkelijk en sierlijk te bewegen.
Er heerscht een hartelijke vertrouwelijkheid, een vroolijke ongedwongen toon tusschen Constantijn en •zijne ouders. De twaalfjarige knaap antwoordt zijn vader, wanneer deze hem onophoudelijk
om verzen vraagt : „Altij d, vader, vraagt gij liederen, altijd epigrammen ; wij vragen u om geld ; zoo staan wij gelijk. Maar wilt
gij het beloofde geld niet geven, wij geven u geen verzen ; dan
staan wij immers gelijk." -- Wordt Huygens wat ouder, dan zien
wij dat de huwelijksliefde hem allerminst aanlacht : „Cest une folie
que 1'on se marie" en : „Vive 1'aimer sans s'engager." Toch had
hij reeds in 1614, blijkens zijn Dagboek, kennis gemaakt met Dorothea (waarschijnlijk Dorothea Van Dorp), met wie hem eerst liefde,
later , vriendschap verbond. — Zijne persoonlijkheid zien wij zich
slechts langzamerhand loswikkelen uit de zwachtels waarmede
onderwijs en omgeving zijn geest hadden omwonden. In den aanvang niets dan Latijnsche verzen, van tijd tot tijd afgebroken door
verzen in de taal die aan het hof en in hoofsche kringen in zwang
was : het Fransch. Dan pas komt de moedertaal te voorschijn,
eerst schuchter in vertalingen, dan ook in oorspronkelijke verzen.
Toch is er in de Latijnsche poëzie wel iets, dat ons een uitzicht
opent op het verschiet, ons den man van later in den knaap van
thans doet zien. In het klaagdicht van Louise de Coligny, in de
gedichten op den zeilwagen, op de plechtige verheffing van Prins
Maurits tot Ridder in de Orde van den Kouseband, zien wij reeds
den dichter vol belangstelling in hetgeen zijn tijd te zien geeft.
Verzen op zijn vader, broeder en zusters, eene beschrijving van
een reisje naar Amsterdam, verjaarsdichten en nieuwjaarsdichten
toonen ons reeds den dichter der onder-onsjes. Vieze puntdichten
en faecalische grappen staan er naast gebeden en bewerkingen der
psalmen : voorafschaduwingen van zoo menig sneldicht, van de
klucht van Tr n tje Cornelis ter eenre, van Bibel-&off en tal van
stichtelijke gedichten ter andere zijde. — Werkzaam is Huygens
in de hoogste mate : is hij niet op reis, dan studeert hij. Men
moet snaar eens een blik slaan in de lijst van schrijvers door Huygens aangehaald, om zich eenige voorstelling te kunnen maken van
de uitgebreide lectuur, waarvan hij, zeker niet oppervlakkig, kennis
had genomen. De gansche klassieke literatuur, ook de auteurs van
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de latere Latiniteit , de kerkvaders, de werken der humanisten uit
verscheidene landen, allerlei auteurs van den nieuweren tijd in
verscheidene talen, want hij verstond o.a. Fransch, Engelsch, Duitsch,
Spaanseh en Italiaansch, zoo goed dat hij er van tijd tot tijd verzen
in maakte. Maar toch, de man, die het professors-type zijner dagen
zoo geestig wist te etsen, liep door al die geleerdheid geen gevaar
een boekwurm te worden. — Zijn Vaderland heeft hij vurig liefgehad ; drie Prinsen van Oranje stond hij achtereenvolgens als
Secretaris ter zijde. Alleen een sterk gevoel van vereering en
liefde kon hem bestand maken tegen de velerlei moeilijkheden , de
zorgen, het verdriet en de bitterheid, die zijne betrekking medebracht. In 1638 hooren wij hem zich beklagen:
Van ruggeling beklapp, van opgestoocktc. quell-raed,
Voor onberoemde gunst, voor onverdiende weldaed,
Van vré in tween geruckt, van twist met list geweckt,
Van vuylen arghewaen, met roosen toeghedeckt.

Erger werd dat nog na den dood van Willem II bij de twisten
tusschen Amalia van Solms en Prinses Maria ; maar het moeilijkst
was zijn strijd toen hij beproefd werd in de hartelijke liefde voor
zijne zoons, toen Prins Willem III bij een verzoek om hulp, waarschijnlijk ten behoeve van zijn zoon Lodewijk, op ruwe wijze weigerde hem te helpen. Welk een bitterheid spreekt er uit de klacht
van den bijna tachtigjarigen vader:
Maar niet en heeft Beroert : 'k heb aen een deur geklopt,
Die steen of yser was ; en, van de stoep geschopt,
Als een stout Bedelaer, heb in mismoedicllheit,
Geswolghen een verstookt stilzwijgen voor bescheit.

Toch vaart hij niet uit : zelfs eindigt hij gelaten met een wensch :
moge den Prins, indien hij zelf grijsaard zijn zal, geene ondankbaarheid van jonge onwetenden ten deel vallen voor het goede dat
hij gedaan heeft. — Naar aanleiding van het portret, door Blooteling gemaakt naar Netscher's schilderij (zie de fraaie reproductie
in Noord en Zuid XXI, tegenover blz. 525), zegt Prof. Kalf : „Men
kan het wel zien : deze man heeft het leven geleefd, niet ondergaan, het leven leeren kennen in zijn rijkdom, het leven genoten
voorzoover hij meende het als Christen te mogen genieten ; doch
niet hij zal het liedje van verlangen zingen en al zal hij zich nog
lang blijven vermaken met het .schrijven van puntdichten, gewoonlijk boertig, soms geestig, dikwijls plat of grof - hij is toch tevens
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niet ver meer van de stemming waarin hij twaalf jaren later zal
schrijven : Komt, Heere, 't is genoegh." ---Het Letterkundig Maandschrift.
De eerste aflevering van den derden jaargang werd ons ter beoordeeling gezonden. Misschien zouden wij met enkele woorden er
ons afgemaakt hebben, wanneer dit tijdschriftje zich niet met zulke
buitensporige pretenties kwam aanmelden De inhoud is al bijster
poover en toch lezen wij in het Voorwoord" dit vermakelijk zinnetje : „Het Letterkundig Maandschrift vangt thans den derden
jaargang aan. Klein en bescheiden begonnen, breidt het zich uit
en streeft er naar het voornaamste Nederlandsche Tijdschrift te worden." De Redactie heeft blijkbaar nog al gevoel van eigenwaarde.
Het prospectus begint even snorkend : „We hebben op het oog
eene populariteit in de edelste beteekenis en die slechts door een
verstandig . en met oordeel leiden van het publiek zal zijn te bereiken. Kosten noch moeite zullen ons te groot zijn om dit grootsche
doel na te streven en hetgeen we in het bovenstaande hebben geschetst (N.B !) ten uitvoer te leggen." Neemt de opsteller van dit
grootsche prospectus een loopje met het publiek of met zich zelven ?
Hooren wij verder : „Het Letterkundig Maandschrift zal bijdragen
in zich opnemen van medewerkers uit alle oorden der wereld ...
het zal worden : Het tijdschrift van Groot-Nederland ; het zal als
een standaard zijn waarom allen zich kunnen scharen."... enz. enz.
Op den omslag prijkt het portret van een der medewerkende
kunstenaars. Wil men zien hoe een genie op een prentje er uitziet, dan beschouwe, neen, dan bestudeere men maar met eerbied ! — deze houding en deze trekken. Dan aan het genieten
van proza en poëzie ! Van deze laatste alleen enkele staaltjes:
AAN DE BOEREN.
Heeft roofzucht uwen val gedroomd,
Wee wie u tergen kwam,
0 bloed dan hebt ge blij gestroomd
0, bloed van Dietschen stam!

Meesleepender nog is deze krijgsmuziek:
BARST LOS.
Barst los in geestdrift Vlaamsche volk
De schennen° scheurt de vage wolk
Waarin de toekomst ligt bedolven;
Ontzettend schieten breede golven
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Den schoot van ons verleden uit
En zingen in ons hart zoo luid
Den roem van eenen heldenstam.
Dien roem aan ons, aan ons vooruit!
Vooruit door vuur en vlam ! ..
Hoezee, de toekomst is aan ons !
Stijg op met moedig hertgebons,
Gelijk voorheen de helden stegen,
Draag nieuwen luister allerwegen ... enz. enz.

Verder een ode Lente, gericht aan zekere Céciel, wat, volgens
een noot, eigenlijk Cécilia moet zijn :
Ceciel, hoor je lachen noch zingen ?
Zie, de lente is komen uit,
Knop en bloem en 't groene kruid
Kwamen uit der hoekskens springen ..

De dichter eindigt met Céciel te vragen of zij „'t huis nog wil
houden." Hij wil met haar op het pad, op „liefdens pad". De
aarde, deelt hij haar mede, „drinkt zich daar aan vreugde zat."
En dit is de poëzie van het tijdschrift, dat het voornaamste tijdschrift van Nederland wil worden!
Van dit oordeel kunnen wij niets terugnemen nu wij ook met
aflevering 2 en 3 hebben kennis gemaakt. Is er misschien bij de
prozaopstellen nog het een en ander , dat leesbaar heeten mag
— ofschoon wij geen enkele bladzijde van blijvendee waarde ontmoetten — de poëzie is van dien aard, dat wij onze oogen nauwelijks gelooven en ons afvragen of wij wel goed lezen. Eén enkel
staaltje nog. 's Levens Reis heet het gedicht, waarvan wij de slotstrophen aanhalen:
Grootmoeder en haar kleinkind
Zij reisden langzaam voort,
En zijn nu aangekomen
In 't lang verbeid zijnd oord.
Zij zijn er aangekomen
Maar thans gescheiden, die twee
liet kleinkind in 't volle leven,
Grootmoeder ter doodenstêe.

Dat wij bij dat bestje „aankomend ter doodenstee" onwillekeurig
aan het Letterkundig Maandschrift denken -- is het onze schuld ?
De Gids, Juni.
Prof. K a 1 f f . zet zijne studie over Huygens voort : „Wat Huygens als dichter kenmerkt en onderscheidt van Vondel, Hooft en
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Breeroo, is in de eerste plaats het autobiographisch karakter zijner
poëzie. „Hij singht altoos van hem selven" zeiden onze voorouders van den Koekoek. Altoos zou met het oog op Huygens
zeker onbillijk moeten heeten, want werken als Stede-steininen en
Zedeprinten, als Trijntje Cornelis en een groot deel van zijn Sneldicht handelt over de maatschappij waarin hij leeft. Doch daartegenover staat dat wij in zijn .Dagti-werk een soort van program
van actie vinden, een uiteenzetting op rijm en in maat hoe Huygens zijn huwelijksleven wenscht op te vatten en in te richten;
dat Hofwyck en Cluyswerck beide . ons een beeld geven van des
dichters persoonlijkheid en huiselijk leven ; dat Zeestraet en Voorhout nauw met zijne persoonlijkheid verbonden zijn ; dat stichtelijke
werken als Bibel-stof en Oogentroost, eene satire als Costelyck Mal
en trouwens ook Zedeprínten, als zeer persoonlijke uitingen van den
dichter ons hem beter doen kennen ; dat eindelijk een groot deel
zijner kleinere gedichten gewijd is aan zijn eigen huiselijk en persoonlijk leven en aan dat zijner verwanten, vrienden en kennissen.
Wie dus Huygens poëzie bestudeert en tracht eene voorstelling te
geven van haar wezen, zal er van zelf toe komen eene voorstelling te geven van het wezen des dichters. Wij zullen dus in de
eerste plaats antwoord hebben te geven op de vraag : Hoe vertoont
Huygens' persoonlijkheid zich in zijn werk ? In Constantijns' werken zien wij telkens den man van den nieuweren tijd. De middeleeuwen liggen ver, ver achter hem ; hij ziet ze te nauwernood
nog. Overigens schijnt de kern van Huygens' wezen minder gewijzigd te zijn door den invloed der oudheid dan men zou verwachten. Zeker, hij heeft de gansche klassieke literatuur ,,doorkropen". maar hoe zelden vinden wij hem in bewondering over de
klassieke kunst. Hoe zelden toont hij, nadat hij zijn eerste ontwikkeling achter den rug had, door vertaling of navolging van de
literaire meesterstukken der oudheid, welk een diepen indruk die
kunst op hem had gemaakt. Spreekt hij van zichzelven, geeft hij
een vrij uitvoerige schets van „Huygens van binnen en van buiten",
dan valt het niet te ontkennen dat zijn zelfbespiegeling ons in veel
gevallen een zeer gunstige voorstelling geeft van zijn karakter en
zijne daden. Echter mag men niet voorbijzien, dat Huygens, zoo
hij roemt, roemt in den Heer.
Humanist is hij, meer dan mysticus. Het is opmerkelijk dat wij

bij Huygens den elegischen weemoed over het scheiden, over de
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vergankelijkheid van al het aardsche, aantreffen slechts in zijne
eerste ontwikkelingsperiode, in een tijd, waarin hij, zeventienjarige
knaap, nog geheel onder den invloed van Oudheid en Renaissance stond.
In later tijd vinden wij de gedachte der vergankelijkheid nog wel
in zijne poëzie terug, maar zonder dien woemoed van vroeger.
Man van den nieuweren tijd eindelijk toont Huygens zich in zijn
wereldburgerschap. Toch was hij niet cosmopoliet in den vollen
zin des woords : daarvoor was hij met te sterke banden gehecht
aan zijn vaderland ; dat blijkt te duidelijk uit de innige warme
vaderlandsliefde, die gloeit in zijne verzen. Wereldburger ja, dat
is hij ook, maar meer Nederlander, Hollander, Hagenaar. Zelden
heeft een dichter zijn geboortestad zoo lief gehad. zoo haar in zijne
verzen verheerlijkt als deze. Met rechtmatigen trots mocht hij
zeggen :

Iok heb voor Land en Kerek stantvastelyck ghesweet.
Geen der voorname dichters onder zijne tijdgenooten geeft door
zijne persoonlijkheid en zijne werken zoozeer een kort begrip van
het Nederlandsche volk dier dagen als Huygens. Want Vondel en
Breeroo staan te ver van de hoogere kringen ; Hooft, al bediende
hij zich in zijn Warenar bij uitzondering van de volkstaal, te ver
van de lagere. Cats staat hier weer het dichtst bij Huygens en
zou hem hier misschien hebben kunnen evenaren, indien hij niet
zoo „gansch achtbaar" geweest ware. De Secretaris van den Prins,
die in betrekking staat tot de aristocratie van geboorte, in briefwisseling met de aristocratie van geest , luistert op „Hofwyck"
gaarne naar de praatjes van boeren en schippers. Richt hij al
gedichten tot princessen en gravinnen, hij vermeit zich in het dialect
van de Voorburgers, verkneukelt zich in de geschiedenis van Trijntje
Cornelis. In zijne Zedeprinten vindt men den Koning afgebeeld
met den hoveling en den gezant, maar ook den boer, den matroos
en den bedelaar. Doch zoo hij al in het midden van zijn volk
staat, dichter staat hij bij den middelstand en de lagere standen
dan bij de hoogere. En vrij van kaste-geest is hij.
Huygens had zijn land lief, doch nader aan het hart lag hem
het vaderland daarboven. Toen hij aan het slot van zijn Voorhout
zijn hart had uitgestort en zijne volkomen toewijding aan zijn land
en volk betuigd, gevoelde hij blijkbaar dat een Christen z66 niet

mocht eindigen en dus vervolgt hij:
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Is doch 't Vaderlandt te minnen

Bovenal dat min-verleydt,
Stijght den Hemelwaert mijn zinnen
Daer uw Vader-erve leyt;
Ziele, streckt uw traghe vlereken
Daer ghij hergezonden zijt.

Eerst in 1619 toont hij in een vrije bewerking van de Artikelen
des Geloofs hoezeer zijn geloof hem een zaak des harten is geworden. In dat jaar of kort te voren moet hij tot het besef zijn gekomen dat hij tot dusver te kort was geschoten in zijn streven
naar het doel dat een Christen zich stellen moet, dat hij nog te
zeer met wereldsche ijdelheid was vervuld. Warme sympathie en
bewondering toont hij voor den vurigere Kalvinist Marnix, die hem
een toonbeeld van den wijzen hoveling is, naar wiens voormalige
woning hij een bedevaart doet, wiens ruwen bitteren spot met het
Katholicisme men soms bij Huygens terugvindt. —
Een voorname karaktertrek van de bewoners der lange landen:
het overwicht van het verstand op het gevoel, is ook bij Huygens
duidelijk waarneembaar, al volgt daaruit natuurlijk nog niet dat
het gevoel onontwikkeld is. Gepaard met dat verstandelijk overwicht gaat echter zekere nuchterheid, die nergens beter uitkomt
dan waar hij zich plaatst tegenover de neiging dier tijden om alles
tot een hooger plan te verheffen. Het gevoel van Huygens onderscheidt zich in meer dan een opzicht door gemis aan diepte en
fijnheid, ja het is soms van een grofheid, zooals wij die van iemand
uit die kringen en zóó opgevoed niet zouden verwachten. In zijn
Ooghen-Troost schrijft hij:
Vriendinne, weest getroost : God kan sich selfs verwinnen,
Hij heeft noch slycks genoegh en speecksels in den mond
Om ons te leeren sien wat sieek scheelt en gesondt.

Ofschoon zijn gevoel voor de natuur niet bijzonder ontwikkeld
was, moeten wij toch erkennen dat een opwekking als de volgende
in zijn tijd zeldzaam was:
Comt en helpt mij opwaerts kij eken
Langs der Linde-toppen goudt

en dat het vers :
Stille doock in tack en bladen

blijkt geeft van een zuivere waarneming der natuur. En geen
Nederlandsch auteur van dien tijd heeft zulk een juist oordeel over
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schilders en schilderkunst gehad, geen als hij zulk een belangstelling getoond in de werken van schilders, geen toont zulk een critischen blik in het onderscheiden van den bij zonderen aanleg , den
eigenaardigen trant, de krachten en de zwakheid der onderscheiden
kunstenaars.
Tot hooge waardeering van de vrouwen is Huygens, ondanks
zijn omgang nooit gekomen. —
De schrijver besluit dit stuk van zijn artikel met een vergelijking
tusschen Huygens en Cats. Er is veel overeenkomst : beiden nemen
deel aan 't openbare leven, zijn van onverdachte rechtzinnigheid
en tevens scherpe financiers ; hun hart gaat uit naar het nuttige,
het praktische, het rationeele ; in beiden zien wij zin voor eenvoud
en het natuurlijke gepaard met ruwheid, met pleizier in het vieze
en sexueel-zinnelijke. In overeenstemming daarmee is hun gevoel
niet fijn, evenmin als hun smaak. Laat Cats tot drie maal toe
God rijmen op pot, Huygens doet niet voor hem onder met het
rijmpaar God snot.
Doch is de overeenkomst groot, het verschil is grooter, en het
verst loopen beider banen uiteen, indien wij het oog vestigen op
hun karakter als dichter. Van Huygens' beteekenis als dichter, van
zijne kracht en zijne zwakheid als zoodanig, zal schrijver een voorstelling trachten te geven.
De Gids, Juli.
Deze aflevering brengt het besluit van Prof. Kalff's artikel over
Huygens. Wat was de poëzie voor Huygens en wat is Huygens
voor de poëzie geweest ? ziedaar de twee r vragen, die schr. nog te
beantwoorden heeft. De dichter zelf heeft dat ten deele gedaan
door het werk van zijn gansche leven te vergelijken bij dat van
den hard werkenden boer die in het zweet zijns aanschijns tarwe
teelt ; tusschen dat werk van zijn leven staan zijne gedichten als
de bloemen in het koren. „'k Geef u brockeling van tijt" getuigt
hij van zijn sneldicht. Van een hooge opvatting der poëzie, van
Bene roeping, eene wijding kon weinig sprake zijn bij wie zoo
dacht. Het beste deel zijner krachten gaf hij. en moest hij zijns
inziens geven aan zijne taak als secretaris van den Prins : wat er
overschoot gaf hij aan Kunst en Wetenschap. „Keur van woorden,
pit van sine", dat is waarnaar hij streefde:
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»'k Ben, onsoenlick gebeten
Tegen 't lamme laffe lijm
Van den dagelixen Rijm."

Verder onderzoekt schr. hoe Huygens dacht over de letterkunde
van buiten- en binnenland. (Dante noemt hij niet, voor Shakespeare
noch Milton schijnt hij oog te hebben gehad.) Zijne gedichten
schreef hij vaak in snipperuren : in de legerplaats, onder tromgeroffel en bazuingeschal, voor anker bij Rammekens, op een rit tusschen Putten en Amersfoort. Verstand, vernuft, geest, dat zijn de
drie trappen, waarop een groot deel van Huygens' poëzie gerangschikt kan worden. Nergens kunnen wij zijne neiging tot het vernuftige, aardige, geestige beter waarnemen dan in zijne puntdichten,
door hem zelven Sneldicht genoemd. Dat genre moest hem wel
aantrekken. Zijn lust tot het dichten van verzen vol pit, waar in
een kort bestek zoo veel mogelijk van juiste waarneming, rijpe ervaring, degelijke menschenkennis of ook louter vroolijkheid en
speelsche dartelheid is samengedrongen, heeft hij ook elders getoond ; doch hier had hij daartoe de beste gelegenheid. Indien men
beweert dat verstand, vernuft, geest voorname eigenschappen zijn
van Huygens' poëzie, dan is daarmede natuurlijk niet gezegd, dat
het gevoel er afwezig is, dat poëzie van hooger soort dan die welf
ker wezen vooral in geest en vernuft bestaat, bij hem te vergeefs
wordt gezocht. Zeker Huygens heeft veel meer verdienstelijke,
aardige, boertige, vernuftige, geestige, dan mooie verzen geschre.
ven ; doch ook vrij wat verzen, die door de meerderheid der ont+
wikkelde lezers, ook * door de hoogst ontwikkelden onder hen erkend
zullen worden als goede of mooie poëzie. Evenwel valt het niet
gemakkelijk in Huygens' dichterlijke nalatenschap stukken van
eenigen omvang aan te wijzen, die van het begin tot het einde
mooi zijn. Kiesche smaak, dat fijne gevoel dat waarschuwt tegen
het overtreden der grenzen, wordt in Huygens als dichter te vaak
gemist ; en uit matelooze herhalingen wordt eentonigheid geboren
die verveelt, verveling die den geest vermoeit en neerdrukt. Huygens' alexandrijnen, die de rust zoo dikwijls midden in het vers
hebben, dragen er niet altijd toe bij die eentonigheid weg te nemen
of te verminderen.
Onder Huygens' tijdgenooten was er in het algemeen over zijne
persoonlijkheid en zijne poëzie maar één stem : die der bewonder

ring. Van der Burgh, Westerbaen, Vollenhoven, Jeremias de
Noord en Zuid, 238te Jaargang.
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Decker, Antonides en zoovele anderen zijn het eens over Huygens'
groote kennis, zijne wijsheid, zijn vernuft, zijne diepzinnigheid. Ook
Cats zingt zijn lof, en wat meer zegt : zelfs Hooft en Vondel vindt
men onder zijne bewonderaars. Beiden hebben eerre voortreffelijke
karakteristiek gegeven van Huygens' poëzie. In later jaren en
eeuwen heeft zijn naam vrij wat verloren van den glans die hem
omstraalde, maar toch blijven twee der beste namen uit onze literatuurgeschiedenis : Staring en Potgieter met dien van Huygens
verbonden ; beiden hebben van hem geleerd, tot beider vorming
als dichter heeft hij medegewerkt.
Aan het einde van Prof. Kalff's studie lezen wij : „Neen, een
groot dichter is hij, naar de meening van zeker verreweg de meeste
tot oordoelen bevoegden, niet. Noch de diepte van zijn gevoel,
noch de fijnheid van zijn smaak, noch de rijkdom zijner verbeelding, noch zijne vormkracht geven hem recht op dien eerenaam.
Slechts zelden ontroert hij ons, nog minder ontvoert hij ons aan
onszelf, aan den engen kring van ons dagelijksch leven. Doordat
hij de poëzie voornamelijk als ontspanning beschouwde, stelde hij
zich geene hooge eischen, schreef hij vlug voort in den trant, dien
hij zich langzamerhand eigen had gemaakt , schreef hij te veel
dan dat daaronder bij zijn aanleg en zijn talent niet veel middelmatigs moest zijn. Doch men zal hem blijven waardeeren om
zijne oorspronkelijkheid, om zijne liefde tot het zinrijke, puntige,
geestige ; om zijn afkeer van banaliteit, al dreef die hem soms in
een ander uiterste : gezochtheid, om de zuiverheid zijner taal die
hij zoo goed kent en beheerscht ; om het vindingrijk vernuft, door
hem geopenbaard in de wijze waarop hij zich van den rijkdom
dier taal en van hare eigenaardige vermogens weet te bedienen."
Verder bevat deze aflevering nog een artikel van Dr. W. G. C.
B y v a n e k. Nieuwe Gedichten van Albert Verwey De slotsom is :
„Het brandende braambosch" als geheel is niet meer dan de belofte
voor een komend, klaarder boek."
De Bibliographie bespreekt zéér waardeerend den laatsten bundel
van H. Lapidoth-Swarth Najaarssíemmaen.
De Gids, Augustus.
De Letterkundige Kroniek behandelt Het Zusje van H e n r i
B o r e 1. De Heer Borel heeft ditmaal geen bijdrage willen leveren

tot de literatuur van Nederland, .Het Jongetje had daarin nog
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een plaats kunnen vragen — ofschoon een heel aparte, naast Van
Eeden's Kleine Johannes. Maar dit nieuwste werk wil niet anders
zijn dan een simpele bekeeringsgeschiedenis. En nu oordeelt de
schrijver (A. G. van Hamel) : „Aan -Het Zusje eischen te gaan
stellen van compositie, van artistieke behandeling der stof, zou dus
niet strooken met de bedoeling van den schrijver. Zelfs de quaestie
van stijl treedt ditmaal op den achtergrond. Wie dien stijl wat
slap mocht vinden, wie op onnoodige herhalingen mocht willen
wijzen, ziet zijne bedenkingen aanstonds ter zijde geschoven. Alleen
over gebrek aan eenvoud, opgeschroefdheid of valsche rhetorica zou
de schrijver mogen berispt worden." De slotsom is : „Daarom
zullen dezelfde critici die .Het Jonqentje als een eigenaardig kunstwerk hebben gewaardeerd, er toe kunnen komen om Het Zusje
als maakwerk af te keuren. Misschien plegen zij onrecht jegens
de oprechtheid van den schrijver. Maar ik kan toch niet anders
zien of hun eindoordeel moet luiden : „Voor Paul is het wel aardig geweest, maar voor „Het Jongetje" valt het te betreuren dat
er een „Zusje" bijgekomen is."
Met weinig waardeering wordt verder gesproken over J. B.
M e e r k e r k's Multatuli eerre karakterstudie ; met groote ingenomenheid over Multatuli. Auswahl aus seinen Werken , in Ubersetzung aus dem Hollandischen, eingeleitet durch eine Charakteristik
seines Lebens, seiner PersSnlichkeit und seines Schaffens, von
Wilhelm Spohr.
Nederland.
Van de in de Kroniek besproken werken vermelden wij:
H e n r i B o r e 1 Het Zusje. „In Het Jongetje waren beiden,
jongetje en meisje sympathiek, omdat ze ingénu waren ; hier alleen
het meisje ..... Het zusje is uitmuntend geteekend, als geheel
en in détails."
J. R e i t s m a Geuzentijd. „Het boek is heel flink geschreven;
in den beginne hebben de gesprekken iets al te boekaéhtigs,
later als men er goed „in" is, komt dat niet meer voor, of men
merkt het niet meer op .... Het verhaal is levendig ; de draden
der verschillende intriges worden met kunst geleid, de ontknoopin.
gen zijn dramatisch, zooals het in een historischen roman past."
J. B. M e e r k e r k Multatuli. „Het boek is meer gevuld met
feiten, herinneringen, rectificaties, dan dat het een studie over
38*
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Multatuli zou kunnen genoemd worden. Interessant is wellicht de
beschouwing over de verhouding van de .school van '80" tot Multatuli en de relaties van Mr. Paap tot den grooteis man ; wonderlijk
daarentegen het verband dat de heer Meerkerk nu en dan ziet
tusschen Multatuli en de scheppingen van Ibsen."
De Nieuwe Gids,
W i 11 e m K 1 o o s schrijft over de Najaarsstemmen van H. L ap i d o t h-S w a r t h: „Helene Swarth staat nu op het toppunt
van haar volle kracht, die waarschijnlijk nog wel wat langer dan
een kwart-eeuw voortduren kan. Want zij heeft zich langzaam en
ernstig opgestuwd en breed ontwikkeld, hoe langer hoe meer.
Krachtiger steeds en ernstiger ook in de twintig jaar, dat zij nu
schrijft, heeft zich haar superieur talent vrij en vrijer weten te
maken van de gemakkelijke mooiïgheid en de oppervlakkig-gladde
manieren, waaraan haar allereerste werk nog soms leed. Haar
groote begaafdheid heeft zich steeds verdiept en oppermachtigd, ja
men kan zeggen, nu inderdaad vervolmaakt voor goed ..... het
wil mij voorkomen alsof deze meesterlijke Najaarsstemmen staan
uniek en onvergelijkelijk, zoowel in het geheel van haar eigen
productie, als in de Hollandsche kunst dezer eeuw." —
Evenzeer waardearend laat W. G. v a n N o u h u y s zich over
dezen bundel uit in het Spectator-nummer van 4 Augustus. Aanhalingen, omdat zij veelal herhalingen zouden zijn, laten wij achterwege.
Tijdschrift voor Ned. Taal- en Letterkunde, 19e deel, eerste afl.
J. F r a nek, Zum Lancelotwerk. I. Zum ursprunglichen Gedichte
Wrake van Ragisel. In de eerste plaats verbetert S. de uitgave
van Te Winkel der Deykssche fragmenten ; in de tweede plaats
Moltzers uitgave van het Dusseldorfsche fragment ; in de derde
plaats drukt hij twee Keulsche fragmenten af en geeft daarbij eenige
toelichtingen. II. Die Lancelotcornpilation und das Waleweinbuch.
Hierin komt S. tot de conclusie, dat Velthem den Lancelot heeft
verkort, daarin sterk verkort Walewein heeft opgenomen, en met
minder verandering ook Moriaen en twee fabliaus, ongewijzigd een
stukje uit Maerlants Sp. hist., Maerlants geheele Merlijn en de bewerking van het livre Artus. III Excurs ober die correcturen in der

Lancelothandschrift.t. Ze zijn aangebracht deels door Velthem, deels

door een ander uit zijn nabijheid,
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A. K 1 u y v e r, Karabijn. Fransch carabin, zeker vuurwapen, en
carabin, boekweit zijn vermoedelijk identisch met Eng. trap, Fr.
crapin, boekweit, kaf en carabin zal dan ook kaf, onkruid, fig.
homme de rien hebben beteekend'. Het is dan waarschijnlijk in
Zuidwest-Frankrijk ontstaan.
J. V e r d a m, .Nieuwtje Mllerlijn frrrgmenten, afgestaan door Dr.
Jostes, hoogleeraar te Munster. Ze behooren bij het fragment van
Stallaert en geven een veel zuiverder redactie dan Van Vloten's
Merlijn. Een der fragmenten wordt afgedrukt, van het andere de
varianten medegedeeld, alsmede die van het fragment Stallaert.
Tijdschrift voor Ned. Taal- en letterkunde , 19e deel, 2e afl.
S a 1 v e r d a d e G r a v e, Eenige woordafleidingen. 1. Abreye,
Abreiscap komen van den oudfranschen vrouwennaam Auberee.
2 Baanrots is met volksetymologie ontstaan uit oudfransch banerech,
banerez (suffix ez, lat. ieium), afgeleid van baniere. 3 Corre = eelt
zal wel moeten geschrapt worden in 't Mnl. Wdb. en de afleiding,
die er gegeven wordt, is in elk geval onjuist. Oorre = kreng is
hetzelfde als carogne. 4 Sprinqaal komt van espringale, espringalde,
espringarde, met het achtervoegsel ard van springare. 5 _Karabijn
is mogelijk identisch met crapin en waarschijnlijk een noordfransch
woord.
H. Kern, Katteekeï — eekhoorn is nief alleen Geldersch, maar
ook bv. Mecklenburgsch en mogelijk is het door een soort van volksetymologische vertaling hetzelfde als Fransch chat-écurieux•.
H. Kern, .Een .Hoogduitsch en Nederlandsch Iclankverschijnsel is
dat de geren. e voor u in i is overgegaan : b.v. Hd. sitte, sieq, viek,
mit. In 't Ned. is deze i ook e geworden, evenals in schepen, maar
in 't Oostgeldersch bewijst de uitspraak, dat deze e eigenlijk i is
geweest.
J. D a n i ë 1 s. _Een nieuwe tekst van de Griseldis-legende. Schr.
bespreekt een bundeltje, waarin een papieren handschrift van het
leven van St. JElisabeth, het leven van de .H. Katharina van Zweden
dat van Sinten Godelieven en de Griseldis, naar Petrarca. De tekst
van de G-riseldis-legende wordt daarna afgedrukt.
F. A. S t o e t t, beitel in een paar uitdrukkingen moet verklaard
worden uit den beitel of lepel, of schepper, die gebruikt werd bij
het klossen.
V e r d a m, Naar aanleiding van Rose 8832: quade hore geven be-
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teekent „voor gemeene hoer uitschelden." Voor een naam geven
kan men ook een denominatief gebruiken : hoeren, boeven, enz., vgl.
lievemoederen, dutzen, tutoyer, Grieksche woorden op izein.
V e r d a m, Een paar plaatsen uit den Reinaert. 1 past (Rein. I,
2680) beteekent schoolgeld. 2 scoien (Rein. I, 2867) moet vergeleken worden met het Westvlaamsche zijne schoe'n taetsen, zich
reisveerdig maken voor de eeuwigheid met de laatste heilige sacramenten te ontvangen : taatsen zijn puntspijkers onder de schoenen.
Vgl. Grimm's Mythologie 697 en misschien ook onze uitdr. „op
kousen en schoenen naar den hemel gaan." 3 Rein., I, 2804:
„danen hi es comen" ziet op het galgenveld.
V e r d a m, Int hoort staan beteekent „verkeerd staan", doordat
bij de M.E. schrijvers het noorden de symbolische beteekenis heeft
aangenomen van de verkeerde neigingen van den mensch.
Taal en Letteren, 10e jg., afl. 6.
Dr. D. C. H e s s e 1 i n g , Over de taal en letterkunde van ZuidAfrika. Voorloopers van het hedendaagsche Afrikaansch vindt
men al in 't Dagverhaal van Jan van Riebeek en zeker ook in de
taal van andere vroege volkplanters. De verdere verwording
kwam van het Maleisch-Portugeesch, de verkeerstaal in het Indië
van dien tijd ; het Bataviaasch der 17e eeuw zal groote overeenkomst vertoond hebben met het Kaapsch-Hollandsch. Zes jaren
na de stichting werden er veel slaven ingevoerd uit Angola, een
Portugeesche volkplanting en ook de later uit Indië gekomen slaven
spraken Maleisch en Portugeesch. De Fransche refugiés van 1688
hebben wel de zeden verbeterd, op de taal weinig geïnfluenceerd.
In 1671 had 3/4 der uit slavinnen geboren kinderen blanke vaders.
Voorbeelden van Portugeesche woorden of constructies zijn : kalel
(= ledikant), ek is hongcr (= ik ben hongerig), die (d. i. de), wat
(onbuigbaar betr. voornw ). Ook de taal der Hottentotten heeft
invloed gehad en het Fransch en Duitsch. Van de Hugenoten
leerde men vruchtennamen, van Duitsche soldaten een aantal ruwe
woorden in de platte spreektaal. Maar ondanks alles bleef het
Hollandsch door zijn bijbel en doordat het de officiëele taal was,
zich handhaven. Na 1817 breidde zich de immigratie der Engelschen uit, de officiëele taal, de rechtspraak werd Engelsch Door
het succes der voortrekkers en hun vasthouden aan het Hollandsch
begon het ook in de Kaapkolonie weer in eere te komen en werd
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het daar weer als leervak ingevoerd. Na de onaf hankeli kheidsverklaring van de Zuid-Afrikaansche Republiek, 1881, werd het in
de Kaapkolonie bij de rechtsspraak en bij 't notariaat ingevoerd,
in 1892 examenvak aan de Kaapsche Universiteit.
Het Afrikaansch als schrijftaal is van deze eeuw : 't bekendste
werkje is Vijftig uitgezochte Gedichtjes van Reitz (1888) ; het
weekblad di Patriot van Ds. S. J. du Toit, het ts. Ons Xljntje
bewijzen, hoe dit Afrikaansch overal gelijk is. D'Arbez heeft in
de Zuid-Afr. Historiebibl. de geheele geschiedenis van Zuid-Afr. in
den trant van Andriessen verteld, in een taal die 't midden houdt
tusschen Afrikaansch en Hollandsch. Zal die taal zich handhaven,
dan moet er krachtige immigratie van het Nederl. element zijn.
Dr. J. B. S e h e p e r s , Een paar gedachten over het Tweede
Philologen-Congres te Leiden. Naar aanleiding van de rede van
Prof. Spruyt zegt de Schr. , dat er geen algemeen kandiedaats
maar 'n algémeen linguisties en foneties eksamen als grondslag
voor een vrij doktoraal eksamen moet komen. En aan gymnasia
en burgerscholen moet het Nederlandsch middelpunt zijn, zooals
Dr. Gunning zei.
E. T. K u i p e r , Eenige opmerkingen naar aanleiding van Dr.
Stoett's uitgave van Hooft. De opmerkingen betreffen onjuiste
verklaringen. Op andere plaatsen ontbreken noodzakelijke toelichtingen.
Afl. 7.
N. A. C ram e r , Over Vondel (fragment uit een lezing over
Vondel als historie-dichter).
Vondel leeft met zijn gedachten in een tijd, dat Nederland nog
verbonden is met het Heilige Roomsche Rijk. Vandaar zijn liefde
voor den Rijn, voor Keulen, voor Gustaaf Adolf ; vandaar zijn
Turkenvrees. — In Engeland gaat de strijd over volksvrijheid of
vorstenmacht. Voor de eerste zegeviert, trouwt Willem II met
Maria Stuart en moet daardoor oom zeggen tegen den Spaanschen
koning, waarmede wij in oorlog zijn. In .Henriette Marie te Amsterdam profeteert de dichter een gemeenschappelijk optreden der
Christennatiën tegen het Oosten onder aanvoering van Prins Willem. Inderdaad heeft tijdens Maurits dit plan bestaan en nog in
de jaren van 1820-1830 is door de Fransch-Russische diplomatie
de troon van Constantinopel aan het Oranjehuis toegedacht. Vondel
koos partij voor de monarchie tegen het parlement, omdat hij als
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Nederlander monarchaal was en omdat hij Roomsch was geworden.
Vandaar zijn gedichten tegen Cromwell, zijn treurspel Maria Stuart.
Intusschen bezingt hij den vrede van Munster in den getemden Mars,
een der schoonste gedichten, die hij ooit heeft geschreven.
J. H. van den Bosch , Taal en Spelling (Lezing te Gouda).
Taal is voor 't oor en de spelling daarom foneties. De spelling
van 't Fransch, van 't Engelsch is etymologies (Fr. mais, chaud,
Eng. ire, seen, dream, mi ght, know'. Door den tijd wordt elke
fonetiese spelling een etymologiese. Wordt er op zekere oogenblik
een compromis gesloten, dan is een afwijking fout (koet, wort, fans
heeten fout). De spelling van De Vries en Te Winkel is te veel
etymologies, en dit onder invloed van het klassicisme. De Vries
en Te Winkel regelden zich vaak naar het gebruik en het gebruik
is etymologies : bijkans e. a. woorden zijn echter foneties. De
nieuwste spelling nu is foneties, maar gematigd : hoed, word, klein,
lijn. Als ieder deze spelling volgt, dan is er geen verschil tusschen
geleerd en ongeleerd, dan hebben de kinderen op de lagere school
geen moeite meer met het leeren der spelling en kunnen ze leerera
stellen.
e

Taal en Letteren, afl. 8.
J. Koopmans , Middelnederlandse romans. Ferquut. Inhoudsopgave.
N N. Cramer, Een oud woord in het Westvlaamsch teruggevonden. Tateldage nooit, bevat het uit het Oudengelsch bekende
woord atol = verschrikkelijk. De „atele dag" is de dag des oordeels.
Dr. W. d e V r e e s e, Over Middelnederlandsclie handschriftkunde
in verband met taal- en letterkunde. (Voordracht uitgesproken op
het tweede Nederlandsch Philologencongres) De Middelned. handschriftkunde wordt bij ons verwaarloosd. Er zijn velen, die Mnl.
lezen, maar hunne kennis gaat met hen verloren. Deze wetenschap
moet worden beoefend, omdat de Mnl. grammatica en litteratuurkennis zonder deze in de lucht hangt. Schr. verzamelt materiaal
voor een Bibliotheca 11'eerlandica Manuscripta en verzoekt daartoe
opgaven.
B. H. Iedealisme ? Prof Woltjer klaagde naar aanleiding van
het feit, dat de belangstelling in de classieke studiën gaandeweg
vermindert, over het verdwijnen van geloof, wetenschap en vertrouwen. Terecht wijst B. H. er op, dat de belangstelling in de
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studie van het Germaansch toeneemt, maar het geloof in de zaligmakende kracht der klassieke studie is bezig te verdwijnen.
Een citaat uit Alb. Verwey, Tweern. Tijdschr. Evenals uit het
Germaansche gemoed de gotische kathedraal en Tijl Uilenspiegel
voortgekomen zijn, zoo kwam uit den geest der Muzelmannen het
Alhambra en Hod j a.
Boekaankondiging.
K. 0 E r d m a n n, Die Bedeutunq des Woríes, zeer geprezen
door Salverda de Grave.
Entwurf einer Deutschen Betonungslehre fiir Schulen, door Dr.
Reichel, wordt zeer aanbevolen door B. H.
.Ecduarcd Douwes Dekker, Een karakterstudie door J. B. Meerkerk.
Het oordeel van V a n H a 11, in de Gids wordt aangehaald : Het
boek geeft geen nut en maakt jacht op scandaleuse feiten.
Taal en Letteren, 10e jg., afl. 5.
J. Koopmans , .Middelnederlandse romans , II. De Moriaen.
Inhoudsopgave en beschouwing : Het ethies element is sterk. Als
in Torec is de handeling een strijd tegen het noodlot Moriaen is
de ruwe, prikkelende, maar sympathieke figuur tegenover de wijze,
wellevende, edele Walewein.
Dr. T. D. D e t m e r s , Waarom nog niet aangenomen ? Schr.
vindt de vereenvoudigde spelling leelijk (Russiese, sietroen , dienee,
sjokola), inconsequent (leren — zee ; huiselik — stelen ; tans, tee
thuis , thema) , willekeurig (poliesie --- polietsie , voor de dag
— voor den dag), dialectisch Hollandsch (ert, besje, kersfeest).
De moeilijkheid van ei en ij blijft
Dr. R. A. K o 11 e wij n , T ereenvoudígde spelling. Mooi of niet
mooi heeft met spelling niet te maken. De aanstootelijke ie-schrijfwijze zal worden ingetrokken. Naar volstrekte eenheid of konsekwensie is niet gestreefd. .Ert, besje, kers feest zijn Nederlands.
Voor wei zeis blei of De Kazer zij is de tijd nu nog niet gekomen.
De studeerende Onderw, VII afl. 8 en 9.
R. G. B r u i n s m a, Iets over de ontkenning. Het ontkennend
bijwoord luidde oorspronkelijk ni, maar kreeg in de M.E. door geringen nadruk den vorm ne. Als zoodanig kwam het voor in de
uitdrukking Mae ware (ware het niet), waaruit maar ontstaan is.
Naast ne kwam en in gebruik, waarschijnlijk eerst om voor werk-
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woorden, die met een klinker begonnen, den hiaat te vermijden.
In dezen vorm leeft het nog voort in tenzij, uit 't en zij zij
het niet. Daar het nu zoo weinig nadruk kreeg, deed het de ontkenning, die toch een zoo belangrijke wijziging in de gedachte
brengt, te weinig uitkomen ; daarom versterkte men het door
achter het werkwoord een ander ontkennend woord, niet, te voegen,
bijv. Ic saelt u segghen, ic ne laets niet. Bi seide : Lief, en verveert u niet. Daardoor werd ne of en eigenlijk overbodig, maar
toch bleef het nog geruimen tijd in gebruik, zonder dat men zich
er aan stoorde, dat men zoodoende eigenlijk het tegenovergestelde
zei, van wat men meende. Schr. verdedigt dit met te zeggen taal
is geen stelkunde, waar min maal min plus geeft" ; maar de latere
weglating van het eene ontkennende woord schijnt toch wel daaraan toe te schrijven te zijn, dat men het dwaze van de dubbele
ontkenning inzag. Daar echter min ontwikkelden zich weinig
rekenschap geven van wat ze zeggen, hoort men de lagere volksklasse nu nog zeggen : „daar heb ik nooit geen last van", en den
afslager bij openbare verkoopingen vragen : „niemand niet P" Ook
bij dichters komt de dubbele ontkenning soms nog voor, bijv.
Jantje keek
Een heele week,
Of ze niet verliefd en werden.
(Beets „Jantje", Dichtw. II, 102).
Schr. geeft ook een voorbeeld uit Van Beers „De zieke jongeling"; maar ieder, die Conscience gelezen heeft, weet dat in het
Vlaamsch de dubbele ontkenning nog heel gewoon is : bij Van
Beers is zij dus geen afwijking van het proza.
Op de vraag „wat is het verschil tusschen het logisch en het
psychologisch onderwerp ?" antwoordt de red. het volgende : Den
Hertog onderscheidt het grammatisch, het logisch en het psychologisch onderwerp Het eerste is het woord, dat als onderwerp in
den zin dienst doet 1 ) ; het tweede is de voorstelling, die door het
woord wordt gewekt ; het derde is de voorstelling, die in de door
den zin uitgedrukte mededeeling, vraag of gebod op den voorgrond
staat. Meestal zijn het logisch en het psychologisch onderwerp één,
maar soms is er verschil tusschen, bijv.: Dien brief heb ik niet
geschreven. Op die plaats zou ik graag willen wonen. In deze
i) Wat, men gewoonlijk gr<<nm m. onderw noemt, heet bij hem voorloopig
ond., als het eigenlijke ond later komt, en anders loos onderwerp.
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zinnen zijn de gecursiveerde woorden het psychologisch, maar is
ik het logisch, tevens gramm. onderwerp. Den Hertog trekt daaruit de conclusie, dat het verkeerd is te leeren : het onderwerp is
datgene, waarvan iets gezegd wordt. (Het is niet te ontkennen,
dat deze definitie soms tot verkeerde opvatting kan leiden ; maar
geldt dit niet evenzeer van die van Den Hertog ? Deze luidt : „het
onderwerp is de naam of aanduiding van de zelfstandigheid, waarvan de openbaring van bestaan, in het gezegde vermeld, uitgaat."
Men zoeke aan de hand van deze definitie naar het onderwerp in
zinnen als : De paarden, die de haver verdienen, kragen hem niet.
Het is nog de vraag, of deze definitie beter is. De kaartjes worden
door den conducteur geknipt.)
Een andere lezer vraagt verklaring van den vorm onzer in wee
onzer ! Volgens Prof. J. te Winkel is deze uitdrukking ontstaan
door verwarring van den genitief der zaak, die de aanleiding te
kennen gaf, met den datief -van den betrokken persoon. De red.
helt meer over tot de meening, dat de zegswijze wee over u haar
heeft doen ontstaan, onder den invloed van ontferm u onzer, naast
ontferm u over ons.
Een derde wil weten, met wat voor een bepaling men te doen
heeft in naar ancienniteit bevorderen. De red. vergelijkt hiermee
liefdadigheid naar vermogen : in beide gevallen drukt de bep. den
maatstaf uit, waarnaar de handeling plaats vindt ; het zijn dus bepalingen van verhouding.
Naar aanleiding van weer een andere vraag toont de red. aan,
hoe sommige bepalingen in een andere beteekenis worden gebruikt,
dan die ze eigenlijk hebben, bijv. op de koord dansen, op de Zei
rekenen : bep. v. hoedanigh., eig. v. plaats ; met open ooren luisteren, met mes en vork eten : bep, v. hoedanigh., eig. v. middel ; om
geld spelen, om niet spelen : bep. v. hoedanigh., eig. v. doel ; iemand
op de bloote knieën danken : bep. v. graad, eig. v. omstandigh.
Verder schrijft de redacteur, de heer Van Strien, een warm
woord tot ' aanbeveling van Dr. Stoett, Nederl. Spreekwoorden, dat
naar zijn oordeel iedere onderwijzer zich zoo mogelijk moet aanschaffen. Aan het eind zijner beschouwing spreekt hij de hoop
uit, dat alle examinatoren door dit werk overtuigd mogen worden
van de onbillijkheid, die er ligt in den eisch, dat een candidaat
voor de hoofdakte verklaring kan geven van den oorsprong
van willekeurig door hen gekozen woorden en uitdrukkingen.
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A. G. v. Dijk geeft verklarende aanteekeningen bij Da Oosta's
Slag bij Nieuwpoort. Na hierdoor dit gedicht duidelijk gemaakt
te hebben, zet hij uiteen en heldert hij met een schema op, hoe
op een examen een opstel over een der groote gedichten van Da
Costa moet worden ingericht.

Dietsche Warande en Belfort, I afl. 4.
J. R u t t e n, Koloriet in den stijl. In dit interessant artikel
wijst de schrijver op de belangrijke rol, die de kleuren in onze
verbeeldingskracht spelen en die haar dus ook in de poëzie en het
belletristisch proza .toekomt. Wij krijgen geen duidelijke voorstelling van iets, wanneer de kleur daarvan ons niet wordt meegedeeld ; omgekeerd zal die dichter of schrijver ons het meest boeien,
die ons het duidelijkst doet zien, waarmee hij ons bezig houdt.
Van deze waarheid zijn vele moderne belletristen meer dan de
vroegere doordrongen. Ten bewijze daarvan haalt schr. het bekende sonnet van Mevr. Lapidoth-Swarth Nu rijpt de herfst de
rijkgebronsde peren" aan en den aanhef van Couperus' Majesteit,
waar hij Lipara beschrijft, anders een stad als marmer wit onder
een zuidblauwen hemel," maar nu verduisterd door een sombere
lucht „vol grauw, van onweer zwoel en van tragedie.". Wanneer
een schrijver door dit middel de gewenschte uitwerking teweeg zal
brengen, moet hij vooral bedacht zijn op waarheid in zijn voorstelling. Schijnbaar is dit voorschrift zonder moeite op te volgen ;
maar wanneer men bedenkt, dat het aantal tinten in de natuur
eindeloos groot is, zal men inzien, dat het niet altijd gemakkelijk
is, voor elke tint een benaming te vinden, die de juiste voorstelling
wekt. De taal doet daartoe verschillende middelen aan de hand;
zij levert ons woorden als : lichtblauw, heldergroen, hoogrood,
donkergrijs ; als : geelgroen, purperrood, vaalbruin ; als : krijtwit,
hagelwit, lelieblank ; zij doet ons spreken van : koperen wolkjes,
een gebronsd aangezicht, gouden lokken ; van een gelaat zoo wit
als een doek, zoo bleek als de dood, zoo rood als een oven. En
waar de door het algemeen gebruik geijkte taal te kort schiet,
weet de dichter zich door het scheppen van nieuwe woorden te
redden. Zoo spreekt Hofdijk ergens van het purperende zand, waar
hij zand bedoelt, dat door het bloed van de jachthonden, wier buik
door de houwers van een everzwijn wordt open gereten, purperrood wordt gekleurd.
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Er ligt echter in deze neiging om al schrijvende te schilderen
ook een gevaar. Men vervalt licht in de fout, den lezer door ellenlange beschrijvingen te vervelen en zoodoende het doel voorbij te
schieten, of wel men beschrijft uit lust tot beschrijven en maakt
dus het middel tot doel. Reeds een eeuw geleden is door Lessing
op overtuigende wijs aangetoond, dat men door iets in al zijn
onderdeelen te beschrijven nooit de ware voorstelling er van kan
wekken, omdat men daartoe gebruik moet maken van een opeenvolging van woorden, terwijl de onderdeelen ons gelijktijdig voor
den geest moeten staan. Verschillende middelen staan den auteur
ten dienste om zijn doel op een andere wijze te bereiken. Een
daarvan (dat vooral door Couperus veel wordt gebruikt) is, dat hij
den lezer door een enkel woord wijst op datgene, waardoor de bedoelde persoon of zaak zich van andere derzelfde soort onderscheidt
of zich op dit oogenblik kenmerkt, het aan den lezer overlatende
de rest er bij te denken.

De Studeerende Onderwijzer VII.
In afl. 10 geeft J. W o l t h u i s Benige merkwaardige staaltjes
van beteekenisontw.ikkeling. Enkele daarvan neem ik hier over.
Bekwaam staat in verband met bekomen , d. i. komen bij. Twee
kleuren, die goed bij elkaar komen, passen bij elkaar ; vandaar de
bet. gepast , die wij vinden in „te bekwamer tijd", „met bekwamen
spoed". Als iets goeds bij iets past , is het geschikt voor het gebruik; van daar de bet. zeer geschikt in „een bekwaam werkman".
Het ww. bescheiden bet. eig. het ongelijksoortige scheiden , dus
onderscheiden ; bescheiden , is dus eig. iemand , die goed weet te onderscheiden , die verstandiq is ; maar wie verstandig is , vergenoegt
zich met hetgeen hem toekomt en heeft geen te hoogen dunk van
zichzelf : • dit verklaart de tegenwoordige beteekenissen van het
woord. De benamingen van voorwerpen en handelingen , die niet
zinnelijk waarneembaar zijn , zijn ontleend aan zulke , die dit wel
zijn ; de voorbeelden hiervan zijn legio : iets beoogen, beschouwen,
doorzien geschiedde aanvankelijk alleen met de oogen , later ook
met het verstand ; men kan door iets worden getro ff en , aangedaan,
gekwetst, zonder er in eig. zin mee in aanraking te komen ; begrijpen, bevatten, onthouden kon men oorspronkelijk alleen met de handen. Een dergelijke concrete beteekenis ligt aan de uitdrukking
opgang maken ten grondslag. Aan de gewoonte om in heuvelachtige
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streken de kerken bij voorkeur op een hoogte te bouwen is de
uitdr. opgaan naar het bedehuis" ontleend. Deze werd schertsenderwijs ook op het bezoeken van andere gelegenheden toegepast en
gaf zoo aanleiding tot de uitdr. opgang maken", d i. eig. maken,
dat men er heen opgaat. Voordeel en nadeel zijn te verklaren uit
de vroeger gebruikelijke manier, om een erfenis , een buit of iets
derg. te verdeelen. Een van hen , die recht hadden op een aandeel , maakte van hetgeen te verdeelen was porties , die zooveel
mogelijk gelijke waarde hadden , en daarna mochten de anderen
één voor één kiezen : vandaar de spreekwijs „je moet kiezen of
deelen", die een voorbeeld van prothusteron is, want men zegt hetgeen het laatst gebeurt het eerst, omdat deze handeling de belangrijkste is. Wie nu het eerst mocht kiezen, had het „voordeel", en
wie het laatst aan de beurt kwam (degeen , die de deeling had
verricht), kreeg het „achterdeel" of „nadeel" (verg. het Wdb. op
achterdeel).

C. G r o u s t r a bespreekt uitvoerig Vondel's Lucifer. Aan de
hand van Prof. Te Winkel onderzoekt hij, welken maatstaf men
moet gebruiken bij het beoordeelen van Vondel's meesterstuk. „Op
het voetspoor der Middeleeuwsche passiedichters is Vondel voortgegaan met het kerkelijk drama te dichten, nadat de eigenlijke
mysteriespelen hadden uitgediend. Hij sluit de rij der Middeleeuwsche dichters van mysterie- en mirakelspelen, in hem bereikt het
goddelijk tooneelspel zijn toppunt." Jonckbloet deed dus verkeerd
door den Lucifer met Shakespeare's meesterstukken te vergelijken ;
men moet zich geheel op Vondels standpunt verplaatsen, als men
hem recht wil laten wedervaren. Natuurlijk mag men ook de
vraag stellen, welke waarde het stuk thans voor ons heeft ; maar
door het antwoord op die vraag wordt niets beslist omtrent de
verdienste van den dichter, daar deze voor zijn tijd schreef, niet
voor den onzen.
In de volgende afl. begint schr. een bespreking van het stuk in
bijzonderheden en een verklaring der taalkundige moeilijkheden.
Naar aanleiding van een paar tot hem gerichte vragen geeft de
heer Van Strien de onderwijzers, die voor de hoofdacte studeeren,
eenige behartigenswaardige wenken. Hij raadt hun aan, zich niet
dan bij uitzondering te verdiepen in kwesties, waarover mannen
van naam het oneens zijn, bijv. of &haepman in het amendement

,Schaepman een bijstelling of een gewone bijv. bep. is. Ook wijst
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hij er op , dat door het antwoord op deze vraag het woord niets
duidelijker wordt en er alleen uit blijkt, welke beteekenis men
hecht aan het woord bijstelling.
A. G. v. Dijk geeft in dat nummer een doorloopende verklaring
van Vondel's „Harpoen".
In No. 12 geeft de heer Groustra nog eenige beschouwingen
van den Lucifer. In de eerste plaats handelt hij over den invloed
van het Grieksche drama. Dit „was de aanschouwelijke, in de
hoogste mate plastische voorstelling van een gebeurtenis. Karakterteekening was bijzaak, de duidelijké afbeelding der geschiedenis
hoofdzaak. De acteurs droegen maskers, dus had elk zijn eigen
scherp geteekend, maar onveranderlijk karakter, vastgesteld in en
door de geschiedenis, die werd voorgesteld, dat alzoo aan geen
verandering kon bloot staan. Van karakterontwikkelinq kon dus
geen sprake zijn. In dit opzicht staat het moderne drama van
Shakespeare scherp tegenover het Grieksche treurspel."
Vervolgens gaat hij na, wat er voor en tegen de hypothese te
zeggen is, dat het stuk een politieke allegorie zou zijn. Het is
niet moeielijk, er toespelingen op onzen opstand tegen Filips II in
te zien, maar met evenveel recht kan men er bij denken aan den
opstand der Schotten tegen Karel I, die in de kerk voor den Koning
baden en tevens voor het leger, dat tegen hem te velde trok, en
nog toen zij met de wapenen in de hand Engeland binnendrongen,
beweerden loyale onderdanen te zijn. Dit is in onze oogen huichelarij, maar laat zich daardoor verklaren, dat men in die dagen het
door God ingestelde vorstelijk gezag te hoog achtte, om het rechtstreeks aan te vallen. Men bestreed niet den vorst maar zijn
dienaren of wel de door hem genomen maatregelen. Geen wonder,
dat Vondel, die te midden van dien tijd leefde, Lucifer evenzoo
ten opzichte van God liet handelen. Ook zou het vreemd zijn,
dat hij, nadat de afval van Spanje al lang een voldongen feit was
en onmogelijk meer te niet was te doen, er nog een hekeldicht op
zou hebben geschreven. Dit zou dan noodzakelijk zijn doel hebben
gemist.
Onder de vragen, tot de Red. gericht, komt er ook een voor
naar het woordpadvinder. A. G. v. Dijk antwoordt daarop : „letterlijk
de persoon, die het pad ergens heen of door een wildernis gevonden

heeft ; figuurlijk : de persoon, die een middel gevonden heeft om
uit een moeilijkheid te geraken of een zeker doel te bereiken."
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Was deze vraag gericht tot iemand, die studie van het Duitsch
heeft gemaakt, dan zou het antwoord anders zijn uitgevallen. In
die taal bestaat een uitdr. P fadEinder der Bildunq pionier der
beschaving. Ongetwijfeld is het woord in kwestie een letterlijke
vertaling daarvan.
De Transvalers zijn gelukkiger geweest in het weergeven van
het begrip door hun woord „voortrekker'', dat puristisch ,, aangelegde" Nederlanders zeker meer is aan te bevelen dan het leelijke
„padvinder", dat doet denken aan iemand, die naar padden heeft
gezocht.

Leuvensche Bijdragen IV, 1.
L. &harpé, van De Dene tot Vondel. In dit uitvoerig artikel
wordt gehandeld over de fabeldichten in de 16e eeuw, in de eerste
plaats over een bundel fabelen in Latijnsch proza van Barlandus,
die in de scholen der Humanisten bij het onderwijs werd gebruikt
en dientengevolge ontelbare malen herdrukt werd. Dat de fabel
in dien tijd ook buiten de school een geliefde dichtvorm was, blijkt
uit de Nederlandsche bundels van De Dene (1566) met koperetsen
van Marcus Gheeraerts, van Anthoni Smyters (1612), Adriaan van
de Venne (1617) en Vondel (Vorstelijcke Warande der Dieren,
1617), als ook uit verschillende Fransche bundels, waaronder er één
is, die bijzonder de aandacht trekt, omdat volgens Unger Vondel
daaraan misschien" den tekst voor zijn Warande ontleend heeft.
Het is het „Esbatement moral des animaux" van een ongenoemde,
in 1578 te Antwerpen verschenen. De uitkomst van schr's onderzoek is, dat Vondel niet alleen den inhoud daaraan heeft ontleend,
maar de geheele verzameling vrij heeft vertaald.
L. Goemans geeft het slot van zin artikel over Sexagius' De
orthographia linguae Belgicae en J. Jacobs behandelt eenige geschilpunten in de Oudfriesche klank- en vormleer, n.l. 1° welke Oudwestfriesche tekst (de Anjummer druk of het hs. van P. Wierdsma)
het meest • te vertrouwen is ; 2 of - t (th) in den sg. ind. pr. der
werkwoorden wegvalt , dan wel of die apocope aan slordigheid
van den afschrijver te wijten is ; 3° hoe men den gerundief in het
Ofri. vormde ; 4° hoe de wijziging der klinkers voor v (bh) of w
is te verklaren ; 5° hoe de bijvormen van vele sterke ww. (wesa,
wdsa, wessa, wassa) te verklaren zijn.
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Dietsche Warande en Belfort , I afl. 8 en 9.
Onder den titel „Noordnederl. kroniek" geeft B (Binnewiertz ,
kapelaan te 's-Hage ?) eenige beschouwingen ten beste over Cyriel
Buysse , naar aanleiding van diens roman „Te lande".
„Cyriel Buysse moet zijn een Vlaming van geboorte, maar van
hart is hij een Waal ; valsch en vuig, want hij haat en belacht en
onteert het Vlaanderenland en het edelste en het reinste, de kern
van dat land : het boerenvolk .... Hij is verder een moderne
naturalist ; dat is , hij houdt van modderrivieren en mestvaalten, hij
aast op afval van zonde en zinnelijkheid .. . ; ellende en ellendelingen beschrijft hij naar het leven . .. Van zelf spreekt, dat hij
een pessimist is , of liever , dat hij er voor poseert : want hij zoekt
uit modezucht het leelijke en het gemeene en het verlaagde en het
dierlijke op ... Hij maakt zielkundige problemen en werkt die uit ... ,
maar hij weet niets van het zieleleven : hij kent het lichaam en zijn
werking, zijn dierlijke driften en zijn organische oefeningen en afwijs
kingen vooral. Hij kent den mensch als dier, maar de mensch als beeld
Gods is voor hem een legende." Schr. erkent, dat Buysse een kunstei
naar met veel talent is, maar betreurt het, dat hij zijn talent zoo
jammerlijk misbruikt. Tegenover het pas besproken boek stelt hij
een ander, „Hoogere vlucht" van Mej. L. Duykers. Dit is een
werk van minder litteraire waarde, maar men vindt er in, wat
men bij Buysse geregeld mist : een edele gedachte, een treffende
gebeurtenis, een waarachtigen zielestrij d en „God dank" de oven
winning. Ik . lees geen romans om er door te worden neergeslagen als koren door den . stormwind , ik wil er door worden
opgericht ...."
Oiermania II 10, 11, 12. (Voor de maanden Heumond, Rrnting
en &heidinq). Nieuws bevatten deze nrs. niet, maar vermelding
verdienen : 1. „die franzósische' Kriegslyrik des Jahres 1870/71 in
ihrem Verhiiltnis zur gleichzeitigen deutschen" door prof. dr. Fritsche te Zwickau. In dit artikel komen zeer belangrijke mededeelingen voor, grappig is 't alleen, dat de Schr. de Franschen kwalijk
neemt, dat zij dezelfde gevoelens over de vrijheid en over de eer
van hun land koesteren als de Duitschers in de „gleichzeitige"
lyriek. 2. „Geschiedenis der Huisvrouw in Vlaanderen" door Nestor
de Tiere te Brussel. In dit artikel wordt velerlei - medegedeeld

over levenswijze en kleeding der vrouw en over stedelijke veror•
Noord en Zuid 233te Jaargang.
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deningen betrekkelijk het huiselijk leven. Jammer dat de Schr.
het laat voorkomen als gold dit alleen voor Vlaanderen. Dergelijke
zaken komen in verschillende landen voor ; zie bijv. de serie la
vie privée d'autrefois". 3. Het Vlaamsche Lied door Jef Hinderdaal
te Brussel, waarin trouwens niets komt, wat niet reeds herhaaldelijk
elders veel beter gezegd werd. Wat elders niet gezegd is, is
gewoonlijk kwalijk verdedigbaar of verward. Reeds in den aanvang wordt beweerd : „Geen volk heeft meer gezongen dan het
onze" ; dit bewijst „ook de verklaring van den Romein Tacitus,
die, in de eerste eeuw onzer jaartelling, in zijn werken, over den
zang der Germanen spreekt." In zijne „werken" bewijst genoeg,
dat de Schr. het zelf niet heeft nagelezen, anders zou hij zeggen,
dat het dadelijk in den aanhef van de Germania staat. Daar lezen
wij : Dan hebben zij ook liederen, door welker gezang door hen
Barditus genoemd, zij hun moed opwekken en reeds uit het zingen
alleen zich een meening vormen over den uitslag van den aanstaanden strijd. Want zij jagen anderen schrik aan of worden
zelf door schrik aangegrepen, al nadat het strijdlied weerklinkt, en
daaruit schijnt niet zoozeer de toon der stem als die der dapperheid
te klinken. Men streeft daarbij vooral naar ruwheid van toon en
naar afgebroken klank, waartoe men het schild aan den mond
houdt, opdat de stem door de weerkaatsing daarvan des te voller
en krachtiger worde." Met het vele zingen van „ons" volk i. e.
Vlaanderen, heeft de mededeeling van Tacitus niets te maken. De
strijders zongen liederen ; Tacitus gewaagt van „oude liederen"
waarin zij hulde brengen aan hunnen God Tuisto, die uit de aarde
is voortgekomen en aan diens zoon Mannus , den stamvader van
hun volk. Voor den slag zingen ze die liederen met het schil
aan den mond opdat het ruw en hard zal klinken, zijn de strijde2s
nu moedig, dan schreeuwen ze hard en jagen den vijand wellicht
schrik aan. Zijn ze bevreesd dan zingen zij niet zoo hard en verraden hun vrees, zoodat de hoofden des volks vooraf een voorge-v oel
krijgen aangaande den vermoedelijken afloop van den slag." Zoo
iets moet men niet neerschrijven zonder Tacitus eens te hebben
nageslagen en dit wordt niet goedgemaakt door het opnemen in
het oorspronkelijke en zonder vertaling van een paar uit Jonckbloet
overgenomen Italiaansche citaten. Grappig is ook de volgorde

waarin eenige personen genoemd worden die alle heeten » den
onuitputtel ken volksliederenschat .... uit de duisternis aan het
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licht gebracht" te hebben. Dit wordt ook al weer niet goed ge.
maakt door een onvertaald aan Jonckbloet ontleend Fransch citaat.
De Schr. vermeldt als eene onweerlegbare waarheid, dat „Luther
uitroept" :
Wer nicht liebt Weib, Wien und Gesang,
Bleibt ein Narr sein Leben lang.

De auteur, die over „het Vlaamsche lied' schrijft, merkt niet
eens, dat de laatste regel een lettergreep te weinig heeft, lees
Wer nicht liebt Weib, Wein und Gesang,
Der bleibt ein Narr sein Leben lang.

Maar die regels zal de Schr. toch wel niet bij Luther gevonden
hebben en dat deze spreuk in de „Lutherstube" op den Wartburg
staat, bewijst niets : er is geen vroegere tekst bekend dan die van
1775 van M a t t h i a s C l a u d i u s in den Wansbecker Bothen no. 75.
De iollandsche Revue V, 7, 8, 9 (Juli, Aug., Sept.). -- Het
tijdschrift blijft even handig en volledig. In no. 7 ontmoeten we
uit „Taal en Letteren" uit een artikel van J. H. van den Bosch
eene zinsnede, die we indertijd in dat tijdschrift niet zoo dadelijk
hebben opgemerkt, het is de bewering (zie bl. 474 van de Revue)
dat de beschaving en ontwikkeling van het Nederlandsche volk
dat het geluk der natie afhankelijk is van de invoering der nieuwe
spelling. Het citaat telt dertig regels en daarin zijn vier voordon
anders gespeld dan volgens de Vries en te Winkel. Van welk
een kleinigheid hangt dan toch het welzijn van een volk af. Er
zijn zeer veel monomanen, maar J. H. van den Bosch is er éen
van : zoo verblind voor zijn onderwerp, dat hij niets anders met
juistheid waarneemt ; in zijn wanhoop om aanhangers te winnen
doet hij een beroep op de onderwijzers der Lagere School en spreekt
van „die veel geminachte en in alles misdeelde Lagere School."
Wie in Nederland ziet kans dat „geminachte" en „in alles misdeelde" te verdedigen ? Eene eenvoudige vergelijking van de
statistiek betrekkelijk bevolking en uitgaven der scholen L. 0. kan
van het tegendeel overtuigen. Daarbij geldt geen persoonlijke meening, daarbij gelden vaststaande feiten.
Artikelen speciaal over Nederlandsche taal- en letterkunde onti
moeten we hier toevallig niet, maar wel zien we weer, dat hij, die
op de hoogte wil blijven van wat er gebeurt en van wat er gei
39*
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schreven wordt, niet beter kan doen dan getrouw de Hollandsche
Revue lezen.
Ontwaking. 't Was te wenschen, dat we ontwaakten uit den
bangen droom, die al de nieuwe tijdschriften ons aanjagen ; alle
komen van volstrekt onbekende zijde, ze verschijnen omdat er zoon
vreeselijke behoefte aan is en omdat er zooveel menschen zijn, die
overvol zijn van gedachten, die ze maar niet gedrukt kunnen krijgen.
Ziehier een allernieuwst staaltje in den vorm eener circulaire;
ONTWAKING

Jong- Vlaamsch strijdblad.
BUREEL : DEURNESTRAAT 15
ANTWERPEN.

Van nieuwjaar af herverschijnt van het JongVlaamsch strijdblad ,.ONTWAKING" om de veertien
dagen EEN NUMMER met telkens een letterkundig bijvoegsel van 8 BLADZ. in 16°.
Er ontbreekt een vlaamsch blad, vreemd aan alle
politiek en alle partijen, waarin vrij en onbewimpeld
ieder onderwerp, van welken aard ook, kan behandeld
worden en dat, doo r zijne wijze van uitgaaf, tot het
groote publiek zou kunnen doordringen.
Dit noopte tot het uitgeven eener tweede reeks van
ons strijdblad, dat zal openstaan vooral degenen onder
de jongeren die, over alles en allen, in sociologie en
kunst , hun waarheid niet meenen te moeten verzwijgen.
Wij rekenen op den steun van hen, in noord en
zuid, die -iets voelen voor het doel dat wij betrachten.
De Redactie.

voor BELGIE 3 FRANK.
De prijs per jaargang is voor

HOLLAND 2 GULD.

We namen alleen de vrijheid de belangrijkste uitdrukkingen te
onderstreepen. Wat te denken van een strijdblad „vreemd aan alle
politiek en alle partijen" ; men zou een hooge premie kunnen uit.

loven voor éeu Belg die aan die zaken „vreemd" is en men zou
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die premie niet behoeven uit te betalen. Hoe een blad „door zijne
wijze van uitgave, tot het groote publiek zou kunnen doordringen"
is een raadsel, dat de groote onbekende „de Redactie" wellicht,
maar dan toch deze alleen, zou kunnen oplossen.
We wachten met verklaarbare belangstelling op het eerste nummer van dat wonderwerk van menschen, die uit den droom on twaken of wellicht heeten uitgeslapen te zijn.

Errata.
Bl. 42, regel 8 v. b. staat : 253, lees : 353.
„ 42,

„ 18 v. o. „ : 368, lees : 386.

43, „ 6 v. b. „ : (zie bl. 59-71), lees : (zie XXI ,
bl. 59-71).
Bl. 48, regel 5 v. o. staat : hygiensch, lees : hygiënisch.
„ 52, „ 10 „ „ „ Boerat's,
„ Baerdt's
227, „

3 v. b.

„

T^S0^1/TOC,

„

7F'Ti00E1/TOC,

„ 288, „ 3 v. b. „ (in de spreektaal, lees: (in de spreektaal)
288, regel 5 en 6 staat : e of r, lees : 1 of r.
„ 333,
„ 16 v. o. „
Withuys lees: Spandaw immers het Vogelnestje beginnende met
Ziet gij ginds dien pronk der dalen,
Dien verheven eikenboom enz.

was algemeen bekend en niet minder het refrein :
))d'Onschuld wordt door God bewaard.«

EEN PAAR AANTEEKENINGEN BIJ HUYGENS'
VOORHOUT.
Het zij me vergund in alle bescheidenheid nog een enkele
opmerking te maken naar aanleiding van Verdams uitgave van
het Voorhout (Nederl. Klassieken III, 2de druk, Leeuwarden, 1884.)
1 0• ben ik het niet eens met de interpretatie van de regels 47 en 48.
46. Hebt uw ijver-vier ghekoelt
Tot hier onder in de baren
Daer de Sonn' heer paerden spoelt.
In de noot wordt de beteekenis van de gecursiveerde verzen
aldus weergegeven : „tot aan de andere zijde van den Oceaan, in
het westelijk halfrond." Nu kan ik met geen mogelijkheid een
enkel motief vinden, waarom men bij die regels aan Amerika zou
moeten denken. Amerika is toch niet hier en dat onder in de baren,
hoe heb ik me dat te denken in verband met het westelijk halfrond ? Bovendien, al richt H. het woord tot „Vreemdelinghen'', die
het „gebulte Werelt-padt" hebben „begaen" enz „onder allerhande
lochten," meen ik toch te mogen aannemen, dat plezierreisjes in
het westelijk halfrond in Huygens' dagen nog tot de groote zeldzaamheden behoorden en dat H. zelf ook volstrekt niet aan Amerika
gedacht heeft in zijn oproep aan de „Vreemdelinghen", immers
hij wekt in het volgende enkel herinneringen op aan plaatsen
uit de oude wereld : Rome, Parijs, Londen, Antwerpen en dat noemt
hij dan al „wyt verseylt" (Vs. 108.)
Voor mij beteekenen die woorden in vs. 47 en 48 : „tot hier aan
de kust van het lage Holland, waar je de zon in zee ziet ondergaan." Dat hier kan voor den Hollandschen schrijver al moeielijk
een andere beteekenis hebben dan in .Holland en met de woorden
onder in de baren heeft H. de eigenaardige gesteldheid van dat hier
willen teekenen. De lage Hollandsche kust, de plaats, waar hij
zich bevond, Den Haag, lag als het ware onder in de zee en daar,
aan die kust zag men de zon haar paarden spoelen, zag men den
zonnegod des avonds met zijn paarden de zee in rijden. En bovendien, die „Vreemdelinghen" moesten immers juist Holland en in
't bijzonder Den Haag hebben gezien om te kunnen voldoen aan de
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uitnoodiging tot eenvergelijking met de plaatsen in het volgend
gedeelte van het gedicht genoemd.
2°. Noot 1 bij vs. 293 is me niet duidelijk. Ze heeft betrekking
op de regels :
293. Hier (is) de Coeckoeck aen het stuyten
Over 'sanders ongeval,
[Isser yernant die sijn fluiten
Leeren moet, ofl leenen zal ?j

Bij stuyten vinden we in de noot de beteekenis pochen. Men zou
er aan kunnen toevoegen, dat 't zelfde woord is als het nu nog
zoo niet in de algemeene taal, dan toch in tal van gouwspraken
levende stui íen, met de beteekenis van prijzen, roemen. Ik kan
er niet over stuiten" zegt b.v. de N. Brabantsche huisvrouw van
de aardappels, als zij ze maar zoo-zoo vindt.
Vooral ter verklaring van de regels 295 en 296 is bij Coeckoeck
genoteerd : „De ongelukkige faam van den Koekoek is genoeg
bekend. Men denke aan het fr. toto ; eng. cuckold, hoorndrager.
Daarop doelen de beide laatste ondeugende regels van het couplet.
„Is er ook iemand die het geluid van den koekoek ' moet leeren
nafluiten of zal moeten ontleenen, omdat hij in de ongelukkige
omstandigheden van bedrogen echtgenoot verkeert ?" Nu is voor
mij het gefluit van den koekoek den triomf van den bedrieger,
hij stuit over „'sanders ongeval" en als iemand het fluiten van den
koekoek „leeren moet, off leenen zal", dan is hij niet de bedrogen
echtgenoot, maar zelf de bedrieger van een echtgenoot. De regels
295-96 beteekenen dus naar mijne meening : „is er misschien
ook iemand, die een misdaad als die van den koekoek op zijn
geweten heeft of krijgt ?" Als men bedenkt, dat o f j uitsluitend
tegenstellend verband kan uitdrukken en dat leeren hier misschien
gelijk kan zijn aan leeren kennen, zou men hoogstens uit de regels
295 en 296 kunnen halen : Is er ook iemand die het onaangename
van dit gefluit moet leeren kennen (i. e. bedrogen echtgenoot zal
worden) of die hetzelfde gefluit zal doen hoorera, overnemen zal,
leenen zal, dus zelf bedrieger is ?
30 •337. Sulek een Venster mochter luycken,
Sulek een Deurtáie gapen weer,
't Waer wel voor een baak te bruycken
In het elippich minnen-meer.

De noot bij luycken luidt aldus : „Luycken, verkeerdelijk voor
ontluycken. Logeken is altijd sluiten. Weer in vs. 338 bet. aan den
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anderen kant (in tegenstelling met het voorafgaande), lat. rursus."
Duidelijk is deze noot niet. Wat wordt met het „voorafgaande"
bedoeld ? Het voorafgaande in regel 337 of in 't vorige couplet ?
Ik vermoed wel het laatste. En dan, 't blijft zonderling, dat H.
een woord gebruiken zou juist in 't tegenovergestelde van zijn
ware beteekenis. Ik beveel den weetgierigen lezer zeer aan de
kennismaking met wat Verdam zelf nog over deze plaats zegt in
het Mnl. Wb. i.v. lumen. Luiken drukt een minder vaste sluiting
uit dan sluiten, zegt hij, „Een venster luiken", kan gelijk zijn aan
„een venster zoo dicht doen, dat men er toch nog iets door zien
kan, op een kier zetten, aan zetten." Oogluikend beteekent niet
de oogen sluitende, dus niets ziende, maar doende alsof men iets niet
zaq, door de vingers ziende. Deze opvatting komt ook nu en dan
in het Mnl. uit, doch gewoonlijk is daar het woord in bet. aan
sluiten gelijk. Voor de intr. opvatting vgl. men Voorhout 337:
„sulck een venster mochter luycken (aanstaan), sulck een deurtgie
gapen". Men ziet, dat Prof. Verdam alles in 't werk gesteld
heeft om deze plaats uit H. logisch te verklaren. Maar 't moet
me van het hart, ik voel zoo weinig van die zwakkere beteekenis
van luiken in de Mnl. voorbeelden Een positief bewijs geeft de
schrijver niet en, het ligt waarschijnlijk aan mij, maar ik houd een
gevoel, of heel de redeneering gebazeerd is op de tegenwoordige
figuurlijke bet. van oogluikend om de eer'' van H. te redden.
Ik heb wel eens gedacht, of het zoo geheel onmogelijk zou zijn,
dat H. lvycken bedoeld had in zijn reeds in 't Mnl. bestaande bet.
van toegaan, dat we ons de zaak ongeveer aldus hebben voor te stellen:
Er is een venster, dat verondersteld wordt open te zijn, een kindje
kijkt door dat venster, doet het toe, gaat naar de deur en doet
die open om zich meer affabel te toonen : „Zoo'n venster kon wel
eens toegaan, zoo'n deurtje wel weer eens open." Weer zou dan
ook uitdrukken „aan den anderen kant ; ( in tegenstelling met het
voorafgaande)", maar het voorafgaande in regel 337, 't zou beteekenen
daarentegen, 't zou dienen tot versterking van het tegenstellend
verband, dat dan bestaat tusschen regel 337 en 338.
Maar ook die opvatting voldoet me niet geheel, vooral in verband
met het voorafgaande couplet, dat we hoogst waarschijnlijk als
paralel hebben op te vatten met het couplet, dat met regel 337 begint.
J. PRINSEN.
Nijmegen.

BOEKAANKONDIGINGEN.
Stijn Streuvels.
(Lenteleven, Maldegem., V. De Lille).
Laat ik in de allereerste plaats mijn hart luchten op het punt der taal
van dezen ook bij de Noord-Nederlanders bekenden schrijver.
En als mijn oordeel in dit opzicht minder gunstig luidt, is dit niet omdat
Streuvels dialect schrijft — de West-Vlamingen hebben ons daaraan gewoon
gemaakt — maar wel, omdat er in zijn taal geen eenheid bestaat. Zoo
vinden we deur nevens door, hert nevens hart, en dan weer onbarmhartig,
hong nevens hing, alsook tal van vormen welke nu eens behooren tot de
West-Vlaamsche gouwspraak, dan tot het geschreven Nederlandsch.
Het schijnt bij Streuvels nog niet vast te staan, wat hij zal kiezen. Het
dialect en de schrijftaal beide doen hun invloed gelden en geen van beide
verschijnt hier met de noodige zuiverheid. Nevens locale vormen en woorden
treft men er aan welke slechts bestaan in de boekstaal, ja, uitdrukkingen
welke geen Vlaming aanwendt en uitsluitend behooren tot Noord-Nederland.
Een volslagen gebrek aan consequentie dus, en dit is niet te rechtvaardigen. Thans krijgen wij hier slechts een hybridisch product, dat pijnlijk
aandoet, trots de zoo expressieve archaïsmen die nog in West-Vlaanderen
voortleven. Het goed recht tot bestaan van deze, wanneer zij naar de
meening van een schrijver pittoresker of krachtiger zijn idee uitdrukken,
wil ik allerminst betwisten, hoewel ook er tegen moet worden gewaarschuwd. Ze zijn namelijk vele bij Streuvels : wapen u dus, als ge van dit
boek wilt genieten, met het Idioticon van De Bo. Gij zult uw lectuur
tallooze keeren mogen onderbreken, dat kan ik u verzekeren. Ja, een
enkele keer zal zelfs De Bo, trots zijn 1335 bladzijden, u in den steek laten,
en dit enkele geval moest den schrijver een vingerwijzing zijn en hem
doen inzien, hoezeer hij het aantal zijner lezers, door het aanwenden van
een zoo eng locale taal, tot een minimum brengt.
Heeft nu een Vlaming die, hoewel van huis uit vertrouwd met veel van
wat Streuvels met een zoo onverstandige ingenomenheid gebruikt, zelf reeds
moeite om hem te volgen, welke zal dan niet zijn de verlegenheid bij
een lezer uit het Noorden ? En het zou inderdaad zeer betreurlijk wezen,
als dat onmogelijk taaltje het Hollandsch publiek afschrikte en van dezen
jongen talentvollen schrijver verwijderde.

Want met een mooi talent treedt Stijn Streuvels voor het publiek in
zijn onlangs verschenen novellenbundel Lenteleven.
Hij weet u van een klein nietig dingetje, van een schijnbaar onbeduidend
voorvalletje een aardig schetsje te ontwerpen. Hij ziet de lichtplekkerr,
hij ontdekt de schaduwen ; hij leest zijn personages in de ziel en laat u
schouwen in de geheimste plooien van hun hart. Wat een diepen blik

618
laat hij ons slaan in het gemoed van Horieneke, het heldinnetje uit Lente,
dat zoo volledig opgaat in de lang verwachte plechtigheid der »eerste
communie", welke toch uitloopt op een teleurstelling, daar het kind op
't gewichtig oogenblik niets hoogeis heeft gevoeld ! Een beeld van haar
leven, eveneens vol hoop en illusie, en dat haar toch, met de brutaliteit van het fatalisme, stempelt tot voorbestemd slachtoffer voor geld en
macht. En de ouders berusten in dezen toestand met te zeggen : »als men
iemands brood eet, heeft men zich te schikken naar zijn wil."
Een mooi stuk zieleleven heeft Streuvels ons geschonken in deze novelle,
welke hem toont in al zijn kracht, ook als natuurbeschrijver. Lentepracht,
wintersche naaktheid, het spel tusschen licht en schaduw bij dag of zelfs
bij nacht, dat schildert Streuvels als een meester. »Van achter de zwarte
wolken — aldus 1) heeft hij een opgang der maan afgekeken — kwam
een klaarte, een mat koperkleurige gloed zonder stralen, tot hoog in de
sterren. De wolk bleef zwart. Die klaarte zette gouden boorden aan den
rand van de wolken. Er verscheen een streepje gloeiend koper ... dat
groeide, gro: ide .... een sikkel werd — een halve schijf. . . en eindelijk
een reuzig grootronde gouden mane, die rees, rees. Ze ging op lijk een
hoogroode sinaasappel achter de wolk en van langs om sneller — 't was
een opschieten — hoog de lucht in, altijd verminderend tot het een heel
gewone mane werd : de lachende maan tusschen de sterren."
Zoo spreekt slechts iemand die met de natuur verkeert op een voet van
intimiteit.
Ook in het leven van het Vlaamsche landvolk — natuurmenschen —
dringt hij door met scherpen blik. Aangrijpend van leven is b.v. het
tafereel van den Kerstavond op het platteland in West-Vlaanderen. Eerst
op straat, de eindeloos witte vlakte riet al die schimmen welke zich voortbewegen langs de huizen om het »godsdeel" rond te halen, de drie Koningen,
»Zotte Wanne", de onnoozele vrouw die, met haar lange uitstekende beenen
en haar armen wijd open onder haar kapmantel, gelijkt op een »duivelsche
vleermuis'', Dan, in de hoeve waar »Maarten de Vriezeman", de man die
daar boven op den heuvel alleen woont met de boomgin en de vogels,
gastvrij wordt onthaald, terwijl het werkvolk kaart speelt, en de boerin
wafels bakt aan den haard waarin het kerstblok vlamt, en de Eenzame
aan 't vertellen gaat van den Fellen Jager.
Alles wemelt en leeft bij Streuvels ; tot de kalme slaap der wintersche
natuur, tot de eindelooze horizon, één zand en zonneschijn, alles krijgt een
stem onder zijne pen. Machtig ook werkt zijn soberheid ; zij herinnert
meer dan eens aan 't oude volkslied, dat zooveel uitdrukt met zoo weinig
woorden, en den lezer of toehoorder door zoogenaamde »sprongen" eenigszins dwingt tot raden, tot zelf bijvoegen wat de dichter niet zei. Zes
kleine bladzijden zijn Streuvels genoeg om u te doen doordringen in de
ellende, de onnoemelijke ellende van drie zwervers (In den Voorwinter),
man, vrouw en hond, welke met een ademloos draaiorgel het platteland afreizen, en den nacht doorbrengen ergens in 't hooi, elken volgenden dag weer wat verder dolende, huizen langs en dorpen door, en
'S avonds »weer naar een hofstee en in 't hooi."

1)

Met weglating door ons van het locale in het opzicht der taal.
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Gespierd is steeds de traze bij Streuvels: niets zou men 'willen missen,
en met een paar penseelstreken staat het tooneeltje daar vôôr u.
Hij ziet beter dan menig ander, en hij ziet meer. Waar voor een gewoon
mensch niets is, daar ontdekt Streuvels wat zich achter die schijnbare
ledigheid verbergt. Een pareltje van opmerking is in dit opzicht 's Zondags,
een stukje, waarin hij de gedachten nagaat van een niet-denkend wezen.
Een heerlijke vondst, die jonge boer (de held uit dit schetsje) die in de
week ergens op een naburig dorp de koeien verzorgt en 's Zondags naar
huis mag komen. Om zijn ouders terug te zien, of de plaats waar hij zijn
jeugd doorbracht? Neen, heelemaal niet. Een korten groet gewisseld met
ouders en broertjes en zusjes, in de vlucht aan moeder de gewonnen
stuivers afgegeven, en weg is hij bij den buurman. »Is hij thuis ?" Bedoeld
is Stafke, de zoon des huizes. Stafke zit op den zolder, bij zijn duiven.
Wij kennen Stafke, want Jaak, de jonge boer, had reeds onderweg gemijmerd aan Stafke's lievelingen. Oogen had hij slechts gehad voor een
witte duif die hem voorbij was gevlogen en toen was het hem opgevallen
dat »niets zoo schoon was als een melkwitte duif in een bleekblauwen
hemel." En.. . . 't was misschien Stafke's duivinneke."
Baar zitten nu de twee vrienden neergehurkt te kijken, te kijken dat
ze er gansch warm van worden, naar de trippelende en roekoeënde en
krakeelende en broedende duiven. En geen van beiden spreekt een woord,
tot het »duistert" en ze vinden dat de tijd toch zoo gauw vervliegt. »Zoo Jaak, tot Zondag! en Jaak vertrok »door de maanklare dreef nu,
met een nieuw pakje onder den arm, en peinzend op de hofstee, op zijn
negen en twintig koeien, en op Zondag, en op Stafkes duiven...."
Streuvels kon, begaafd met een zoo scherp waarnemingsvermogen en
onder den invloed van den tijdstroom, bezwaarlijk ontsnappen aan het
realisme met zijn buitensporigheden; en als aankomend naturalist toont
hij zich in de novelle Op den Dooi. De dronkewijven partij is een krachtig
stuk natuur, zoo forsch gepenseeld dat het doet huiveren. Die dronken
wijven welke daar, in het half verlichte vertrek, al den adem die haaloverblijft bijeenbrengen om de vlammende jenever uit te blazen, terwijl
haar schimmen zich op de muren spookachtig afteekenen, hebben iets
Shakespereaansch. En dan, na de vechtpartij tussehen man en vrouw,
dat vinden door de kinderen van hun vader's oor, in de worsteling afge
beten door de bezopen moeder, :die zich verdedigt tegen den woestaard
zooals zij kan t
Genoeg, niet waar? Doch ook met zulke onderwerpen dwingt Streuvels
bewondering af, hoezeer het ook te betreuren is dat hij zijn mooi talent
gaat verspillen aan dergelijke onnatuur. Bij staat onbetwistbaar hooger
daar waar hij zich waagt aan 't eenvoudige, aan 't naïeve, aan 't populaire,
waarbij de indruk van zijn rijk gekleurde en toch natuurlijke taal, van
zijn machtige fantasie, in niets verzwakt wordt door den waig, welke het
vieze onvermijdelijk te weeg brengt. In zulke richting mag men ongetwijfeld van den jongen West-Vlaming groote verwachtingen koesteren.
"

...

Pepinster.

AUG. GITTÉE.
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Ethisch Humanisme door I. I. G r e w e r, eene handleiding om bijna alle
menschen gelukkig te maken, of zooals de Schr. het uitdrukte »het maatschappelijk vraagstuk gedeeltelijk op te lossen", een boek met verbazend
veel aanhalingen uit Renan en hier en daar een citaat in 't Latijn met de
vertaling in de noot.
Bereikbare idealen door Dr. J. H. G u n n i n g Wz. Leiden, Brill.

Er is een leelijke drukfout in den titel, men leze o n bereikbare idealen,
dat zijn trouwens alle idealen. De Schr. wil een H. B. S. of Gymn. waarbij
de Directeur of Rector met onbeperkte macht heerscht en waar de leeraren
ondermeesters zijn , verder zal de geheele schoolbevolking een huisgezin
van lief hebbende broeders en zusters zijn onder de leiding van liet vaderlijk hoofd der inrichting. Weet dr. Gunning dan niet, dat de school steeds
meer een administratief karakter heeft gekregen, dat het examen alles beheerscht, dat verzet tegen bestaande machten heden ten dage het toppunt
van ontwikkeling beteekent en dat luiheid en grootheidswaan geheel de
maatschappij overheerschen ? Weet 'dr. Gunning niet dat Van Alphen al
lang dood is en dat »mijn leeren is spelen, mijn spelen is leeren" door
niemand meer begrepen wordt, dat iets weten geheel verouderd is en door
het examen glibberen het eenig doel en streven ? Zeker, wat we hier beschreven vinden zijn idealen maar .. . bereikbaar waren zij zelfs nog maar
voor 1848 voordat nl. de geregeerden en gea.dministreerden waren gaan
gelooven, dat zij de macht in handen zouden krijgen als zij wetenschappelijker waren dan hunne heerschors. Mij dunkt dr. G. moet als hij zijne
rede leest, zelf begrijpen, dat zijn wensch als een droom klinkt ; past bijv. in
zijn systeem dan ook niet de godsdienstige vorming ? En zou hij meeven
die op H. B. of Gymn. weer te kunnen invoeren ? Zou hij cvenschen, die
in te voeren in het belang der menschheid, waar al die godsdienstige
volken, Engeland aan het hoofd, duidelijk toonen, wat zoo al met vroomheid en christelijkheid is overeen te brengen ?
De studie van de Slavische talen door dr. J. H. K e r n Hz. Leiden, Brill.

In deze redevoering bij de opening zijner lessen als privaat-docent te
Leiden uitgesproken wijst de Schr. op de groote beteekenis van de kennis
dier talen èn om het licht, dat zij werpt op de vorming onzer nieuwere
talen in een ver verwijderd tijdperk, èn om de gelegenheid, die zij biedt
om bekend te worden met zaken en toestanden, waaraan wij als aan eene
mythe denken. Hij verzwijgt niet de buitengewone moeielijkheid dier
studie maar voegt er een schoonen troost bij, nl. dat men na grondige studie
van eene dier talen voor het aanleeren of althans het verstaan der andere
met betrekkelijk geringe inspanning kan geraken.
Zeer veel, wat hier belangrijks aangaande taalstudie en geschiedenis
wordt gezegd, zal voor den lezer geheel vreemd en nieuw klinken.
Over Phonelica, door dr. F. L e v i t i c u s. Haarlem, de Erven F. Bohn.
Dit kleine werkje bevat de rede door dr. Leviticus uitgesproken bij het
begin zijner lessen als privaat-docent aan de Amsterdamsche universiteit.
Hij geeft hier een overzicht van den ontwikkelingsgang der phonetica,
eene wetenschap, waarvan de aanvang ons tot liet jaar 1527 terugvoert.
Dewijl voor de beoefening dezer wetenschap naast grondige taalstudie ook
degelijke kennis van physiologie noodig is, zijn de beoefenaren der phone-
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tica het niet eens over de wijze, waarop in deze gewerkt moet worden nl.
op welke wijze men de vorming der spraakgeluiden moet verklaren : óf
philologisch i. e. historisch, uf experimenteel. De Schr. is de eerste meening
toegedaan, omdat hij het gewaagd acht, op eene wetenschap als de physiologie te bouwen, die men als philoloog niet grondig kent ; hij wenscht zich
uitsluitend tot het gebied zijner wetenschap te bepalen, zoodat hij met
volkomen kennis van zaken zelfstandig kan waarnemen, onderzoeken en
controleeren.
Dat de experimenteele phonetica hier te lande eveneens ijverige beoefenaars heeft, heeft schr. hier niet verzwegen en eenige ernstige beoefenaars
zelfs met name genoemd.
Van de Schelde tot de Weiehsel, Nederduitsehe dialecten in Dicht en
Ondicht, door J o h. A. en L. L e o p o 1 d. Groningen, J. B. Wolters.
De Ie afl. van den tweeden druk begroeten wij met genoegen. Het werk
is hoogst amusant voor ieder, die de moeite wil doen zich telkens door
een kleine oefening een beetje aan het dialect van de streek te wennen,
bovendien zijn de voetnoten zoo talrijk, dat het inderdaad lectuur voor
iedereen is, te meer omdat gemoedelijke verhaaltjes en grappige stukjes
elkaar geregeld afwisselen.
Uit den ten druk, dien ik ook aankondigde, herinner ik mij deels naar
eigen ervaring en deels naar die van anderen, dat de dialecten goed zijn
weergegeven, wat de namen der schrijvers trouwens ook doen verwachten.
Ten overvloede heb ik bl. 87-112 nog eens gelezen, en, mijne herinneringen uit een zesjarig verblijf in Zeeland vergelijkende kreeg ik den
indruk, dat het volkomen juist was. Dat er hier en daar door het
geheele werk heen wel eens een zin te mooi gebouwd is, dat er nu en
dan een enkel deftig woord insloop, dat spreek ik niet tegen, maar dat
zijn kleine vlekjes, die aan de waarde van het werk geen schade kunnen
doen.
We hopen, dat het werk spoedig compleet zal zijn, vooral ter wille van
ernstige beoefenaars der Nederlandsche taal, die door de taalverschijnselen
die zij hier waarnemen, tal van taalverschijnselen leeren begrijpen en
verklaren in de gewone schrijftaal. Voor hem, die dat niet inziet zij de
lezing aanbevolen van dr. J. J. S a 1 v e r d a d e G r a v e over Het individueele element bij het ontleenen van vreemde woorden, uitgesproken op het
2e Philologen-Congres en waarvoor ik verwijs naar de »Handelingen",
voor eenigen tijd verschenen, bl. 89-98.
Een wensch kan ik niet onderdrukken, een wensch bij de 1e afl. van
den eersten druk uitgesproken en steeds onvervuld gebleven nl. het toevoegen aan deze uitgave van een woordenlijst der verklaarde woorden en
een kleine spraakkunst van ieder der dialecten. Dat zou stellig de beoefening van dialect-studie in de hand werken. Wie nu bijv. alleen de taal
van Zuid-Nederland zou willen bestudeeren zou reeds dadelijk minstens
een half dozijn omvangrijke woordenboeken moeten aanschaffen. Wat bij
practisch handelen en zonder noodelooze jacht op geleerdheidsvertoon en
betrekkelijk geringen omvang te leveren is, bewijst ons Johan Winkler
met zijn 186 »verloren zonen" die in 950 bi, gr. 80 een hoogst belangrijk
-

overzicht geeft van de dialecten van Noord- en Zuid-Nederland.
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Uit het Wonderland, door K r e b b e r s en S t a m p e r i u s. Amsterdam, C. A. J. van Dishoek. Afl. 1--8.
Voor de jeugd en zelfs voor volwassenen zijn er weinig werken zoo vermakelijk als de Duizend en eene nacht. Wat hebben we als kinderen meegeleefd met Ali Baba en Morgiana en niet de windhonden en kameelen,

die vroeger menschen waren ; hoe hebben we gerild in die onderaardsche
gangen met allerlei gevaren en gejuicht in die heerlijke paleizen vol goud'
en edelgesteenten. Wat we lazen was onvergetelijk.
Maar er was een bezwaar, dat waren die praatjes overal tusschen door
en die eindelooze gesprekken.
Dat éene bezwaar is opgeheven door deze uitgave. Thans komt men
niet meer van de • eene vertelling in de andere, elk verhaal is op zichzelf
compleet en de lezers zullen thans oneindig meer en oneindig gemakkelijker
genieten. De bewerker of vertaler is zich niet overal gelijk gebleven, want
terwijl op zeer onwetende lezers gerekend wordt, als men in eene noot
schrijft : Tulband — ))Turksch hoofddeksel" vindt men elders »Hij moest
tot zijn nadeel ondervinden, dat maat baat, doch overdaad schaadt." Voor
iemand, die niet weet, wat een tulband is, mag die zin moeielijk genoemd
worden en de toon der vertelling zou er bij winnen : als woorden als doch,
zoowwaar, echter, bedoelde (buurman) en derg. door eenvoudiger woorden
vervangen worden. Dat we zeildoek lezen, waar bijv. Seil bedoeld wordt,
bewijst overigens, dat er meer zorg aan de bewerking kon besteed worden.
Dat zeg ik op hoop, dat volgende afl. nog beter zullen zijn. Maar dit alles
is van weinig beteekenis voor den jongen lezer, die hier in meestal eenvoudigen toon aangenaam wordt bezig gehouden met die verhalen, welke

hij van alle het liefst heeft. Zij die Duitsch lezen hebben bijv. steeds groot
genoegen gehad aan de Tausend and enne Nacht van F r a n z 0 t to (ps.
van Otto Spamer) die op eenigszins deze gelijkende wijze bewerkt zijn.
Nederland^ehe Spreekwoorden en Spreekwazen, Uitdrukkingen en Gezegden naar (hunnen) oorsprong en beteekenis verklaard door Dr. F. A.

S t o e t t. Zutphen, W. J. Thieme & Co.
In de aankondiging van de 1e afl. sprak ik van een werkwoord kiepen,
dat ik nooit gezien of gehoord had, dit is nog zoo, maar wel herinner ik
mij uit mijn Amsterdamsche schooljaren het werkwoord kieperen, dat gooien
beteekent en dat wel een frequentatief van een ww. kiepen zal zijn. De
jongens kieperden elkaar of hunne boeken in een hoek of op den vloer en
derg.
De gemaakte aanmerkingen en uitgesproken wenschen gelden ook voor
afl. '2-6 die nu voor mij liggen, ik kan alleen zeggen : laat onze lezers
met het boek tevreden zijn, zoo als het is, laat zij er uithalen, wat zij voor
zich noodig heb ben. Alles wat- naar ballast of geleerdheid zweemt kunnen
ze over boord eerpen en de kern tot zich nemen,
Het werk doorziende vinden we De bom is gesprongen waarbij wij opmerken, dat de verwijzing naar bom, nl. springende hagel, niet duidelijk
is uitgedrukt. Bij een boom opzetten denken we ook aan een mast met zeil,
vgl. »onder een staand zeil is 't goed roeien." Bij in de boonei valt ons
de Duitsche spreekw. in : »Das geht über die Bohnen hinaus", waarbij men

aan het over-dwaze alom bekende Bohnenlied denkt. De »engelsche brief."
op bl. 96 en lat »opbinden" dat er op volgt, zijn ons niet duidelijk. het
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laatste zou of als op bi. 97 »als kind behandelen" kunnen beteekenen, of
bedienen, of mooi maken. Bijzonderen dank aan dr. Stoett's onvermoeiden
ijver eii zeldzaam ontwikkeld taaltalent voor de verklaring van »dagscheer"
-- alleen de opmerking »waarschijnlijk zullen weinigen zulk een werktuig
bezeten hebben" zou ik schrappen. Onder no. 366 ontbreekt de toevoeging : »zooveel als : daar wil ik op vloeken, daar wil ik een eed op doen."
Met de verklaring van »op de flesch zijn` en »flesschentrekkexi" kan ik mij
in het geheel niet vereenigen. Ik blijf beweren, dat van beide de oorsprong
nog onbekend is.
De groote verdienste van dit omvangrijk werk, het resultaat van zooveel
,studie, is dat het, bijna altijd juist, de beteekenis der zegswijzen verklaart
en veelal ook den oorsprong. Natuurlijk zijn dat niet alle nieuwe bijzondere zaken maar voor velen zijn ze nieuw en het is het groote gemak ze
hier bij elkander te hebben. Zoo ook komen wij bij sommige uitdrukkingen niet veel verder, bijv. de groene zijde bij de vraag : »waarom groen?'
men zou geneigd zijn te denken aan de rechter zijde van een man, die een
meisje zoekt, zoo vatte men het in mijn jeugd op en het Duitsche liedje zegt
Madle ruck, ruck, ruck
An meine grüne Seite
Ich hab' dich ja so lieb
Ich mag so gern dich leiden
Du musst bei mir bleiben
Mir die Zeit vertreiben enz.
Bij no. 643 de vraag : »welke haren `." als we aan de dieren denken, bijv.
katten, egels en derg. zou men zeggen : de haren langs den ruggegraat.
Teleurgesteld waren wij bij huasvreten, immers dat beteekent veelal : in onaangename omstandigheden verkeeren. Wie op een examen alle antwoorden schuldig blijft, heeft »haas gevreten." Bij »het heeft niet veel om de
hakken" zit om ons wel een beetje in den weg, als we niet uitsluitend aan
lange, wijde rokken en wel in grooten getale denken, maar onwillekeurig
komen ons de vrouwenschoenen in het Museum te Leeuwarden in de gedachte, waar in de uitgeholde hakken geld bewaard werd.
Bij »handen in onschuld wasschen" is zeer zeker minder aan Deut. II : 6
te denken als aan Matth. XXVII : 24 waar Pilatus de handen wascht, van
daar ook de toevoeging : »ik doe als Pilatus, ik wasch enz.
Bezwaar heb ik tegen »politieke kannegieter" ik weet niet, ooit anders
dan »tinnegieter" gehoord te hebben, gelijk de schr. na zijne slotmededeeling had moeten aangeven.
Onverdedigbaar komt me no. 983 kiplekker voor. Men zegt niet zoo
lekker als een kip maar zoo lekker als kip en wel in woordspeling in lekker.
In Indië heet het nog : Ik ben lekker of niet lekker als men zich gezond of
ongezond voelt. Nu heet het ook, dat kip lekker is, niet voor 't gevoel van
de kip, maar voor den smaak van den eter en er ontstaat nu een vorm,
waarbij lekker schertsend gebruikt wordt, ongeveer zooals de Duitscher
zegt : ich bin geruhrt wie Ap felmuss waarbij geroerd = aangedaan, zinspeelt
op geroerd bijv met een lepel. Ook 1012 is m. i. niet juist ; klokspijs zal
wel de spijs zijn, die de klok, kloek of klokhen aan de gulzige kiekens geeft.
Bij X1030 de bescheiden opmerking, dat het Spaansche codo wel elleboog

beteekent en codillo het verkleinwoord dus elleboogje, maar dat codille in
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't kaartspel nog niet bewezen is, hetzelfde t» zijn als dit verklemwoord.
Wel beteekent codillo ook een »kink in de kabel" en 't zou kunnen zijn,
dat dit de beteekenis van den term in 't kaartspel is, maar bewezen is ook
d(lt nog in 't geheel niet. Hoogst bedenkelijk wordt ook hier even als in
het woordenboek, dat een niet te begrooten aantal woorden en uitdrukkingen van Zaanschen oorsprong heeten te zijn ; maar wanneer in het
wdbk. veelal te veel bewijsplaatsen voorkomen dan zijn er hier te weinig,
althans het is al te bewerkelijk de blijspelen alle na te slaan, waar de
gelijkluidende plaatsen voorkomen. ))Een korf krijgert" is stellig eene uitdrukking, die weinigen gehoord hebben en die hier met enkele andere
zeer wel had kunnen gemist worden, de verklaring laat te wenschen even
als die van koude drukte. Mag men uit 1077 afleiden dat kous ijzeren
ring ? of is in de uitdrukking 't woord kous nog niet verklaard?
Ziedaar enkele opmerkingen onder het doorzien dezer afl. gemaakt. De
geheele indruk, dien het werk maakte, was, dat er zeer zeker veel in gemist
had kunnen worden, maar dat het in allen gevalle een boek is, waarin
men zelden of nooit iets vergeefs zoekt. In allen gevalle is de beteekenis
der uitdrukking verklaard, verder is opgegeven, hoe de uitdrukking nog
anders luidt, hoe in vroegeren tijd, hoe in andere talen en in de meeste
gevallen is ook de oorsprong aangegeven. Het is een zeer nuttig boek, dat
behoort te staan in alle bibliotheken, die bezocht worden door personen,
die zich rekenschap vragen, van wat zij lezen en den waren zin willen
verstaan, van den tekst, dien zij als onderwerp van studie te bewerken hebben.

