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KANTTEEKENINGEN BIJ DE NEDERLANDSCIIÉ
SPRAAKKUNST DOOR T. TER W EY.
VIII.

,, 170. Zes der woordsoorten zijn onderworpen aan verandering,
b u i g i n g (Flexie) geheeten. Bij de naamwoorden heet het geheel
der vormverandering ook v e r b u i g i n g (declinatie), bij de werkwoorden v e r v o e g i n g (conjugatie). De oorzaken dier verandering liggen deels in de beteekenis der woorden, deels in de verschillende betrekkingen, waarin zij voorkomen.
De verbuiging der zelfstandige naamwoorden en zelfstandige
voornaamwoorden, alsmede van de woorden, welke daarbij behooren,
wordt gedeeltelijk bepaald door eene onderscheiding dier naamwoorden in drie klassen, die den naam dragen van g e s l a c h t e n.
Voor een ander deel dragen de vormen dier woorden den naam van
g e t a l en n a a m v a 1. De vormen, welke de werkwoorden aannemen, heeten: wijze, tijd, persoon en getal, infini
t i e f en d e e 1 w o o r d. Die, welke sommige bijvoeglijke naamwoorden en bijwoorden aannemen, heeten trappen van v e rgelijking."
Is de beteekenis der woorden de oorzaak der buiging, dan noemt
men ze primair , wordt door dé buiging het woordverband uitgedrukt, dan heet de buiging secundair. Primair is derhalve 1) de
buiging der zelfstandige naamwoorden, waardoor het getal wordt
uitgedrukt ; 2) de gradatie der bijvoeglijke naamwoorden en van vele
bijwoorden ; 3) de vormen der werkwoorden, waardoor de tijd en
de wijze wordt uitgedrukt ; -- secundair daarentegen is de naamvalsbuiging. Daar de persoonsuitgangen der werkwoorden enkelen meervoud -- oorspronkelijk pronominale vormen zijn, is de persoons- en getalsonderscheiding historisch primair ; tegenwoordig gevoelen wij ze echter als secundair. De secundaire buiging is een
gevolg van de betrekking der inlijving (inhaerentie) ; de bijvoeglijke woorden staan tot het bepaalde zelfstandig naamwoord en de
werkwoorden tot het subject in deze betrekking. — De schuinsche
naamvallen -- 2e, 3e en 4e nv. -- drukken uit, dat er een betrekking
-

.

van afhankelijkheid bestaat tusschen het bepalende en het bepaalde
1
.Noord en Zuid, 24ste Jaarganq.
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woord, terwijl de eerste naamval de vorm is, die op het gezegde
wijst.
Er is een tijd geweest, dat de bewoner van de landen aan de
zee geen behoefte had aan regels voor de geslachten ; hij hoorde,
welk geslacht een woord had ; evenmin als de Franschman ooit zal
zeggen d u t e r r e, of de Duitscher d a s G e f a h r, zou hij spreken van d e n s t r a t e. Maar die tijd ligt eeuwen achter ons. —
Reeds in het Middelnederlandsch was het geslacht van vele woorden
verloopen. In de taal der 16e eeuw heerscht, wat de geslachten
en de verbuiging betreft, de grootst mogelijke wanorde. De vertalers van den Bijbel en onze groote letterkundigen, Vondel, Hooft,
Cats, trachtten orde in den chaos te brengen ; maar, daar men zich
bij 't bepalen van het geslacht door zijn taalgevoel en zijn smaak
liet leiden, en niet de oudere taal raadpleegde, kon er van eenheid
geen sprake zijn ; de verschillende schrijvers moesten dikwijls met
elkander en ook met zich zelven in strijd komen. Typisch voor
het dooreenhaspelen van mannelijke en vrouwelijke vormen is hetgeen Hooft schrijft in de verschillende verzen voor C. Huygens
Ledige Uren : Aan den Meere Laurens Reaal ; van de .Ed.
Heere J. v. Burg ; van de -Heer' Westerbaan ; van D'.Heere Vondel;
van den geestrycken Heere!
Naar aanleiding van een gesprek met Professor Petrus Plancius,
stelde David van Hoogstraten een proef op van woorden, getrokken
uit Hooft en Vondel, welke in 1700 verscheen onder den titel:
„Aenmerkingen over de ,geslachten der zelfstandige naamwoorden, ten
dienste der taallíevenden tot eerre proeve op gestelt." Deze proeve,
waarvan in 1759 een 5e en in 1783 een 6e, vermeerderde en opgehelderde uitgave bezorgd werd door Adriaan Kluit, was, voordat
Siegenbeek zijn spelling en Weiland zijn woordenboek geschreven
had, voor de Nederlandsche schrijvers, wat thans het Woordenboek
van De Vries en Te Winkel voor ons is. En toch moest deze
proeve uit den aard der zaak gebrekkig zin : Van Hoogstraten had
aan Hooft en Vondel gevraagd, welk geslacht een woord had ; d.i.
aan mannen, die vaak onderling en met zich zelf in tegenspraak
waren. — Geen wetenschappelijk man kon dan ook vrede hebben
met de methode, door Hoogstraten en Kluit gevolgd. Hij, die het
.

eerst in dezen den wetenschappelijke weg betrad, die begreep, dat

het geslacht niet à posteriori maar

a priori moest blijken, was

Lambert ten Kate, die in zin : Aenleidinq tot de kennisse van het
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verheven deel der Nederduytsehe sprake onder het opschrift : Geslachttoetse, ontleent uit de Aeloude Medegetuiqenissen van het Moesogotisch,
Angelsaksisch, Frank-duitsch, IJslandisch en Iloogduitsch het geslacht
van ruim 750 woorden bepaalde.
In 1805 verscheen bij de wed. J. Dóll een Verhandeling over
de Geslachten der .Naamwoorden in de Nederlandsche taal door Mr.
W. Bilderdijk.
In de inleiding vaart B. hevig uit over de domheid van hen, die
meenen, dat het geslacht door de beteekenis van het woord wordt
bepaald. De Engelschman Mr. Harris moet het vooral ontgelden.
Deze heeft een Algemeene Grammatica geschreven, waarin omtrent
den grond der geslachten gezegd wordt :
„De onderscheiding der Kunnen is in sommige woorden, naar
het schijnt, aan niets anders toe te schrijven, dan aan de louter
toevallige gesteldheid van het woord. Het heeft zulk een geslacht,
van dat het zulk , eenera uitgang heeft, of, misschien wel, omdat
het tot zulk eene buiging behoort. Maar in andere mogen wij ons
een fijnere soort van redeneering voorstellen : eene redeneering, die
zelfs in geslachtlooze zaken een verwijderde overeenkomst vindt met
die groote Natuurlijke onderscheiding, die (volgens Milton) de
wareld bezielt."
Naar aanleiding van deze wanleer -- wanleer in de oogen van
Bilderdijk -- zegt Bilderdijk : „ik vraag niet slechts, wat de s c h ij n
en 't t 0 e v a 11 i g e in eenig wijsgeerig of zich daar voor aankondigend samenstel , dat reden en oorzaak moet aanwijzen, te doen
hebben ? Ik vraag niet , welk een denkbeeld men zich van de
Buigingsvormen of declinatie maken moet , zoo die het geslacht van
de woorden als oorzaak bepalen zal ? Eene onzinnigheid , die wellicht weinig wederga heeft ! Maar ik vraag reden , verklaring,
bewijs van hetgeen ik in deze aangehaalde plaats gaarne als waarheid erkenne , dat de términatie 't geslacht hetzij geeft , hetzij
aanwijst. De waarneming hiervan is voor den gemeenen Spraakleeraar,
maar de Filosophische kenner der spraak , die hetgeen hij weet,
in de oorzaken weet , moet mij deze waarheid niet zeggen , maar
u priori voortbrengen. Doch ik laat daar die toevallige gesteldheid,
zoo hij ze heet , en waarop hij niet doordringt , schoon zij verre
van toevallig te zijn , de eenige redelijke , en dus , de in 't algemeen noodzakelijke oorzaak des verschijnsels inhoudt , dat hij uitleggen moest , dan waarover hij , als ware 't eene kleinigheid,
1*
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heenstapt : ik wil zijne verklaring van die fijne onderscheiding der
geslachten , bij hem de voornaamste (die hij echter meest aan
Ammonius schijnt verschuldigd te zijn , maar die daarom niet beter
is) hier doen kennen." — Vervolgens ergert Bilderdijk zich over de
„plompheden" van den Engelschman , als deze leert , dat de zon
mannelijk is , om de oorspronkelijkheid van zijn licht en de kracht
van zijn stralen , terwijl de maan vrouwelijk is , omdat ze het
licht slechts ontvangt en met zachter en teederder glans schijnt,
terwijl ook stad en land en vaderland, zoowel als schip vrouwelijk
zijn als bevattende en ontvangende zaken, ja, moeders of voedsters,
als 't ware , van die er wonen. „T ij d en D o o d zijn om beider
onwederstaanbaarheid manlijk , en de S 1 aap is het, omdat hij de
broeder des D o "o d s is." „De D e u gd is om hare beminlijkheid
vrouwelijk en de 0 n d e u g d is het als haar tegengestelde." „Grilligheden zouden het manlijk charakter niet voegen en zijn terecht
natuurlijkerwijze vrouwelijk." R a z e r n ij e n zijn vrouwelijk, niet
omdat er meer razende vrouwen dan mannen zijn, „maar 't zal
zijn , dat de driften der vrouwen voor grooter uitsporigheden vatbaar zijn, dan manlijke hartstochten, en dat men de R a z e r n ij e n
als boven alle mate , of tenminste in den hoogsten graad kwaaddoende beschouwd heeft." Geen wonder , dat Bilderdijk over den
sophistischen Engelschman de fiolen van zijn toorn uitstort. 't Geslacht
van een woord hangt volgens Bilderdijk niet af van 't voorwerp ,
waarvan het de naam is , maar 't is eenig en alleen een gevolg
van de v o r m i n g van het woord : „'t Geen het woord maakt tot
hetgeen het is , 't geen het vormt en wijzigt , geeft er ook terzelfder tijd het geslacht aan.''
B i 1 d e r d ij k definieert : „De Taal is een t e kennen geven."
Wat kunnen we te kennen geven ! 1. O n z e o n m i d d e 11 ij k e
a a n d o e n i n g e n , en dit doen we door middel van tusschenwerpsels , 2. h o e d a n i g h e d e n. B. zegt — en m.i. terecht —
dat we een voorwerp niet kennen , maar alleen zekere hoedanigheden er van , waardoor wij het onderscheiden. Door de werking
onzer ziel ontstaat er door die hoedanigheden in ons bewustzijn de
voorstelling eener zelfstandigheid, welke dus eigenlijk niets is, dan
een door ons verstand gevormde abstractie ; niet de d i n g e n
nemen we waar, maar de h o e d a n i g h e d e n der dingen, zoodat
wij , om uit te drukken van 't geen door ons waargenomen wordt,
hoedanigheden hebben uit te drukken , uitdrukkingen van ho e-

5
d a n i g ho d e n, wijzigingen van de zaak -- adjectieven --- wijzigingen
van 't bestaan — werkwoorden — werkwoorden maken derhalve den
grond der verstandelijke taal uit. 't W o o r d, het z é 1 f s t a n d i g
n a a m w o o r d , staat dan ook slechts middellijk met het voorwerp in
verband ; 't vertegenwoordigt niet het voorwerp, maar noemt slechts
de een of andere opmerkelijke of meest in het oogvallende hoedanigheid van het ding ; en het hangt van deze hoedanigheid af ,
of het woord mannelijk of vrouwelijk is , maar niet van het geslacht der zelfstandigheid , die er door genoemd wordt : éminentie,
is vrouwelijk, hoewel 't een mannelijk persoon aanduidt. B. erkent
echter ook , dat somtijds het geslacht van het voorwerp op het
geslacht. van het woord is overgevloeid , waardoor het woord een
ander geslacht gekregen heeft , dan het als woord zou moeten
hebben. Het werkende , het uitgevende , het uitwerkende , het
ondersteunende geeft ons een denkbeeld van m a n n e 1 ij k , het
lijdende , het ontvangende, het afhankelijke daarentegen van v r o uwelij k.
Welke zelfstandige naamwoorden nu wekken in ons het begrip
van mannelijkheid ! a. De stammen der werkwoorden, daar zij
niet een h o e d a n i g h e i d noemen, die in een voorwerp rust,
maar een wijziging van het bestaan, dus een d a a d ; b. de namen
die op r en 1 uitgaan. ,,De tong," zegt B. „wordt in zich zelve
op tweeërlei wijze bewogen. Nadrukkelijkst en krachtigst in eene
voortgaande trillende beweging, die haar gespannen laat, waarmee
zij de R maakt ; flauwer en kwijnender, in een slappen enkelen
slag, na welken zij als krachteloos ligt, en waardoor zij de L vormt.
De eerste van deze bewegingen past ons verstand op den Werker,
de laatste op het Werktuig toe. ,— Vandaar de uitgangen op R en
L, en hunne beteekenis !"
De overige zelfstandige naamwoorden noemen alle een hoedanigheid, die in een voorwerp rust en zijn dus vrouwelijk ; ze zijn of
oorspronkelijk bijvoeglijke naamwoorden : de breedte, hoogte, koude,
of tegenwoordige deelwoorden : vijand, heiland, vriend, wandelinq,
ver fraaiinq, enz , of verleden deelwoorden : de gedaante, gestalte, geboorte. Hiertoe behooren ook de zelfstandige naamwoorden, die gevormd zijn van den onvoltooid verleden tijd, daar deze volgens B.
oorspronkelijk één was met het verleden deelwoord.
Maar er is nog een derde geval.
Goedheid, ouderdom, zwaarte, geleerdheid, enz. zijn vrouwelijk,
-
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omdat zij hoedanigheden noemen, die in de dingen liggen ; het
goede, het oude, het zware, het geleerde, noemen geen' hoedanigheden, rustende in de voorwerpen, maar noemen, wat goed, oud,
zwaar, geleerd is, het laatste ook, wat geleerdheid bezit ; voorwerpen dus, die, geen hoedanigheden zijnde, niet vrouwelijk kunnen
zijn, en geen werkende zelfstandigheden zijnde, niet tot het mannelijk geslacht kunnen behooren, woorden dus, die geslachteloos,
o n z ij d i g , zijn. Om dezelfde reden zijn, volgens B., ook de
collectieven : g e v o g e 1 t e, g e b 1 o e m t e onzijdig. Deze woorden
zijn volgens hem eigenlijk verleden deelwoorden van de werkwoorden
vogelen, bloemen.'
Ook de onbepaalde wijs en de stammen van werkwoorden, afgeleid door het voorvoegsel qe, zijn onzijdig, omdat deze niet, zooals
B. het uitdrukt, tekennengevingen zijn van de wijzigingen des bestaans, afgetrokken van het bestaan zelf — volgens B. wordt door
den uitgang van de onbepaalde wijs het bestaan uitgedrukt — maar
van het bestaan in zijn wijziging ; d.i. terwijl de stam van een
werkwoord, als zelfstandig naamwoord, een kenmerk van een ding
noemt, 't welk bestaat in de wijziging van het bestaan van dat ding,
noemen de onbepaalde wijzen en de stammen van werkwoorden,
afgeleid door het voorvoegsel qe, wijzigingen van het z ij n, afgescheiden van elk voorwerp.
Ook de stofnamen zijn oilzij dig, omdat zij geen hoedanigheden
van dingen noemen, maar hoedanigheden in concreto : het d i amant -staat tot den diamant, het steen tot den steen
als het goede tot de goedheid.
Niet anders is het met de zelfstandige naamwoorden, die op s e 1
uitgaan : m a a k s e 1, z a a g s e 1; . zij drukken geen hoedanigheden
uit, maar iets, wat gemaakt is, wat door het zagen ontstaat.
Eindelijk nog zijn de verkleinwoorden o n z ij d i g. Onze taal
kent geen diminutieven van hoedanigheden ; een bijvoeglijk naamoord met den verkleiningsuitgang maakt derhalve het woord concreet. Zeg ik e e n z o t, dan duid ik door die afgetrokken hoedanigheid een persoon aan ; maar zeg ik e e n z o t j e, dan denk
ik, volgens B., een persoon, welke die hoedanigheid heeft, in die hoedanigheid en met opzicht tot die hoedanigheid alleen. Eerlijk moet
ik bekennen, dat deze redeneering mij te hoog gaat : ik vat ze niet.
Vervolgens behandelt B. de uitgangen : inq ij, (nij), heil, schop,
ster, sch, st, in, dom, sent en Zing.
.
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De woorden op inq, ij (nij)zijn vrouwelijk, daar deze oorspronkelijk tegenwoordige deelwoorden zijn ; heid en schap zijn vrouwelijke
achtervoegsels, omdat h e i d het praeteritum van hebben, en schap
een verkorting is van schapin] d.i. bevattende, -- 't tegenwoordig
deelwoord van schapen, thans scheppen. — De woorden op ster zijn
vrouwelijk, omdat ster een samenstelling is met het achtervoegsel
S, welk achtervoegsel van zelfstandige naamw. bijvoeglijke naamw.
maakt : Nederland — Nederlands(ch). Dienst, winst, enz. zijn vrouwelijk als onvoltooid verleden tijd van dienen, winnen, enz., terwijl om
dezelfde reden ook klacht, dracht, enz. vrouwelijk zijn, Nis vormt
vrouwelijke woorden, omdat dit achtervoegsel holte, bevatting beteekent. Koningin, bakkerin, godin zijn niet door het achtervoegsel
in afgeleid van zelfstandige naamwoorden, maar zijn gesubstantiveerde tegenwoordige deelwoorden. Van koninq kwam het denominatief koningen, d.i. k o n i n g z ij n ; het tegenwoordig deelwoord
was koninginq ons koningin. De woorden op dom moeten eigenlijk
ook vrouwelijk zijn, daar dom de afkorting is van dorre en dit van
cloviing -- oordeelende, bepalende. -- Daar men echter door de
weglating van de e doen aangezien heeft voor den stam van een
werkwoord, is het thans een mannelijk achtervoegsel, evenals sein,
dat een samenstelling is van het vrouwelijk se met den stam van
't werkwoord liemnmen = stuiten, bepalen. Linq moest eigenlijk ook
vrouwelijke substantieven vormen, daar de woorden op linq tegenwoordige deelwoorden zijn van frequentatieven. Jongelinq komt van
j o n g e 1 e n, dit van het werkwoord j o n g e n, 't welk jong zijn
beteekent.
Ziedaar, gelijk we hopen als a fschrilckend voorbeeld, eene proeve
van taalwetenschap, die eenmaal, als van B i 1 d e r d ij k afkomstig,
met eerbied werd ontvangen, maar waarvan we thans zeer stellig
weten, dat er geen woord van waar is. Men weet eene zaak of
men weet ze niet en in het eerste geval kan men de waarheid bewzjzen en geeft dan wetenschap ; kan men de waarheid niet bewijzen,
dan heeft de bewering ook niet de minste waarde. Wat men in
Bilderdijk's tijd voor etymologie hield, was eenvoudig een aaneenschakeling van gissingen en spitsvondigheden, zonder eenigen grond,
zonder eenige mogelijkheid van bewijs , meestal zonder eenige
waarheid. — Wie zal zonder hoofdschudden kunnen lezen , dat
paal, peer, poot afleidingen zijn van de werkwoorden pa'en, peen,
po'en ; werkwoorden, waarvan 't bestaan niet bewezen is, of dat
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tand, tong, tuin, taal tegenwoordige deelwoorden zijn van ta'en,
to'en, tu'en, ta'en, daar de nd voor end, de ng of alleen de n voor
inq staat, of dat alle woorden, door in afgeleid, gevormd zijn van
denominatieven van mannelijke persoonsnamen, enz, enz. ?
Hoewel vele nieuwe taalgeleerden met B i 1 d e r d ij k meenen,
dat de beteekenis van 't woord weinig of niets met het geslacht
van 't woord te maken heeft, toch niet allen, o. a. geeft een van
onze grootste taalgeleerden, D r. B e c k e r i n g V i n c k e r s, een
geheel andere verklaring van den grond der verschillende geslachten. 1 ) Deze zegt, dat het onderscheiden der woorden in drie
geslachten door verschillende uitgangen en buigingsvormen onder
al de Indo-Germaansche talen van de vroegste tijden af in
zwang was, welk onderscheid niet alleen in acht genomen werd
bij namen van voorwerpen, die werkelijk een geslacht bezaten,
maar bij alle zonder onderscheid, ja zelfs bij de abstracte. De
geheele taal was het tooneel van één eindelooze personificatie,
waarbij aan een menigte dingen, zoowel op 't gebied van de stoffelijke als van de onstoffelijke natuur, geslachtshoedanigheden werden toegekend, en wel dikwijls op grond van begrippen en opgemerkte overeenkomsten, die thans veelal uiterst moeilijk, of in 't
geheel. niet zijn na te gaan.
Belangrijker dan de vraag naar den wezenlijken grond der geslachten, een vraag, waarop zeker nooit een afdoend antwoord
zal kunnen worden gegeven, is deze : wat is in de hedendaagsche,
in de levende, d. i. in d e t a a 1 het criterium der verschillende
geslachten, wat stempelt een woord tot een mannelijk of vrouwelijk
— het onzijdig geslacht wordt door het lidwoord aangewezen —
naarnwoord ? Noch de verbuiging — van verbuiging is bij de zelfstandige naamwoorden nauwelijks meer sprake -- noch de beteekenis,
noch de uitgang. Wat eeuwen geleden door de spraakmakende
gemeente bij het gebruik van een woord gevoeld werd, wordt niet
meer gevoeld en vandaar, dat wij door tal van regels het geslacht
der woorden — en bij vele laten de regels ons nog in den steek —
moeten leeren. Wat bewijst dit 9 Dat het taalgeslacht voor ons
nagenoeg dood is. Waarom behoeven wij , Nederlanders, geen
regels voor de vervoeging der sterke werkwoorden ? Omdat wij
gevoelen, hoe de vervoeging der werkwoorden is ; de vormen, die
1)
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we sprekende gebruiken, zijn een gevolg van imitatie ; onze ouders,
onderwijzers, makkers, enz. spraken en spreken, las, bond, beet, en
daarom is 't ons onmogelijk te zeggen : iie leesde, bindde, b^.j tte ;
wij vervoegen de werkwoorden onbewust, maar goed.
Aan tafel een ander geslacht te willen geven dan aan vloer, —
beide woorden worden in de spreektaal aangeduid door hij en heng —
is volgens sommigen een miskenning van 't wezen der taal, 't is een
gevolg van een steil orthodoxisme, 't welk niet erkennen wil, dat de
taal, als alles, wat leeft, steeds verandert, steeds zich wijzigt, immer
in een toestand van wording is ; van een conservatisme , 't welk
vreest , dat , wat dood is en reeds lang gestorven , af te houwen
en te niet te doen.
Met volkomen instemming neem ik hier over, wat de heer W.
W. van Lennep in 1860 schreef: „De poging van den heer
Roorda" — deze had de beschaafde uitspraak tot vorm aangenomen
— leed gedeeltelijk schipbreuk, omdat hij ketterijen aan onze
waarde voorouders in het twintigste geslacht ten laste legde en ook
omdat hij een radicale verandering voorsloeg ;" — men denke hier,
dat wij niet meer 1860 maar 1900 schrijven, dat onze tijd niet
meer zoo bang is voor radicale hervormingen, als de tijd, die een
geslacht achter ons ligt — „kunnen onze taalkenners en taalgidsen
het werk niet nog eens opnemen en een maatregel voorstellen,
juist zoo groot als de tijd eischt ? Het publiek wil wel spreken,
zooals het zijn eenvoudigste brieven schrijven moet, mits er maar
erkend wordt, dat hij en niet de boeken regt heeft de taal te
bepalen en zijn lang gestorven voorouders uit de twaalfde eeuw,
om van Gothen niet te spreken, niet telkens uit hun graf moeten
worden opgeroepen om ons te zeggen, dat, wat in hun tijd goed
was ook in den onzen moet gelden, iets, dat zij zeker nooit gewenscht hebben.''
Dit werd geschreven in 1860, den bloeitijd van het conservatiefliberalisme ; onze tijd is de tijd van radicale ideeën, wij vreezen
niet langer de bijl aan den wortel te leggen, en toch zijn we nog
altijd gedwongen de Woordenlijst van De Fries en T'e Winkel op
onze schrijftafel te hebben, om te weten of we een n al of niet
moeten schrijven !
III. Naamval.
-

„§ 187. De zelfstandige naamwoorden en zelfstandige voornaamwoorden kunnen in verschillende betrekkingen in den volzin voor-
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komen. Zoo komt huis in : Het huis is hoog , de heer des huizes,
Heil zij dezen huize ! Ik heb mijn huis verkocht , telkens in eerre
andere betrekking voor. Ter aanduiding dezer betrekkingen dienen
verschillende vormen der genoemde woorden ; de vormen heeten
naamvall en.''
De ondervinding heeft mij geleerd , dat deze paragraaf meestal
niet goed begrepen wordt. De student gaat onwillekeurig de gegeven voorbeelden ontleden : het huis onderes., des huizes bijv. bep.,
dezen huize meewerkend voorw., mijn huis lijdend voorwerp en komt
daardoor tot de meening, dat de naamval den dienst aanduidt, die
het woord in den zin vervult , iets , wat zelfs door J a c o b s en
K o e n e n geleerd wordt.
Dezen zeggen in hun Spraakkunst § 442 : „Een zelfstandignaamwoord kan in den volzin v e r s c h i 11 e n d e DIENSTEN bewijzen.
Het kan zijn: het onderwerp, het voorwerp, het naamwoordelijk gezegde, een of andere bepaling, als: .Een
appel is rond. Ik pluk een appel. Deze vrucht is een appel. De
schil van een appel is taai. Ter aanduiding van deze diensten,
d. i. van de r 0 1 , door het zelfstandig n. w. vervuld , bestaan
vormen : een zelfstandig n.w. (met zijn lidwoord) kan dus meer
dan één vorm hebben , als : het huis, des huizes, den huize ; de &iq,
des daqs (dages) , zen dage, enz., de vorst, des vorsten. De verschillende vormen van het zelfst. n.w., waardoor de spreker of schrijver
kan aanwijzen , in welke betrekking het in den volzin voorkomt,
heeten naamvallen".
Schromelijke verwarring van dienst en betrekking. Eerst luidt
het : ter aanduiding van de verschillende diensten, door een zelfstandig naamwoord vervuld , bestaan vormen en onmiddellijk
daarop : ter aanduiding van de betrekkinq , in welke het zelfstandig n.w. in den volzin voorkomt , bestaan vormen. Ik weet wel ,
dat soms dienst en betrekking elkaar dekken ; zoodat men
kan zeggen d e a p p e 1 in De appel is rond 1ste n. v., omdat de appel
onderwerp is , en 4 n.v. in IIc eet een appel als lijdend voorwerp;
maar 't gaat niet aan te zeggen des vaders in liet huis des vaders
2e n.v., want (les vaders is een bijvoeglijke bepaling , — bijvoeglijke bepalingen kunnen in elken naamval staan — noch mijner in
God erbarme zich, mÇyner , 2e n.v. als oorzakelijk voorwerp ; want
er zijn ook oorzakelijke voorwerpen in den Oen naamval.
't Is mij een raadsel, hoe J a c o b s en K o e n e n in de opmer-
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kingen kunnen schrijven : „De Nederlandsche taal bezit thans voor
eiken d i e n s t van het zelfst. n.w. niet meer een afzonderlijken
vorm."
Maar wanneer toch bezat de Nederlandsche taal dan wel voor
eiken dienst van het zelfst. n.w. een afzonderlijken vorm ? In de
Middeleeuwen — toen men nog niet kon spreken . van de Nederlandsche taal — had men even als nu slechts 4 n.v., die niet eens
alle verschillende vormen hadden , en bij het Gothisch , een zooveel oudere verwante der Nederlandsche taal , kunnen wij hoogstens tot 8 naamvallen komen.
„Even onschuldig" 1 ) Te W. heeft over kunsttermen gesproken,
die wel verkeerd en toch onschadelijk zijn — „zijn de weinig beteekenende benamingen eerste, tweede, derde, vierde naamval, ofschoon
zij den naam van gepast volstrekt niet verdienen Die benamingen
toch leveren niets op voor het begrip van de zaak, die zij voor
stellen, maar zij bederven er ook niets aan. De leerling denkt
daarbij blootelijk aan het zoogenoemde declineeren, en houdt terecht
des vaders daarom voor den t 'w e e d e n naamval, omdat die
vorm de tweede in rang is, wanneer hij de vader verbuigt. Bij het
woord naamval denkt hij in 't geheel niet aan v a 11 e n of aan iets,
dat daarnaar gelijkt, omdat er bij het declineeren geen sprake kan
zijn van vallen noch van opstaan. Daar hij niet weet, dat naamval
eene mislukte vertaling is van het Latijnsche casus, hetwelk wel
val, maar ook uitgang beteekent, zoo erkent hij in naamval de
eigenlijke beteekenis nzaamsuuitganq zoo weinig, dat ik op een examen
een adspirant-hulponderwijzer geregeld aanval heb hooren zeggen."
Vraagt gij mij, wat naamvallen zijn, dan schroom ik niet te antwoorden : ik weet biet niet, en ik geloof, dat niemand een juiste definitie op deze vraag kan geven. Toen de naamvallen nog min of
meer verwante betrekkingen door denzelfden' vorm aanwezen, toen
kon men de naamvallen definieeren als de uitdrukkingen van de
betrekkingen in N a a m w o o r d s v o r m e n. Deze definitie geldt
echter niet voor de nu-taal. Vader komt. 't Kind van den vader.
'k Geef vader zijn pl pje. 'k Zie Vader. V a d e r staat respeetievelijk in de vier verschillende naamvallen, en toch komt het woord
steeds onder denzelfden vorm voor : den grondvorm. 'k Onderschrijf
gaarne, wat Dr. Buitenrust Hettema schrijft:
1) Dr. L. A. Te Winkel. Taalgids TII. pag. 123.
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„Bekijkt men nu in de algemene nederlandse taal , die verschillende betrekkingen. nauwkeurig, dan kan . dit g e k o nstateerd:
le. 't verband wordt m e e s t a l niet uitgedrukt ; en dan b 1 ij k t
het --- natuurlik !
a, uit de hele omgeving, d.i. uit de zin (waarmee 'et aks ent ten
nauwste verbonden is 1 ; anders gezeid : uit de beteekenis : daar een
woord die allereerst krijgt uit de omgeving;
b, b 1 ij k t 'et uit de p l a a t s: he men de woorden tegenover
elkaar groepeert !" — Men denke hier aan het bekende : „Benij
uw zoon den Hemel niet'', onwillekeurig noemt men u w z o o n
d a t i e f, eerst na eenig nadenken ziet men, dat het accusatief is.
„2e. wordt 'et verband uií gedrukt,
c, door h u 1 p w o o r d e n, in casu voorzetsels, en enkele . voegwoorden,
of wordt 'et verband aangeduid min of meer,
d, door de v o r m van 't woord."
Ik keur dan ook af , wat ik bij Jacobs en Koene n
lees, dat een zin als : Den os slacht cle slager niet te wraken is,
maar wel een zin als : De koe slacht de slager. Neen , beide
zinnen zijn óf foutief , óf goed : zijn het gefabriekte zinnen , dan
zijn ze daarom te wraken ; zijn ze het niet , wordt inderdaad
wel eens in de spreektaal de naam van 't slachtoffer vooraan geplaatst, dan zijn beide goed, ze zijn beide even duidelijk : de onverbogen vorm van het lidwoord geeft de koe niet het slagersmes
in de pooten.
Eerst in de laatste plaats, zegt D r. Buitenrust H e t t e m a,
wordt het verband min of meer aangeduid door den vorm van het
woord. Weinig zijn de vormen, ten hoogste vier, en het aantal betrekkingen niet te bepalen. D r. V a n IJ e 1 t e n onderscheidt 14
verschillende genitief betrekkingen, en er zijn er meer ; dc grammatica's onderscheiden 5 a 6 datief betrekkingen , terwijl het aantal
accusatief betrekkingen legio is ; men denke slechts aan de vele
voorzetsels, die we hebben, terwijl sommige voorzetsels tien en
meer betrekkingen aanduiden, die vaak zoo weinig met elkaar te
maken hebben , dat er een meer dan alledaagsche scherpzinnigheid
of misschien juister : spitsvondigheid vereischt wordt om al de
verschillende betrekkingen, door een voorzetsel aangeduid, binnen
één kring samen te trekken.
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Opmerkingen.
A. Nominatief.
1. De lste naamval is de vorm van het onderwerp. Oorspronkelijk was ook deze naamval een verbogen vorm, welke op het
gezegde wees. De nominatief staat als onafhankelijke naamval
tegenover de andere naamvallen, die van het werkwoord afhangen
en het naamwoord als geregeerd voorstellen.
2. Het naamwoordelijk gezegde staat in den lsten naamval,
daar het in den grond der zaak een inhaerente bepaling is van
het onderwerp. De leeuw is moedig. De leeuw is de koning der
dieren. De kenmerken moediq, koning der dieren, zijn voor ons
bewustzijn samengesmolten met de voorstelling leeuw.
3. Soms wordt de accusatief gebruikt als naamw. gezegde. Men
zegt : ' t Is hem, naast Hij is het. Dit gebruik van den accusatief
is een gevolg van het feit, dat de accusatiefvorm geschikter is om
den klemtoon te dragen dan de vomitief. Om dezelfde redenen
schreven ook de vertalers van den Statenbijbel : Door het geloof in
zijnen, naam heeft zijnen naam dezen gesterkt. (Hand. 3. 16). En:
de hemel is rood (en dan straks) want den hemel is droeviq rood.
(Matth. 16. 23). 1 )
B Genitief.
Genitivus d. i. de naamval, die den oorsprong,, de geboorte te
kennen geeft. 't Woord is een min gelukkige vertaling van het
Grieksche g e n i k e, dat een veel ruimere beteekenis had, n.l. die
van den naamval, waardoor de soort of het geslacht wordt aangewezen, nl. in : de dieren des wouds, de zonen der woestijn en met
eenige uitbreiding : de vader des zoons, het paleis des .Konings 2 ).
De oorspronkelijke beteekenis van den genitief, den naamval van
den oorsprong, de afkomst, leeft het krachtigst in de oorzakelijke
voorwerpen, het zwakst gevoelt men die beteekenis in de bijwoordelijke bepalingen van tijd 's avonds, des nachts, enz., naamvallen,
die slechts in zooverre den oorsprong eener handeling aanduiden,
als er een oorzakeljk verband is tusschen den tijd, waarin een
handeling voorvalt en de handeling ; volkomen absoluut is de genitief in de bijwoordelijke uitdrukkingen : goedsmoeds, heelshuids, onverrichterzake, enz.
1) Dr. Brilt. Nederlandsche Spraakleer. 11. 39.
2) A. M. Kollewijn. Max Mullers voorlezingen over de taalkunde,
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Niet alle tweede naamvallen kunnen onder de zes soorten, die
T e r w e y geeft, gerangschikt worden, o.a. niet : de dag der opstanding, de dag des oordeels de vloek des doods, de zegen des christendoms — de engel der liefde, de engel der wraak --- de parabel der
drie ringen, de gelijkenis der wijze en dwaze 2naagden — het Procrustusbed der critiek — het Dammaocleszwaard der electorale kwestie —
de bezem der Fransche revolutie — het lied der vrijheid — liet lied der
hope — de Vreugde der Wet — de Heer der Heeren, de dag der dagen —
de bode des doods — de godsdienst der smart — de bloem der vreugde —
het graf is de woning der vernedering — de huisgenooten des geloo fs, de
vrienden der bittertafel. — Wordt naar tweede naamvallen als boven'

staande op een examen gevraagd, dan doet men m. i. het verstandigst , de betrekking , waarin de bepaling tot het bepaalde staat,
te omschrijven.
C. Datief.
„§ 191. Een naamwoord staat in den Sen naamva:
le. wanneer het als belanghebbend voorwerp voorkomt bij een overgankelijk of onovergankelijk werkwoord of bij een
bijvoeglijk naamwoord."
De term belanghebbend voorwerp verdient, hoewel hij
nog altijd in vele grammatica's gebruikt wordt, afkeuring : A betaalt mij, mij 4e n.v. en toch zal ik zeker bij de handeling van A
wel de belanghebbende persoon zijn ; A ontmoet mij, mij, 3e n.v.,
terwijl het zeer goed mogelijk is, dat het mij totaal onverschillig
is, dat A mij tegenkomt. Het wezenlijk onderscheid tusschen een
datief en een accusatief object is , dat het eerste een actief, het
tweede een passief karakter heeft.
Het Woordenboek zegt : „de datief is de vorm van het woord,
dat bij eene werking een object aanduidt, hetwelk wel in de werking betrokken is, doch zóó, dat het niet als bloot lijdelijk gedacht
wordt, maar ook als zelfhandelend ten opzichte van het subject.
De handeling van het object kan de handeling van het subject
vergezellen, of haar vooraf zijn gegaan. In het eerste geval bestaat zij in eene werking, tegenovergesteld aan die van het subject;
in het laatste is zij de onmisbare voorwaarde voor deze. De werkingen van geven, toereiken, ontnemen, ontwringen, verkoopen, verhuren, zeggen, berichten, enz., onderstellen bij het object de gelijktijdige werkingen van ontvangen, aannemen, afgeven, loslaten, koópen,

huren, hoorgin en vernemen ; behagen, bevallen, mishagen, spijten, ver-
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drieten, vervelen, leed- en zeer doen, aangenaam, onaangenaam, welkom
zijn, onderstellen een object, dat gevoelt, dat behagen of mishagen
schept, dat spijt, verdriet, enz. ondervindt ; ontmoeten en gelijken on-

derstellen, dat ook het object wederkeerig en gelijktijdig het subject
ontmoet en geldkt. Daarentegen onderstellen andere werkingen,
als gehoorzamen, an tinoorden, toegeven, weigeren, opvolgen, dat het
object te voren geboden of verboden, gevraagd, verzekerd, geëischt of
aangeboden heeft, of voorqegaan is ; zonder de laatstgenoemde werkingen

zijn de eerstgenoemde niet denkbaar.
Wanneer er geen sprake is van dadelijke werkingen , maar
slechts van het vermogen om te werken , gelijk soms door adjectieven , als dienstig , heilzaam , nuttig , schadelijk, voordeelig en dergelijke wordt uitgedrukt, dan wordt het object gedacht als zullende
wellicht de werkingen van dienen, hee/en, baten, schaden, bevoordeelen,
enz. ondervinden , dus als een persoon , die gewaar wordt.
De datief is derhalve een vorm eigen aan benamingen van wezens,
begaafd met het vermogen om te werken of gewaar te worden,
tot welke de gepraediceerde werking zich uitstrekt , en bij welke
bereiking zij als het ware eindigt ; alsmede van zaken , die als
levende wezens in dusdanige verhouding gedacht worden."
Absolute naamvallen.
Toen ik eenige weken geleden op een les zei , dat vele van
onze spraakkunstige termen aanleiding gaven tot verkeerde begrippen , dat dit echter de term a b s o l u t e naamva 1 niet
deed , daar a b s o 1 u u t vrij goed de naamvallen kenmerkte , die
men zoo noemde , kon een der discipels zich niet weerhouden op
te merken : Maar , mijnheer , ik weet wel niet , wat absolute
naamvallen zijn ; maar ik weet , wat volgens mijn spraakkunst
naamva 11 e n zijn , en is 't geen mijn spraakkunst zegt in den
haak, dan dunkt mij kan de naam: absolute naamvallen
nooit verdedigd worden; naamvallen = betrekkingsvormen , a b s oluut =volstrekt, het tegengestelde van relatief, betrekkelijk; absoluut en naamval noemen derhalve begrippen , die niet samen kunnen gaan ; absolute naamvallen doet
mij denken aan droge vloeistoffen, vaste gasssen, vierhoekige cirkels;
absolute naamvallen zouden , is de naam goed , betrekkingsvormen
zijn , die geen betrekkingsvormen zin , en dat is toch al te gek."

•Uw redeneering is volkomen juist , een ding kan niet tezelfder
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tijd iets wél en iets niét zijn, dat is, zooals gij het noemt, al te gek;
maar denk nu eens bij naamval in absolute naamval niet
aan betrekkingsvorm, wat dunkt u, zou de term dan te begrijpen zijn ?
ja, dan zeker ; dan zou daaruit volgen, dat absolute naamvallen,
die vormen der zelfstandige naamwoorden zijn , die niet aanduiden,
in welke betrekking de zelfstandige naamwoorden enz. tot andere
zinsdeelen staan."
Welnu , ik geloof , dat gij daar een uitstekende definitie geeft;
zij stemt ten minste vrij wel overeen met de bepalingen , die door
Grimm, Prof. Verdam en Prof. Woltjer gegeven worden.
„Absolute naamvallen zijn zulke , die niet geregeerd worden,
niet van een regeerend woord afhangen. Indien een naamval noch
afhankelijk te maken is van een regeerend werkwoord , noch van
een naamwoord of een partikel uit den zin , zoo verdient hij die
benaming , hij treedt op zich zelf staande in den zin op. Zulke
absolute naamvallen hebben de natuur van het bijwoord en elk
bijwoord zou tot een zelfstandigen zin uitgewerkt kunnen worden."
(Grimm).
Er zijn in onze tegenwoordige taal nog allerlei sporen van het
gebruik van absolute naamvallen , dat zijn naamvallen buiten het
eigenlijk zinsverband staande" (Prof. Verdam).
„Absolutus heeft men dezen naamval genoemd , omdat zijne
grammatische verbindingen met de overige zindeelen zoo los is."
(Prof. Woltjer).
Volgens uw bepaling en die van de heeren V e r d a m en w o 1t j e r — Grimm gebruikt den term in een beperkter zin — heeft
men dus absolute naamvallen in de volgende zinnen en uitdrukkingen:
1. J a n , kom eens hier!
2. Ja n , die sloeg Lijsje ;" „'t Wi l t v o q e 1 k ij n, dat zingt
daer 't onbeknipt is :" En s c h o e n m a k e n, kon ik 't''.
3. De heilige Sacramenten onzer Moeder , d e K e r k ; De psalmen Davids, den Koning van Israël.
4. K o n i n q Willems verjaardag.
5, Het kapitaal der familie R o t h s c h i 1 d ; de kieswet des Hee
ren Van Hou ten.
6. Niets meer te behandelen zijnde; „De schat
o n t d e k t s ij n d e , werd Palamedes in hechtenis versekert ;"
„Maer hij buiten hoop van on tv luq h ten ges te l t,

raeden de vroemen hem."
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7. Ja n zijn hoed is afgewaaid.
8. Onverrichter zake, langzamerhand, goedsm o e d s vertrok hij.
9. .Een sigaar in den mond, een rotting in de hand
ging hij wandelen.
10. M ij dorst, m, ij hongert. — Men plaatse deze zinnen naast
Kamer spookt ; 'k Heb pijn den arm.
11. „'t Genot, dat ons Pomona's gunst versprak,
Ligt voor ons oog d e t e l g e n afgedropen."
12. Dat is m e een leventje ! — M e bijwoordelijke bepaling van
omstandigheid.
13. Hij komt de kamer in; Hij loopt de trap op. De
k a m e r, d e t r a p staan op de grens, wijl men in op en in ook
min of meer de kracht van een voorzetsel gevoelt.
14. Twee jaar geleden.
15. Dit is geschreven den 4 Februari.
16. Allen komen, hij uitgezonderd.
Gewoonlijk worden slechts de bijwoordelijke bepalingen onder 8
of 9 absolute naamvallen genoemd ; dat zijn die bepalingen, welke
de waarde hebben van een zin en naar alle waarschijnlijkheid
onder den invloed van het Latijn ontstaan zijn In het Latijn
bestaat n.l. een ablativus absolutus, d. i. een afhankelijke zin, waar+
van het onderwerp staat in den ablatief, en het gezegde vervat is
in een deelwoord, 't welk in geslacht, getal en naamval overeen
komt met het onderwerp. Gaat in het Nederlandsch de bepaling
aan het zelfstandig naamw. vooraf, dan nemen beide, bijvoeglijk
woord en naamwoord, den genitiefvorm ; volgt de bepaling, dan
komt de uitdrukking in den accusatief zie de voorbeelden onder
9, of in den nominatief -- zie de voorbeelden onder 6.
De meest bekende bijwoordelijke uitdrukkingen in den absoluten
tweeden naamval zijn behalve de door T e r w e y genoemde:
blootshoofds, droogvoets, geenszins, veelszins, alleszins, eenigszins, rechtstreeks, ruimschoots, eenigermate, vergelijkenderwijze, geleiderlage,
ouder gewoonte, mijns erachtens, mijns wetens, mijns bedunkens, ouderwets.
Het Middelnederlandsch was veel rijker aan dergelijke uitdrukkingen. P r o f. V e r d a m -- Tijdschrift voor Nederlandsche Taal
en Letterkunde 1882. -- geeft 21 absolute tweede naamvallen, die
bestaan uit een tegenwoordig deelwoord en een zelfstandig naamoord ; 34, waarin een zelfstandig naamwoord met een verleden
Noord en Zuid, 24ste Jaargang.
2
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deelwoord verbonden is, en 20, die bestaan uit een bijvoeglijk
naamw. en een zelfstandig n.w., b v. : H a n g e n s h a e r s, s t r idender hant, werender hant, wakender oogen,
gapens monts, aansiens hare alre, terwijl zij het
allen zagen enz. -- Bedeets aanscijns, ghescedens
bedde, beslotene porte, beslotens lijfs (bleefsimaget)
Ghereckets hals, gewapens lijfs,enz. —Baerbeens,
bloter hande, geliker hant, idelre hande, bloter
huut, gesonts ljfs,enz.
Ook onze uitdrukkingen : met ons vieren, met hun tienen, enz. zijn
oorspronkelijk ' absolute naamvallen : ons vieren : met ons vieren, als
de hand aan den deqen : met de hand aan den degen. Saul ghinc
Bare waerd, h e vi d e r d e n" d.i. Saul ging derwaarts, terwijl hij de
derde was. „Op een tij t wast, dat Florens reet H e m t i e n d e n
't Utrecht", H e m t i e n d e n = terwijl hij de tiende was. Voor

het ranggetal werd ook het hoofdtelwoord gebruikt, maar dan afhangende van het voorzetsel m e t, naast H e m t i e n d e n alzoo
ook met hem tien, hoewel deze uitdrukking eigenlijk elf personen
aanduidt. Dat wij van de oorspronkelijke kracht dezer uitdrukkingen weinig of niets meer gevoelen, blijkt niet alleen uit niet ons
tienen in plaats . van met mij tien, maar ook en vooral uit uitdrukkingen als met z'n vieren, waarin 't bezitteljk voornaamwoord en
niet 't persoonlijk voorn.w. gebruikt wordt.
Het is hier de plaats er op te wijzen, dat er tal van absoluut
gebruikte uitdrukkingen óf voegwoorden óf voorzetsels geworden
zijn. Voegwoorden zijn geworden : aangezien, gesteld, toegegeven, vastgesteld, ondersteld, aangenomen ; tot de voorzetsels behooren : aanqaande, behoudens, betreffende, gedurende, hangende, rakende, nopens,
staande, volgens, afgezien ; zoowel voegwoord als voorzetsel kunnen
zijn : niettegenstaande, uitgenomen, uitgezonderd. Hoe deelwoorden

voegwoorden konden worden, blijkt, wanneer men bedenkt, dat deze
voegwoorden deelwoorden zijn van een verkorten zin, waarin het
subject (dit, dat, het) en het deelwoord wordende of zijnde is weggelaten. „Aangezien hij het oudste lid der vergadering is, behoort men
hem het eerst naar zijn gevoelen te vragen," dat — nl. hij is het
oudste lid — aangezien zijnde, behoort enz. „Aan.genomen dat hij bij
den moord tegenwoordig was, zulks bewijst zijn medeplichtigheid noq

niet." Dat --- nl. hij is bij den moord tegenwoordig geweest --aangenomen y ondersteld zij nde, bewijst zulks enz.

19
Was het subject van den verkorten zin geen voornaamwoord,
het, dit of dat -- vertegenwoordigers van een zin -- maar een

zelfstandig naamwoord, dan kon liet subject niet worden verzwegen
en in plaats van een voegwoord werd het deelwoord een voorzetsel.
Allen kwamen, indien mijn broeder wordt uitgezonderd, verkort :
mijn broeder uitgezonderd , absolute uitdrukking ; uitgezonderd
mijn broeder : voorzetsel , synoniem van zonder. Men merke
op, dat de naamval, geregeerd door de voorzetsels aangaande, betre ffende, rakende, nopens, zijn grond heeft in de regeering der
werkwoorden : aangaan, betreffen, raken en nopen. Toen Dr. E e 1 e o
V e r w ij s „het Sprookje", dat alle voorzetsels den 4en naamval
regeeren een spraakkundig Coup d'état noemde, heeft hij, zoo 't
schijnt, niet aan deze vier voorzetsels gedacht, daar deze inderdaad, evenals een werkwoord, regeeren.
Deventer.

M. K. DE JONG.

Getij.
En Hij wien 't in een droom is g'openbaard,
Wat Heilig hem onzienlijk heeft bewaard,
Verspreekt, door pligtbesef gedreven,
»Eén Dingsdag van de twee te vasten, hem ter eer,
Tot zijn Getij de aanstaande herfstmaand keer'."

't Is misschien wenschelijk even te noteeren, dat de beteekenis,
die 't woord getij in bovenstaand fragmentje uit „Jaromir te Zutphen"
heeft, in het Wb. der Nederlandsche taal ontbreekt. Die beteekenis
wordt in het Mnl. Wb. door Verdam i. v. getide aldus zeer juist
omschreven : „Herinneringsdag, die jaarlijks wederkeert, vooral de
verjaardag van het overlijden van een heilig man, de kerkelijke
viering van dien dag." Ze komt dus geheel overheen met die van
het bekende „jaergetyde van wijlen Heer Johan van Oldenbarnevelt."
Men weet, dat de Heilig" hier boven bedoeld, St. Michiel is, die
Jaromir bij zijn avontuur met de klokken te Lochem voor den
dood heeft behoed. De 29ste van Herfstmaand is gewijd aan dien
Michael, den aartsengel, en uit dankbaarheid belooft Jaromir tot
zoolang om den anderen Dinsdag ter eere van Michael te vasten.
J. P.
2*

BLOEMLEZING UIT HET WOORDENBOEK DER
NEDERLANDSCHE TAAL.
Derde Deel. Tiende Aflevering.
Broedersdochter. Bij dit woord heeft het Woordenboek de volgende
Aanmerlcinq : „ Alleen wanneer dit woord (en eveneens andere
soortgelijke koppelingen) door een lidwoord, telwoord, enz , of door
geen bepalend woord wordt voorafgegaan, wordt het thans altijd
aaneengeschreven. Gaat een bezittelijk voornaamwoord vooraf, dan
laat men beide deelen vanouds veelal gescheiden. Natuurlijk geschiedt dit ook, wanneer het bezittelijk voornaamwoord even als
broeder in den 2den naamval staat ; van samenstelling is dan eigenlijke geen sprake.
Broedertje. Dit woord, dat meestal in 't meervoud gebruikt
wordt, is de naam van zekere kleine gebakjes, thans meer algemeen poffertjes geheeten, en bestaande uit een beslag van boekweitenmeel (soms met krenten er in), gebakken in een pan met vele
holten, en veelal gegeten met boter en suiker ; vanouds op de kermissen een gelief koosde lekkernij. De oorsprong ligt of in den
naam broeder, soort van koek, in een zak of in een pot of ketel
gebakken en denkelijk dus geheeten wegens de bolronde gedaante,
bij vergelijking met een dikken, bolronden Icloosterbroeder ; of hierin,
dat zij zoo broederlijk te zamen in één pan liggen.
Brokc. Wat het geslacht van dit substantief aangaat, zij opgemerkt, dat reeds bij Bilderdijk het onzijdig geslacht voorkomt, dat
thans in de spreektaal het vanouds aan 't woord toekomende manlijke
zoo goed als geheel verdrongen heeft. Denkelijk is deze verandering
het gevolg van den minachtenden zin, waarin het woord vaak gebezigd werd, misschien ook van de analogie van stuk, terwijl het
veelvuldiger gebruik van het onbepaalde lidwoord het besef van het
manlijk geslacht verzwakte. In Zuid-Nederland wordt brok(ke)
thans vrouwelijk genomen.
Brommer, bij verkorting brom, is de naam der eerste huurrijtuigen,
door een koetsier bestuurd en door slechts één paard getrokken,
die omstreeks 1819 in gebruik gekomen en later door de grootere
vigelantes vervangen zijn,
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Volgens een mondelinge overlevering (o.a. opgeteekend door Van
Lennep, Leven van D. J. van Lennep, II, 192, noot) heetten deze
rijtuigen aldus naar zekeren stalhouder Brom te Utrecht (volgens
anderen te Amsterdam) die ze het eerst in zwang bracht. Is dat
juist, dan vervalt hierdoor elk verband met brommen ; men zou
anders licht meenen, dat de rijtuigjes, die aanvankelijk ook rolletjes
genoemd werden, deze namen kregen naar het brommend (ratelend)
geluid der lage wielen, die ze onderscheidden van de sleden (vergelijk vooral snov(der) als benaming eereer soort van diligence of
huurrijtuig). In een aanteekening bij een plaats in Da Costa, II
163 (waarin een in 1822 gehouden gesprek naar ongedrukte brieven
is weergegeven en waarin het woord bron i voorkomt) verklaart de
schrijver, Dr. Byvanck, dit woord ontstaan te zijn uit het Engelsche
brouuglzam. Inderdaad is dit laatste de naam van een licht, gesloten
rijtuig met twee of vier zitplaatsen binnenin, een soort van coupé,
aldus geheeten naar lord Brougham. Hoewel dus in beteekenis, en
ook eenigszins in uitspraak, met de Nederlandsche benaming overeenstemmende, kan de Engelsche onmogelijk de oorsprong er van
zijn, daar de brouukams eerst in 1839, alzoo twintig jaar na de
bromroertjes, zijn uitgevonden. Er is dus geen reden om te twijfelen
aan de eerst vermelde uitlegging die ook den bijvorm brom op
afdoende wijze verklaart.
Bron. Dit woord, dat in de meeste Germaansche talen voorkomt,
heeft in de Nederduitsche talen vormen met omzetting der r, vanwaar. born. Deze vorm is eigenlijk de Nederlandsche ; bron, komt
bij ons, aanvankelijk in den vorm bron, eerst in de 16de eeuw
voor en is naar allen schijn in dien tijd overgenomen, denkelijk
uit het Hoogduitsch. Enkele plaatsnamen als Bronbeek, Bronstee
kunnen kwalijk als bewijs van den inheemschen oorsprong worden
aangehaald, zoolang niet bewezen is, dat zij overoud zijn. In de
westelijke en noordelijke Nederlanden zullen trouwens de eigenlijke
bronnen van ouds weinig of niet bekend zijn geweest (het Middelnederlandsche borne beteekende in de volkstaal, evenals thans, gewoonlijk : put of : welwater) ; eerst later leerde men de bronnen
van Duitschland kennen, Terwijl born en bron in de 17de eeuw,
somtijds bij dezelfde schrijvers, naast elkander voorkomen, is het
eerste, na dien tijd, behalve als archaïsme, bij ons alleen in enkele
tongvallen blijven voortleven, voornamelijk in de samenstellingen
bornput en bornwater ; het tweede daarentegen behoort, als een uit
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den vreemde ontleend woord, nog steeds uitsluitend tot de schrijftaal en schijnt in geen enkelen tongval bekend.
Een bron, als beteekenende het vanzelf uit den grond opborrelende water, of ook : de plaats, waar dit opwelt, is thans altijd
onderscheiden van een zich door kunstmiddelen aanmerkelijk boven
het aardoppervlak verheffende fontein, en van een gegraven of
geboorden en gemetselden put ; veelal ook van een wel of kwel
(waaronder men dan verstaat de verzameling of de verzamelplaats
van het grondwater, beneden de aardoppervlakte). In het Hoog,duitsch zijn de beteekenissen der woorden gaandeweg verschoven.
Het Middelhoogduitsche brunne was Nederlandsch bron of bronwater, doch het Nieuwhoogduitsche Brunnen is meestal Nederlandsch put of bron- of welwater, terwijl het Nieuwhoogduitsche
Quelle = bron is.
Brons. Het woord is overgenomen van het Fransche bronze en
dit is ontstaan uit het Italiaansche bronzo, welk woord waarschijnlijk gevormd is van brundisinum, een woord uit het latere Latijn,
voor koper uit Brundisium (het tegenwoordige Brindisi) ; de aldaar
uit brons vervaardigde spiegels waren in de oudheid beroemd (vergelijk koper uit Cyprium). Het woord schijnt bij ons vroeger dan
in Duitschland en Engeland bekend te zijn geworden, 't eerst zeker
in toepassing op de antieke kunstwerken, waarvan men in de 1óde
eeuw in Noord-Europa kennis kreeg. Algemeen schijnt het woord
echter, vooral in andere toepassingen, eerst veel later bekend geworden te zijn ; bij Van Mander, Leven der Schilders en Oudaan, Roomsche Mogentheit b.v. wordt het metaal zoowel der beelden als der
penningen doorgaans met den algemeenen naam koper aangeduid in
een werk van Jobert, Kennis der Gedenkpenningen, dat in 1728
vertaald is, wordt uitdrukkelijk gezegd, dat het koper of het zuiver
metaal der penningen door de Franschen bronze genaamd wordt.
In navolging van het Fransche bronzes spreekt men in den
laatsten tijd ook te onzent wel eens van bronzen voor : bronzen
kunstvoorwerpen of groepen, bronswerken ; b.v. Busken Huet, Parijs,
25 : Gelijk (in een openbaren tuin) de marmers met bronzen zijn
afgewisseld. Dit is een verwerpelijk gallicisme.
Voor het Fransche un homme (un coeur, acne d vae) de bronze vindt
men een enkele maal een man van brons, in plaats van het algemeen
Nederlandsche een Haan van staal, in den zin van : een man met
ijzervasten wil ; zoo b.v. bij Quaek, Socialisten, I. 244: Van dezen
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man van brons (was) geen nog zoo geringe aanwijzing omtrent
medeplichtigen ... af te persen.
Bronzen. Als een gallicisme mag aangemerkt worden het gebruik van bronzen , in navolging van het Fransch de, bronze , voor
zoo hard , zoo stevig als brons , in plaats van de vanouds gebruikelijke woorden stalen , ijzeren enz., zoo b.v. Busken Huet, Rubens
108. Eene smachtende verbeelding , in de dienst van een bronzen
wil. — Bronzen is en blijft voor ons een te technisch woord om in
zulk een overdrachtelijke beteekenis gebezigd te worden.
Brooddronken. Dit woord , samengesteld uit brood en dronken ,
werd tot dusverre in het Nederlandsch nog niet aangetroffen ; het
moet toch reeds in de 14de eeuw bestaan hebben , blijkens het
voorkomen van den naam .Franciscus Brodroncicen te Yperen, anno
1344. De aard der samenstelling heeft reeds vroeg bevreemding
gewekt ; zij laat zich inderdaad met geen andere , ook niet met
slaapdronken vergelijken, daar immers dronken (in de hedendaagsche
beteekenis) van brood geen gezonden zin geeft. Uit de gewestelijke , in vorm en beteekenis analoge samenstellingen broodzat en
broodvreter valt ook voor brooddronken een beteekenis op te maken
als : verzadigd van brood ; vergelijk ook zatheids des broods , reeds
in het Middelnederlandsch en ook later voorkomende in den zin
van brooddronkenheid. Doch hoe men van dit begrip tot het tegenwoordige is gekomen blijkt niet ; is wellicht bedoeld : verzadigd
van en dus niet meer tevreden met de gewone , alledaagsche spijs
(of weelderig met het brood) ?
Vijfde Deel. — Vijftiende Aflevering.
Harlekijn. Dit woord, Oudfransch en Engelsch harlequin, Nieuwfransch arlequin, Duitsch -Harlekin, is ontleend aan het Italiaansche
arlecchino , een tooneelfiguur. Het schijnt nochtans , dat het Italiaansche woord weder ontleend is aan het Oudfransch en een
middeleeuwsche duivelsnaam was, waarschijnlijk van Germaanschen
oorsprong.
Oorspronkelijk behoorde deze snaaksche figuur tot het Italiaansche
kluchtspel , later ook tot het Fransche en is vervolgens ook in
Engeland , Duitschland en Nederland bekend geworden. In de
beide laatste landen is zij allengs in de plaats gekomen voor figuren
als Hansworst (Mansbeuling), Jan Potage en Pekelharing. In deze
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beteekenis is het woord als eigennaam op te vatten en derhalve
met een hoofdletter te schrijven.
Bij sommige schrijvers vindt men den naam in den Franschen
vorm. Winkler Prins, Encyclopedie, , VIII , 38b. geeft de volgende
definitie van dezen persoon: „Harlekijn (Arleccliina) is de naam
van een koddig personaadje der Italiaansehe ,,commedia dell' arte."
Hij is gekleed in een engsluitend , veelkleurig gewaad, draagt
kort afgesneden haar , een zwart halfmasker en een houten zwaard
en is licht geschoeid."
ilarp is de naam van een bekend muziekinstrument, te weten
een driehoekig snaarinstrument, dat met de vingers bespeeld (getokkeld) wordt. Het woord duidt evenwel niet altijd aan, wat er
volgens deze omschrijving onder te verstaan zou zijn ; zoo is het
b. v. in onzen Statenbijbel aangenomen tot vertaling van een He"
breeuwseli woord, den naam van een instrument , dat waarschijnlijk meer op een citer zal hebben geleken. Ook bezigen de dichters
het vaak in toepassing op de her der ouden, welke een geheel
anderen vorm had.
Ilarpy, van het Grieksch-Latijnsehe kctrpyia , dat: grijpster, roofster beteekent. Naar de voorstelling der ouden, volgens de opvatting
van een lateren tijd (afwijkende van die bij Homerus en Hesiodus)
zijn de Ilarpijen vuile, roof- en vraatzuchtige monsters, met het
gelaat en het lijf van een maagd, maar iiiet vlerken en klauwen
als van een vogel. In de wapenkunde is, volgens Junius -Heraldiek 291 , de liarpy samengesteld uit adelaar en vrouw of uit gier
en vrouw. In het eerste geval is de harpy dubbel; in het andere
met gesloten vlucht, van terzijde. Soms is de liarpy stappend.
Bij nieuwe schrijvers worden vaak, in afwijking van de strengcassieke voorstelling, de Harpijen meer als wraakgierige en bloeddorstige wezens (als een soort van vampiers) gedacht.
Elfde Deel. Vijfde Aflevering.

Opensluiten. De tegenstrjdigheid tusschen de beide deelen van
dit woord, als beteekende het : door sluiten openen , is slechts
schijnbaar, indien men sluiten hier niet opvat in den zin van
dichtmaken, maar als: iets met een sleutel of slot doen. Opensluiten
is blijkbaar ontstaan als tegenstelling van toe-, dichtstuiten.
opera. Term in de muziek, in de 17de eeuw tegelijk met de
zaak overgenomen uit het Italiaansch, waarin opera als verkorting
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van opera in musica , sedert de 17de eeuw ook bepaaldelijk dient
als benaming van zekere soort van zangspelen , in Italië ontstaan
uit de samenvoeging van aria's en koorgezang door middel van het
recitatief en afgewisselt door dans, waarschijnlijk in navolging van
het oude Grieksche tooneel. Het woord is , eveneens in den Italiaanschen vorm , overgegaan in de meeste Europeesche talen;
daarna in het Hoogduitsch, sedert het midden der igde eeuw ()19er.
Benaming voor een bepaalde soort van tooneelvoorstelling : een
dramatische vertooning onder begeleiding van muziek, inzonderheid
een tooneelstuk : bestaande uit recitatief , zang en dans, en waarin
niet gesproken , maar alleen gezongen wordt ; zangspel.
Het muzikale drama heet ook wel, met den Italiaanschen term,
opper Sefl(, ernstige opera , of in het Fransch grand o1)éj a , bij
ons soms vertaald door : groote opera , ter onderscheiding van de
Italiaansche o_peïa , in het Fransch ojjéra b,'u jfr, of opéra
comniquue, een gezongen blijspel, waarin de aria's, duetten en koren
worden afgewisseld door een gesproken dialoog.
Alleen in Italië , Frankrijk en Duitschland heeft zich het zangspel op zelfstandige wijze ontwikkeld. Vandaar spreekt men van
de Italiaansche , Fransche en Duitsche opera.
Operette. Dit woord is ontleend aan het Hoogduitsche Operette,
waar het woord in gebruik is gekomen als verkleinvorrn van opera
zangspel , doch gevormd naar het Italiaansche opperrata , dat reeds
in andere beteekenissen bestond. Evenzoo is het woord in de I8de
eeuw uit het Iloogduitsch in het Fransch en in andere Europeesche
talen overgenomen ; men heeft de invoering van °den term aan
Mozart toegeschreven , doch hij is ouder. Operette is de benaming
voor een kleine opera ; inzonderheid een zangspel , waarin de dialoog door zang wordt afgewisseld en doorgaans in één bedrijf.
Eertijds in 't algemeen ter aanduiding van opera's zonder belang
uit het oogpunt van kunst ; thans bepaaldelijk die stukken , welke
in kleine schouwburgen of door dilettanten in salons , enz. worden
uitgevoerd.
Opgaaf. Als een verwerpelijk germanisme moet beschouwd
worden het bezigen van opprgave in den ruimeren zin van : taak.
Het Hoogduitsche A fr abe wordt zoowel gebezigd in den algemeenen zin van : wat iemand wordt opgedragen . om te verrichten,
taak , als in dien van ; ter oplossing gegeven vraagstuk , raadsel,
probleem. Ofschoon beide beteekenissen afgeleid zijn van dezelfde
.
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opvatting van het werkwoord opgeven. , is in onze taal alleen de
laatste beteekenis in gebruik.
Opgeweld. Dit woord was in de 17de en 18de eeuw algemeen
gebruikelijk , doch is , sedert het in 1847 door Siegenbeek als
strijdig met ons taaleigen was afgekeurd , door de schrijvers vermeden en is thans geheel in opgebruik. Naast opgemeld komt
echter een andere dergelijke samenstelling voor, oprienoeind. Evenzoo vindt men in Nederduitsch vpgedacht, upgenant, upgenomet en
upgeroret , zoodat deze groep van woorden oorspronkelijk in het
Oosten van ons land en het daaraan grenzende gebied schijnt thuis
te behooren. Er bestaat geen reden om het onwaarschijnlijk te
achten dat op eertijds als bijwoord van plaats in den zin van het
Latijnsche supra gebezigd is. In hoeverre de in het Hoogduitsch
voorkomende samenstellingen met ob (oben) , als obgem)-nnrI^ t , obgemeldet , obgennannt, obgesagt enz. op het gebruik van deze woorden
van invloed zijn geweest , is onzeker. Bezwaarlijk is aan te nemen,
dat de reeds in de latere middeleeuwen voorkomende Nederduitsche
vormen met UP , o1) , door misverstand naar het voorbeeld dier
samenstellingen met ob zouden zijn gevormd. Daarentegen kunnen
obgemUlt en dergelijke woorden in Duitsche ambtstukken wel hebben medegewerkt tot het in algemeen gebruik komen en blijven
van deze aanvankelijk alleen in de Saksische gewesten voorkomende
samenstellingen met op.
Ophaal. Daar het werkwoord ophalen niet gebruikelijk is in
den zin van : met de schrijfpen een lijn naar boven trekken , zal
ophaal , in de beteekenis van : opgaande haal met de pen , een
samenstelling zijn van op en haal , welke vorming werd vergemakkelijkt door het bestaan van ophalen.
Ophakken heeft onder meer ook de figuurlijke beteekenis van:
op onbekookte wijze bluffen , met overdrijving en snoevend vertellen , onberaden spreken , zwetsen. Deze thans gewone opvatting
van ophakken , die eerst in deze eeuw in gebruik schijnt te zijn
gekomen of althans meer bekend is geworden , is misschien een
schertsende navolging van opsnijden , dat in een dergelijken zin
reeds in de de 17de eeuw gebruikelijk was. In elk geval hangt
zij samen met uitdrukkingen als : er (maar) op hakken , er op in
kakken , er met de bi Bede bij l 'in hakken , die gebezigd worden
in den zin van : op onverschillige of onberaden wijze , ruw , driest
te werk gaan , inzonderheid in het spreken. Uit de beteekenis van
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maar zeggen , wat iemand voor den mond komt , waar of niet , is
dan de hedendaagsche ontstaan. Wellicht ook is het zelfstandig
naamwoord ophakker ouder dan het gebruik van ophakken in
dezen zin.
Dit laatste woord beteekent niet geheel hetzelfde als opsnijder.
Een ophakker is niet noodzakelijk iemand , die hoog opgeeft van
eigen daden en verdiensten , gelijk een opsnijder , maar in 't algemeen iemand , wiens zwetsend gepraat niet als geloofwaardig of
als ernstig gemeend wordt beschouwd.

Rotterdam.

A. M. MOLENAAR.

In den aap gelogeerd zijn.
Zou er verwantschap bestaan tusschen deze uidrukking en het
Middelnederlandsche Apenstert, waarvan ik lees in het Woordenboek
van Verwijs en Verdam, I 434:
Apenstert, znw. m. vgl. mhd. a f fenschwanz. Schertsende benaming voor gevangenis, vgl. onze uitdr. in den aap geloqeerd zijn.
De oorsprong is mij onbekend. Weert zake dat hi nyet te peynden
en hadde, so zolde hi vor elk '@ van den koere 8 daghe in den
Apenstert wesen", R. v. Zut f. 33, 118 vgl. (Var. in den stok). Eer
hi wt dien Apenstert queme, ald. Een maent lang sitten in den
Apenstert, 117,24.
Als men ergens in den aap geloqeerd is, dan is het zeker wel in
dien Apenstert!
Dat de aap bij het volk in een kwaad blaadje staat, bewijst ook
het satyrieke uithangbord, voorstellende een laars, waar een duivel,
een oud wijf en een aap boven uitkomt, met liet opschrift : A la
botte pleine de vialice, dat men o. a. even buiten de poort van
Hasselt vindt, gelijk Fr. de Potter ons mededeelt in zijn Boek der
vermaarde uit hangbcrden , Antwerpen L. de Cort, 1874 p. 122.
(Zie ook ald blz 48, waar sprake is van een Engelsch uithangbord,
een man voorstellende, die bukt onder het gewicht van een vrouw,
een ekster en een aap). Mr. C. B.
.
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van het jaar 1830 tot heden. Afl. 1. Amsterdam , Van Holkema en Warendorf, Roy. 80. (Blz, 1-32, m. af b. en 2 portr.). Per afl. f 0.65.
Dijkstra ( Waling) , Friesch woordenboek (Lexicon fr-isieurn'. Afl. 13. Leeuwarden , Meyer & Schaafsina. Gr. 80. Dl. I : III, XIX , blz. 465--545).
Per afl. f 1.20 `. Band f 1.-.
Dijkstra (Walinfr), De fryske husfr jeon. Ryrn en onrym ut earder en letter
tijd. 1900. Afl. 5. Ljouwert [Leeuwarden] , R. van der Velde. 80. (Blz.
193-340). Per dl. (6 afl.). f 1.50.
handelingen van liet tweede Nederlandsche philologen-congres , gehouden
te Leiden op 18 en 19 April '1900. Leiden , A. W. Sijthoff. Gr. 80. (VIII,
208 blz.). f 3.--.
Levitieus (Dr. F.), Over phonetica. Toespraak, gehouden den 28en Februari
1900 bij de opening zijuer lessen in de phonetica aan de universiteit te
A nmsterdam. Haarlem, De Erven F. Bohn. Gr. 80. (23 blz.). f 0.40.
Schaepman (Dr. 11 J A. M.), Nenschen en boeken. Verspreide opstellen.

1Ve reeks. Ufrecht, Wed. J. R. van Rossem. (XXXTI , 205 blz.). f 4.60;
geb. f 2.25.
Stoett (Dr. F. A.), Nederlandsche spreekwoorden , spreekwijzen, uitdrukkingen en gezegden, naar huig oorsprong en beteekenis verklaard. Afl.
5/6. Zutphen, W. J. Thieme & Cie. Gr. 80. (blz. 241-352). Per afl. f 0.50.
Van onzen tijd. (Maandschrift). Red. Alb. van der Kallen, Th. Molkenboer,
Albertine Smulders, Maria Viola. 1e jaargang, 1900;1901. No. 1.'s Hertogenboseh, Maatschappij »De Katholieke Illustratiecc. Gr. 80. Per jrg.
(12 nrs) f 4.- ; fr. p. p. f 4.50.
Vercouillie (J.). Nederlandsche spraakkunst, voor de athenaen, colleges en
normaalscholen. 2e uitgave. Gent, J. Vuylsteke. 80. Gecart f 0.80.
Vercouillie (J.), Schets eener historische grammatica der Nederlandsche

taal. Phonologie en flexie. 2e herziene uitgave. 80. f 1.25.
ROMANS EN NOVELLEN.
Ahn-de Jon? (Louise), Zielen-verwantschap. Amersfoort , Valkhoff & Co.
80. (231 blz.). f 2 50 ; geb. f 2.90.
Amsterdam (W. van?, Marionetten. Haarlem, H. D. Tjeenk Willink & Zoon.

8o (VII, 165 blz.). f 1.75 ; geb. f 2.25.
B. B. (Lou qe) , [ L. de Neve], Een oud devies. Utrecht , A. W. Bruna &

Zoon. 80. (V, 204 blz.).

f

1.50; geb. f 1.90.

Been (Joh. H.), Het keezenboek. Met illustraties in kleuren van T. van
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der Laars. Amsterdam, S. L. van Looy. Gr. 80. (VIII, 230 blz., met 7 pltn).
f 2.25; geb. f 2.75.
Bosboom-Toussaint (A. L. 0.), Verzamelde werken. Met 1OO platen. Rotterdam, D. Bolle. 80. Per afl. f 0.25; per dl. f 1.— ; geb. f 1.40.
XXI. Een Leidsch student in 1593 Met illustratiën naar teekeningen
van Jan de Jong. (425 blz., m. 4 pltn.).
XXII. De graaf van lJevonshire. - Een familielegende uit de 16e eeuw.
De Alkmaai'sche wees. -Een nacht in een armstoel. (III, 398 blz., met.
4 pltn.).
Couperus (Louis), Langs lijnen van geleidelijkheid, Amsterdam, L. J. Veen.
Gr. 16o. 2 din. (11240; 111 21,6 blz.). f 4.90; geb. f 5.50.
Creusesol. Naar Holland. Indrukken van een terugkeerende. Semarang,
G.c: T. van Dorp & Co. [Amsterdam, Scheltema & Holkema's Boekhandel]. 80. (229 blz.). f 1.90.
Elsa (Prinses), FLouise Stratenus]. Een groot-moordenaar. Oorspronkelijke
roman. Amersfoort, G. J. Slothouwer. 80. 2 dln. f 5.—.
Falkiand (Samuel), [Herm. Heyermans Jr.], Schetsen. IV bdl. Amsterdam,
H. J. W. Becht. 80. (VI, 236 blz.). f 2.25; geb. f 2.90.
Fiore dlla Neve [Mr. M. G. L. van Loghem], Jonquilles. Utrecht, A. W. Bruna
& Zoon 80. (IV, 160 bEzj. f 1.50; geb. f 1.90.
Habbema (Koos), Kamertjeszonde. Herinneringen. 2e druk. Amsterdam,
D. Buys Dz. Gr 80. (III, 436 blz.). f 2.90, geb. f 3.50.
Holland (Jan) [Dr. A. J. Vitringaj , De geschiedenis van Adam Almens.
Harderwijk, Firma T. Wedding. 80. ('1, 241 blz.). f 2.40.
Hoven (Tliérèse), De dochter uit «de Rooye Ekster». Haarlem., De Erven
Loojes. 80. 2 din. (111, 199; III, 232 blz.). f 4.90; geb. f 5.50.
Kerxbergen (J. .1.), Gildebroeders. Haagsche roman. 's-Gravenhage, A. Sijthoif Jr. Gr. 80. (170 blz.). f 1.90.
Mâurik Jr (Justus van), Werken. Geïllustreerde volkseditie. Amsterdam
Van Holkema & Warendorf. So. Per afl. f030. Per dl. f090; geb. fl.25.
111. Van allerlei slag. Novellen en Schetsen. Met 8 platen van Johan
Braakensiek. 5e druk. (V, 216 blz.).
Multatuli, Meesterwerken. Garmond-editie. Arnhem—Nijmegen. Gebr. E.&
M. Cohen. 80. Per dl., bij inteek. f 0.65 ; geb. f 0.95.

DI. IV. Nog eens vrije arbeid. (204 blz.).
2'Tolthenius (R. P. J. Tutein), Nieuwe wereld. Indrukken en aanteekeningen
tijdens eene reis door de vereenigde staten van Noord-Amerika. Haarlem
H. D. Tjeenk Willink & Zoon. Gr. 80. (VIII, 470 blz., m 1 krt.). f 3.90;
geb. f 4.50.
Soer (Elise) , In boeien. Leiden, S. C. van Doesburh. 80. (VII, 298 blz.).
f 2.90; geb. f 3.40.
Streuvels (Stijn), Zonnetij. Amsterdam, L. J. Veen. Gr. 16o. (V, 210 blz.).
t 'LOO ; geb, t 2.50.
Streuvels (Stijn), Zomerland. Amsterdam, L. J. Veen. Gr. 46o. (V, 187 blz.).
t 1.90; geb. f 2504
GE DI 0 H T E N.

Adannz vchi Scheltema (C. S.), Een weg van verzen. Amsterdam, A. B. Soep.
160. (IX, 100 en 5 blz,). f 2,40,
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Bastiaanse (Frans). Natuur en leven. Verzen. Amsterdam, S. J. van Looy.
f 440; geb. f 1.90.
Schepers (J. B.), Bragi. Eerste boek. Amsterdam , S. L. van Looy. 80.
(XII, 107 blz.). f 1.25.
T00NEEL.
De Mey (Gustaaf), Veva. Tooneelspel in 4 bedrijven. Gent, Dry. L. van
Melle. Kl. 80. f 1.25.
Faassen (Bosier), De militaire willemsorde. Dramatische schets in één bedrijf
[4 h., 1 d.]. 3e druk. Kampen, Laurens van Hulst. 80. (31 blz.). f 0.40.
Liederboek van groot Nederland, verzameld door F. R. Coers Fzn. Amsterdam, C. A. J. van Dishoeck. Gr. 4o. II (e boek.. (33,159 blz.) f 2.75 ; geb. f 3.50.
Mendes da Costa (Dr. M. B.), Tooneel-herinneringen. Met portretten. Leiden, A. W. Sijthoff. 80. (X, 292 blz.). f 3.50 ; geb f 3.90.
Meulen (T. G. van der), Murk fen lpekolsgea. Kluchtspil yn 4 bidrjuwen.
Nei it fêrs fen dr. E. Halbertsma. Oarde printinge. Birgum [Bergum]
Gebr. van der Meulen. 80. (IV, 92 blz.). f 0.75.
Troelstra (Dirk), Het schootsvel. Dramatische episode uit den klassenstrijd
in 3 bedrijven. [14 h., 5 d.]. Amsterdam, A. B. Soep. Kl. 80. (80 blz. f 0.75.
BUITENLAND.

Archi v f. das Studium der neueren Sprachen u. Litteraturen. GeneralRegister zum 51-100. Bd. Von H. Springer. Braunschweig, Georg Westermann. f 3.90.
Avenel (Henri) , Histoire de la presse francaise depuis 1789 jusqu'à nos
jours. Avec 250 portraits et 60 reprod. f 13.75.
Beitrdge (Bonner) zur Anglistik. Hrsg. v. M Trautmann, VI : J. T. F. BROWN,
The Wallace and the Bruce restudied. Bonn. P. Hastein. f 2.95.
Beitráge ( Wiener), zur englischen Philologie. Unter Mitwirkg. v. K. Luick,
R. Fischer u. A. Pogatscher, hrsg. v. J. Schipper. XII. Bd. Richter, Helene.
Thomas Chatterton. Wien, Braumuller. f 3.90
Bornstein (P.) , Der Tod in der modernen Litteratur u. andere Essays.
Leipzig, Joh. Cotta Nachf. f 2.60.
Brandes (G ), Die Hauptströmungen der Litteratur des 49. Jahrh. Uebers.
u. eingeleitet v. Adf. Strodtmann. 8 Aufl. 1. Bd. Die Emigrantenlitteratur.
Charlottenburg, Barsdorf. f 2.93, geb. f 3.60.
Brisson (Jules), Mélanges politiques et litteraires. f 1.90.
Brooke (S. A.), Tennyson , his art and relation to modern life. 2 vols.
New. ed. London, Isbister. f 1.65.
Carré (I.), Le Vocabulaire francais. Mots dérivés du latin et du gree. f 2.40.
Chiarini (G.), Studi e ritratti letterari. R. Giusti, Livorno. f 2.20.
Chuquet (A.), Etudes de littérature allemande. Paris, Plon, Nourrit et Cie.
f 1.90.
Dauzat (A.), Etudes linguistiques dans la basse-auvergne. Paris , Bouillon.
f 5.50.
De Rosa (L.), Shakespeare, Voltaire e Alfieri, e la tragedia di Cesare. Parte
'1. Camerino, Tip. Savini. 80. f 2.75.
Dictionary (New English) on historical principles. Ed. bv Dr. James A. H.
Murray. Input-Invalid. Vol. 5. London, Frowde. f 3.25.
Diederich (B.) , Alphonse Daudet, sein Leben und Seine Werke. C. A.
Schwetschke & Sohn, Berlin. f 3.25.
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Discours aux Ètudiants, prononcés devant 1'Association generale des Etu-

diants de Paris , par MM.. Léon Bourgeois, Michel Bréal, Casimir-Périer,
Emilio Castelar, Duclaux, Fallières, Jules Ferry, Anatole France, Gréard,
Larroumet , Ernest Lavisse , Jules Lemaitre , Lou bet , Massenet , Pasteur,
Puvis de Chavannes , Renan , Jules Simon , Sully-Prudhomme , E. M. de
Vogué, Emile Zola. f 1.90.
Doumic (René), Ètudes sur la littérature ftancaise. IVe serie. Paris, Perrin
& Cie. f 1.90.
Drake (S. Adams), l\Iyths and fables of to-day. Boston, Lee & Shepard. f 3.75.
Ebner (Th.), Herr Walther von der Vogelweide. Adapted and ed. by E. G.
North. London, Macmillan. f 1.30.
Ebner (Th.), Eine Fortsetzung von Lessings Nathan und ihr Dichter. Hamburg, Verlagsanstalt u. Druckerei vorm. J. F. Richter. f 0.50.
Eger (Rud.), Das dekadente Jahrhundert. Streifzuge durch die moderne
Litteratur. Berlin, Süsserott. f 0.35.
Fenini (Cesare), Letteratura italiana dalle origini al 1748. 5a. ediz. completamente rifatta da Vittorio Ferrari. Milano, Hoepli. f 0.85.
Fertiault (F.), Histoire d'un chant populaire bourguignon. 2e. édition, considérablement augmentée. f 2.20.
Festschrift zum 500 jahrigen Geburtstage v. Johann Gutenberg. Im Auftrage
der Stadt Mainz hi-sg. v. Otto Hartwig. gr. 4o. m. Abbildgn. 5 genealog.
Taf. u. 35 Fksm.-Taf. Leipzig, Harrasowitz. Geb, f 32.50.
Fornaccari (R.), Disegno storico della letteratura italiana dall origine fino
a'nostri tempi. f 0.80.
Freya, Illustrierte Wochenschrift für neue litterar. Erscheinungen. Rundschau Ober alle Gebiete des modernen Lebens. 1. Jahrg. 1901. (Oktbr.
1900 bis Septbr. 1901). 60 Nrn. Nr. 1. Rich. Berm. Dietrich , Dresden.
Viertelj. f 1.20.
Gallup (Mrs. E. W.), Bi-literal cypher of Sir Francis Bacon, discovered in
his works and deciphered. 2d. ed. London, Gay & Bird. f 11.70.
Goethe-Jahrbuch. Hrsg. v. L. Geiger. Gesammtregister zu den Bdn, XI--XX.
Von L. St. Goar. Frankfurt a. M., Literarische Anstalt, Rutten & Loening.
Geb. f 1.95.
Godwin (Parke), A new study of the sonnets of Shakespeare. New York,
Putman. f 3.75.
Guex (Jules), Le théatre et la société francaise de 1815 à 1848. Paris, Librairie Fischbacher. f 2.20.
Gunning (J. P.), Moore, poet and patriot. London, M. H. Gil!. f 2.30.
Handbibliothek (germanistische) , Begründet v. Jul. Zacher. IX. 'Wolfsram v.
Esschenbach. Parzival u. Titurel. Hrsg. u. erklart v. Ernst Martin. 1. Tl.
Text. Halle, Buchh. des Waisenhauses. f 3.25.
Hastings (Charles), Le théatre francais et anglais , ses origines grecques et
latines, Paris, Librairie de Paris. f 4.15.
lazlitt (!4'.), Lectures on the English comic writers. London, Dent. f J.—.
Heilborn (Ernst), Novalis, der Romantiker. Berlin, Reimer. f 1.95 ; geb. f 2.60.
Hoffmann (Hugo) , Die schlesische mundart (unter zugrundelegung der
mundart v. Haynau-Liegnitz). Marburg, Elwert. f 0.65.
Jonas (Fritz), Erlauterungen derJugendgedichte Schillers. Berlin,Reimer. f 1.60.
.althof (A.), Friedrich Nietzsche u. die Kulturprobleme unserer Zeit. Vortrage, Berlin, Schwetschke & Sohn. f 2.60 ; geb. f 3.25.
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Kisch (Gust.) , Nösner Wörter u. Wendungen. Ein Beitrag zum siebenbi rgisch-sachs. Wörterbuch. Leipzig, Fock . f 1.65,
Klenz (11. ), Die deutsche Druckersprache. Straszburg, Karl J. Triibner.
f1.65;geb. f 2.30.
Klein-Hattingen (0.), Das Liebesleben Hölderlins , Lenaus , Heines. Berlin,

Ferd. Dümmler. f 2.95 ; geb. f 3.65.
Lanque (la) francaise dans le monde. Ouvrage publié par »1'Alliance fran-

caise», avec la collaboration de Mme R. Candiani , et de MM. Albertini,
Bellessort, Biard d'Aunet, etc., précédé d'une introduction et accompagné
de notes par P. Fonci. f 2.75.
Légende (la) de Tristan et Yseut , reconstituée par J. Bédier d'après les
fragments conservés des poèmes francais du XIIe siècle. Illustrée par
Robert Engels de 150 compositions en couleurs. Paris, H. Piazza & Cie.
In-4, f 100 Tirage á 300 exempl.).
Lothar (Rud.) u. Stern (Jul.), 50 Jahre Hoftheater. Geschichte der beiden
Wiener Hoftheater unter der Regierungszeit des Kaisers Franz Joseph I,
unter Mitwirkg. von Herm. Bahr, Profess. Alfr. Frhr. v. Berger, Balduin
Bricht etc Neue Aufl. Mit Portr. Sr. Maj. des Kaisers Franz Joseph I.,
Radierg. v. Prof. W. Unger, sowie 60 Tafelbildern u. 615 Illustr. im Text.
2 Bde. Wien und Magdeburg, Schallehn & Wollbrück. f 65.—.
Marage (Le D!.), Théorie de la fornlation des voyelles. In-8 avec 43 fig.
f 2.75.
Maroin (F. Rowland), The last words comp. (real and traditional) of dis-

tinguished men and women ; coll. from various sources. New-York, Brewster & Co. f 5.—.
Massarayni (7.), Storia e fisiologia dell'arte di ridere. Storia, fiaba, commedia, satira, novella, prosa e poesia umoristica. Vol. I : L'antichitá cd il
medio evo. Milano. f 2.75.
Moeller-IJruck (Arth.), Die moderne Literatur in Gruppen- u. Einzeldarstellungen. 6. Bd. Richard Dehmel. Berlin. Schoester & Loeffler. f 0.35.
Morley (G.), Shakespeare's Greenwood : Customs of the Country, language
superstitions , folk-lore , birds , trees , parson , poets , novelist. London,
Nutt. f 3.25.
Muller (E.), Regesten zu Friedrich Schillers Leben u. Werken. Mit einem
kurzen Ueberblick üb. die gleichzeit. Litteratur. R. Voigtlander, Leipzig.
f 2.60.
Navarro y Ledesma (F.), Lecciones de literatura explicadas en el Instituto
de San Isidro de esta corte. Primera parte. Est. Tip. »El trabajo», Madrid. f 3.60.
Opdyke (G Howard), The world's best proverbs and short quotations ; for
public speaking, literary works, and everyday conversation ; from ancient
and foreign sources. Chicago, Laird & Lee. f 3.75.
Orlandi (E.), I1 teatro di Carlo . Marenco : studio critico. Torino. f 0.85.
Ouida, Critical studies. London, Unwin. f 4.90.
Padova (Gio), Siegende Mii.chte. Kultur---Kunst—Kritik. Wissenschaftlichlitterar. Essay. Leipzig, Avenarius. f l.Pailhès (G.), Du nouveau sur J. Joubert, Chateaubriand, Fontanes et sa
felle. Sainte-Beuve. • In-12. avec portraits. f 1.90.
Pauthier (H.), Notions d'histoire littéraire. Paris, A. Colin. f 1.90.
,Proelsz (R,), Kurzgefaszte Geschichte der deutschen Schauspielkunst von
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den Anfángen bis 1850, nach den Ergebnissen der heutigen Forschung.
Leipzig, F. A. Berger. f 3.90 ; geb. f 4.90.
Reichel (Eug.), Ein Gottsched-Denkmal. Den Manen Gottscheds errichtet.
Berlin, Gottsched-Verlag. f 19.50.
Rig-veda (Le), Texte et traduction par Paul Regnaud. (Neuviènle mandala.
Le culte védique du Soma). Paris, J. Maisonneuve. f 13.75.
Robertson (J. L.) , English drama., for school and college. London, Blackwood. f 1.65.
Rolandslied (Das altfranzösische). Kritische Alrsgabe besorgt von E. Stengel.
1. Bd.: Text. Variantenapparat u. vollstnd. Namenverzeichnis. Leipzig,
Dieterich'sche Verlagsbuchh. f 7.80 ; geb. f 9.10.
Running, Den danske litteraturs Historie i grundrids. Fjerde udg. f 2.05.
Scherer (W.), Aufs,tze über Goethe. 2. Aufl. Berlin, Weidmannsche Buchh.
f 4.50.
Schultze (S.), Falk u. Goethe. Ihre Beziehgn. zu einander nach neuen handschriftl. Quellen. C. A. Kaemmerer & Co., Halle f 1.—.
Scott (Sir Walter) Memoirs of. By J. G. Lockhart. (Library of English
classics). 5 vols. Vols 1 and 2. London , Macmillan. Each f 2.30.
Servaes (Frz.), Theodor Fontane. Ein litterar. Portrit. Berlin, Schuster &
Loeffier. f 1.—.
Sfia ftesbury (A Earl o/',), Characteristics of men, manners, opinions, times,
etc. Edited with introd. and notes by J. M. Robertson. London , Grant
Richards. 2 vols. f 13.65.
Siecke (E.), Mythologische Briefe, I : Grundsatze der Sagenforschung. II:
Uhland's Behandlung der Thor- Sagen, Berlin, Ferd. Dümmler. f 2.60;
geb. f 3.25.
Sóhr•ing (0.), Werke bildonder Kunst in altfranzösischen Epen. Erlangen,
Fr. Jurige. f 1.30.
Suchier (Herm.) u. Birch-Hirschfeld (Adf.), Geschichte der französischen
Litteratur von den lltesten Zeiten bis zur Gegenwart. Mit 143 Abbildgn.

im Text, 23 Taf. in Farbendr., Holzschn. n. Kupferatza. u. 12 Fksm.-Beilagen. Leipzig, Bibliograph. Institut. f 9.10; geb. f 10.40.
Symonds (J. A.) , Shakespeare's piedecessors in English drama. New ed.
London, Smith, Elder & Co. f 4.90.
Ulilenbecic (Prof. Dr. C. C.), Kurzgefasstes etymologisches Wöiterbuch der
gotischen Sprache. 2e verbesserte Auflage. Amsterdam , Joh. Muller.
f 2.75; geb. f 3.50.
Vaccalluzzo (Nunzio), Vittime nella Divina Commedia ; conferenza , Cantania. f 0.55.
Vilmar (A. F. C.) , Geschichte der deutschen National-Literatur. 25e
(Jubilaums-) Aufl. 1VI. e. Fortsetzung : Die deutscheN.-Litt. vom Tode
Goethes bis zur Gegenwart. v. A. Stern. Marburg, N. G. Elwert'sche
Verlagsbuchh. f 3.25 ; geb. f 4.25.
l'ischer (Fr. Th.), Shakespeare-Vortri,ge. IIl : Othello . König Lear. Stuttgart, J. G. Cotta'sche Buchh. Nachr. t 3.90 ; geb. f 4.55.
Wolfram v. Eschenbach, Parzival u. Titurel. Hrsg. u. erklart v. E. Martin.
1. T1.: Text. Ilalle, Buchhandlung des Waisenhauses. .f 3.25.
Wyatt (A. J.) , The tutorial History of English literature. (Universal Tutorial Series). London, W. B. Clive f 1.65.

Noord en Zuid, 2tste Jaargang.

DE ZWARTE TIJD ONZER DICHTERS.

De aanvang dezer eeuw. was voor ons vaderland , zoowel op
politiek als letterkundig terrein , een weinig belovend tijdperk.
Terwijl het zuchtte onder het juk der vreemde overheersching ,
kon het (zonderen wij Bilderdijk uit) op geen dichter van eenige
beteekenis wijzen.
Wel verrijkte men (Helmers, Loots) onze letterkunde met vurige
vaderlandsche zangen , maar deze waren meer ontboezemingen van
lang onderdrukte vaderlandsliefde , dan uitingen van wezenlijk
, dichterlijk gevoel.
Geheel onbekend bleef men hier te lande met de groote beweging
der Romantiek , die Europa in beroering bracht.
„Door de Revolutie meegesleept en in eenzijdige bewondering
voor Frankrijk verzonken, ontwaakte de volksgeest hier eerst, toen
de keizerlijke decreten ons bestaan , onzen handel , onze koloniën,
onze taal bedreigden. De spoedige verlossing in 1813, bijna zonder
eenig initiatief van onze zijde tot stand gekomen , was haast al te
heuglijk. Hersteld in de rij der volken , met een vorst uit het ,
onder luiden jubel teruggekeerde Oranjehuis aan het hoofd, ontstond
er een algemeene tevredenheid , die vooral in het noorden van het
koninkrijk der zeventien gewesten na 1813 schier te volmaakt was.
Deze idyllische stemming oefende geen gelukkigen invloed op de
werken onzer kunstenaars In vele opzichten ontwaarde men eene
algemeene „vadzigheid en volgzaamheid", die noodlottig moest
werken op ieder , die naar oorspronkelijkheid streefde. De mannen,
die in deze periode van overgang 't woord voeren , vertegenwoordigen , als Bilderdijk , een vervlogen tijdvak van ontwikkeling,
't welk ze met groote geestkracht pogen te doen herleven ; of sluiten zich , als Feith , bij eene ziekelijke richting in den vreemde
aan. De meesten, als Van der Palm, Tollens en Loosjes, behooren
tot de weltevreden en gelukkige gemoederen , voor wie het tijdvak
1815-1830 een soort van gouden eeuw vormt. Zij bemerken nauweli ks, dat in Europa een nieuwe, letterkundige tijd is aangebroken:
de Romantiek blijft in het algemeen tot op 1830 even onbekend

als onbemind." (Dr. Jan ten Brink).
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Eerst de Belgische Opstand deed onze geestkracht herleven. De
worsteling met het Zuiden werkte heilzaam op onze ontwikkeling;
zij vorderde groote inspanning, een kloek optreden. Onder dien invloed zou het Noordnederlandsche volk zich bewust worden, hoe
achterlijk het was op politiek en letterkundig gebied ; hoe zijne
naburen , vooral Engeland , zich op hooger wetenschappelijke en
litterarische ontwikkeling konden beroemen.
Het was dan ook niet te verwonderen , dat de eerste vruchten
van de Romantiek op onzen letterbodem, navolgingen van Engelsche
modellen waren. Men zag bewonderend op tot Engeland en predikte
de grootheid van Scott en Byron.
Groot was de invloed dier beide mannen op de gemoederen onzer
jeugdige poëten.
„Het behoort," zegt Potgieter , „tot de taak van hem , die zich
in staat zal achten een historisch overzicht der Hollandsche poëzie
in het eerste gedeelte der negentiende eeuw te geven , den invloed
te verklaren , door Lord Byron ook ten onzent uitgeoefend".
Het ging onze dichters in 't begin dezer eeuw als den schoolknaap, die één werk van Jules Verne gelezen heeft, met smachtend
verlangen uitziet naar een volgend deel , om zijn dorst naar het
avontuurlijke met volle teugen te kunnen lesschen. 't Naargeestige,
sombere , wanhopige , hartstochtelijke , romantische van Byron's
poëzie , oefende een ongemeene aantrekkingskracht uit op onze
jeugdige dichters. De greep van den Engelschen Bard konden zij
niet ontgaan. Toen diens wonderlijke , hemeltergende wildzang
met zijn hartstochtelijk en weemoedig geklag en grootsche wetteloosheid doordrong tot hun gemoed , waren zij niet tegen den
aanval van dat genie -bestand en gaven zich over.
Dit tijdperk hunner dichterlijke ontwikkeling , waarbij zij óf
Byron's poëzie vertaalden óf geheel in diens geest hunne gedichten
neerschreven, noemt men hun' Zwarten Tijd (ook wel Byronianisme
geheeten , naar_ zijn schepper en meester).
Voor wij dit hoofdstuk onzer Letterkunde aan eerre nadere beschouwing onderwerpen , komt 't mij niet ondienstig voor, in korte
trekken de levensgeschiedenis van Byron mede te deelen.
Noel Byron werd te Londen geboren. Zijn vader , kapitein bij
de lijfwacht, verkwistte door zijn buitensporig leven bijna 't geheele
vermogen , dat Zijne vrouw bij haar huwelijk had medegebracht.
3*
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Na den dood van haar echtgenoot vertrok zij naar Aberdeen , om
daar haar' zoon op te voeden. Zij kon toen slechts over 130 pd.
sterling inkomen beschikken.
De zwakke knaap , die aan een gebrek aan 't been sukkelde,
(treffende gelijkenis met Bilderdijk) gaf reeds in zijne prille jeugd
blijken van een uiterst gevoelig gestel. Op zijn achtste jaar vatte
hij eene vurige liefde op voor een Schotsch meisje, en deze indruk
was zoo hevig , dat 't hem diep schokte , toen hij later vernam
dat zijne dulcinea gehuwd was.
Byron werd door allen , die hem kenden , ten zeerste bemind;
vooral was hij de lieveling van zijn' oom , William Byron , wiens
titels en bezittingen hij op zijn elfde jaar erfde. Nu begaf zijne
moeder zich naar 't erfgoed New-stead, en zond Noel naar Harrow,
om te studeeren.
Zijne studie ging echter niet geheel naar wensch. Wel bezat hij
lust tot leerera en betoonde voldoende vlijt , maar de opgegeven
huisarbeid kon hem niet bekoren. Gedurende zijn verblijf te Harrow
ontvlamde zijn hart voor Mary Chaworth , een meisje van 17 jaar.
Deze , die zich vaak met den 15-jarigen knaap vermaakte en hem
ook wel mocht lijden, begreep diens bedoeling volstrekt niet. Toen
zij haar hand aan een ander schonk , was ook zijn lot beslist. Volgens zijne eigen verklaring zou eene vereeniging met haar hem
tot een beter mensch gevormd hebben. Van nu af geraakte hij op
den dwaalweg. Diep gekrenkt en terneergeslagen ging hij naar
de hoogeschool te Cambridge , om zijne studiën voort te zetten.
Hier gaf hij zich aan een losbandig en lichtzinnig leven over , om
zijn beter gevoel tot zwijgen te brengen. In deze stad verscheen
zijn eerste dichtbundel, Hours of Idleness. In the Edinburg Review
werden zijne eerstelingen aan eene scherpe kritiek onderworpen.
Dit kwetste Byron's sterk ontwikkeld eergevoel en in zijn English
Bards and Scotch Reviewers ontwapende hij niet alleen zijne beoordeelaars, maar vestigde ook voor goed zijn' naam als dichter.
Vervolgens deed hij over Spanje eene reis naar het Oosten. Hier
leerde hij de vrijheidlievende Grieken kennen , wier belangen hem
van dien tijd af na aan 't hart lagen. De ontmoetingen en gewaarwordingen zijner reis legde hij neer in zijn 0/tilde Harold.
Terwijl Byron te Londen vertoefde , om de uitgave van de beide
eerste zangen te verzorgen , werd hij plotseling naar Newstead

geroepen , waar zijne geliefde moeder stervende was. Helaas , het
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was reeds te laat ; bij zijne aankomst was zij al gestorven. Sterk
greep deze droevige gebeurtenis den gevoeligen Byron aan. Den
nacht, vóór dat 't stoffelijk overschot van de dierbare afgestorvene
aan de aarde zou worden toevertrouwd, werd door een der bewoners
van Newstead in de kamer , waar 't lijk stond , gerucht gehoord.
Deze spoedde zich onmiddellijk naar dat vertrek en vond Byron
weenende bij de doode. Zijne smart was hij niet langer meester
en diep weemoedig klonken zijne woorden : Zij was mijne eenige
vriendin op deze wereld , en haar heb ik nu ook verloren !"
Na de beide eerste zangen van Childe Harold vloeide Byron's
dichtader overvloedig. Een menigte . andere gedichten volgden elkaar
op , waarvoor hij de stof aan zijn geliefd Griekenland ontleende.
En terwijl hij te Londen de toejuichingen der gansche wereld inoogstte , alsof zij slechts één dichter had , gaf Byron zich weder
aan zijn vroeger losbandig leven over. Den dag besteedde hij tot
het najagen van allerlei genoegens en den nacht bracht hij door
met letterkundigen arbeid , om zijn roem te handhaven. Toen hij
verzadigd was , tot walgens toe , van al wat de wereld te genieten
kan geven , dacht hij aan een huwelijk , dat ook spoedig tot stand
kwam. Dit bracht hem echter niet op den goeden weg ; integendeel , het stortte hem in nog meer jammer en ellende. De vrouw
vormde een scherp contrast met haar man. Zoo gehecht Byron
was aan zijne vrijheid , zoo stipt stond zijne echtgenoote erop
in alles een' slaafschen regel te volgen. Spoedig kwam het tot
eene uitbarsting tusschen beiden. Toen de 10,000 pd. St. , die
zijne vrouw ten huwelijk had medegebracht , door beider verkwisting in een jaar tijds was opgemaakt , en 't weinige , dat zij nog
bezaten , door de schuldeischers hun nog was ontnomen, verliet zij
haar man. Deze droevige gebeurtenis deed een storm van verontwaardiging in Engeland opgaan. Byron kreeg van alles de schuld.
Met wrok in 't hart verliet de eertijds zoo bewierookte dichter zijn
vaderland en reisde naar Zwitserland. Zes maanden hield hij zijn
verblijf te Genève , waar hij den 3den zang van Childe Harold
vervaardigde. Te Venetië en Rome werd het gedicht voltooid.
In 1823 begaf Byron zich weder naar zijn geliefd Griekenland,
om 't volk in den strijd voor zijne vrijheid krachtdadig bij te staan.
Door geld en invloed wist hij in 't ordelooze leger der Grieken
eenheid en orde te scheppen. Hij stelde zich aan 't hoofd van
3000 man , om Lepanto te belegeren. Doch zijn door vermaken
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uitgeput lichaam was niet tegen de vermoeienissen van den strijd
bestand. Hevige koortsen grepen hem aan en wierpen hem op het
doodsbed.
Van Byron's gedichten zijn 't meest bekend : Childe Harold,
Don Juan , Parisina en Mazeppa.
Hoe was 't oordeel over de revolutionaire romantiek van Byron ?
Walter Scott verklaart ergens , dat hij , Byron's dichtverhalen
lezende , terstond gevoelde , dat het dit was , wat hij zelf gezocht,
maar niet bereikt had. Hij achtte hem ver zijn meerdere , bepaaldelijk in het schetsen der hartstochten. Hij noemde hem den grootsten dichter , dien Engeland sedert Dryden gehad had.
Nicolaas Beets maakt in zijn opstel „Walter Scott" (zie : Verscheidenheden, meest op Letterkundig gebied III) eene vergelijking
tusschen Scott en Byron. Hij zegt daarin o.a.:
„Maar (en wie is om het te erkennen guller .geweest dan Walter
Scott zelf ?) maar toch is er in den lord , dat door den baronet
gemist wordt. Zijn aanleg is grooter. Er is meer in hem van de
natuur des adelaars ; „the eagle-spirit of a child of song" (Lainent
of Tasso). Hij heeft oogen om verder te zien, vleugelen om hooger
op te stijgen , sterker klauwen om zijne prooi te bemachtigen ...
Ja ! Indien hij maar gezond ware ! Maar het gansche hart is ziek;
de organen werken niet vrij ; alle bewegingen zijn stuipachtig.
Dit maakt hem klein van kracht, hoe groot ook van maat en soort.
0 welke stralen van het hoogste genie , welke uitdrukkingen van
het diepste gevoel , welke tonen , welke galmen van de schoonste
welluidendheid en onnavolgbaren nadruk ; welk eene verhevenheid
van denkbeelden, hoe vele verrassende grepen, treffende wendingen,
verrukkelijke schilderingen , onvergelijkelijke spreuken, gevleugelde
woorden , in alle de zangen van dezen man ! Maar de ziekelijke
eenzijdigheid , de ziekelijke ontevredenheid , het ziekelijk egoïsme ,
alle de ziekelijke appetijten van den hypochondrist maken den
grondtoon uit. Ook dit heeft zijne belangrijkheid ; en niet slechts
in eigen oogen. In een persoon , in een dichter als Noël Gordon
Lord Byron , doet het zich zeer gedistingueerd voor , schijnt het
bijna poëtisch."
Dat Byron's zelfopoffering voor de vrijheid der Grieken niet zoo
hoog gewaardeerd, ja zelfs belachelijk voorgesteld werd, moge blijken uit 't gedicht : Aan de Griekenzangers, voorkomende in Dicht
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en Ondicht van Mr. Abraham Boxman. 't Is eene gezonde satire,
waarin de dichter zich zelven niet spaart ; ook als tijdzang is 't
kenmerkend. Voor een deel wordt deze persiflage door de volgende
onwaardige zinspeling op Byron ontsierd :
Zelfs de éénáe, die zijn luit
Voor dolk en slagzwaard ruilde,
Rook nooit het Turksche kruid-;
Zijn levenslamp ging uit,
Toen hij ze in 't bed verschuilde.

Busken Huët heeft meermalen in zijne „Fantasiën en Kritieken"
Byron's poëzie aan zijn scherp oordeel onderworpen. Voor nadere
kennismaking verwijzen wij daarom naar diens werk.
Als eene ster van de eerste grootte schitterde Byron aan den
dichthemel van Albion. Zonder evenknie bleef hij post vatten aan
den ingang onzer eeuw ; hij voerde alleenheerschappij op 't vasteland. Was 't wonder, dat zijn invloed op de dichters en de dichtkunde van verschillende landen zeer groot was en men overal den
meester poogde na te volgen ?
Ook in Nederland vond men warme vereerders van 't groote
Engelsche dichtgenie. Geen . ander buitenlandsch vernuft der 19e
eeuw is door de Nederlanders in dezelfde mate op prijs gesteld.
Da Costa, Van Lennep, Potgieter, Beets, Ten Kate (om te zwijgen
van mindere geesten), allen hebben aan Byron hunne beste krachten
beproefd.
Nicolaas Beets, van wien Potgieter getuigt : „Wij kennen weinig
dichters, die zich zoo spoedig als Beets de verdiensten van hun
voorbeeld wisten eigen te maken," heeft in zijne gezamenlijke
dichtwerken eenige bladzijden gewijd aan zijn „Zwarten Tijd." In
een gesprek met zijn' gefingeerden vriend Starter deelt hij ons op
onderhoudende wijs mede, hoe hij, en velen met hem, Byron's
volgelingen zijn geworden.
„In ieder jongelingsleven is eene periode, waarin men dweept,
en zoo men een teergevoelig en prikkelbaar gestel heeft, vervalt
men er licht toe, om met eigen kleine teleurstellingen te dwepen.
Men kan bij het ontluikend hart de kracht niet onderstellen zich
hoog op te heffen en de dingen groot te denken ; het denkt ze
liever aandoenlijk ; en zonder sterkte, om een held te zijn, wil
men zich martelaar maken. Zoo heb ik het ondervonden, en in
dat tijdvak deed de lectuur van Byron mij machtig veel kwaad."
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Jo. de Vries, die in „Mannen van Beteekenis" (1884, le afl.)
eene levensbeschrijving van den toenmaals 70-jarigen Beets gaf,
verklaart diens voorliefde voor Byron's poëzie aldus :
„Wat kon tusschen de jaren 1834 en 1839 voor een edelaardig
gemoed of eene levendige verbeelding, die boven de platte werkelijkheden, genoegens en gewoonten naar een dichterlijke wereld
zocht, verleidelijker wezen dan die tooverwereld, waarin bergen,
meren en wildernissen, vaarten en polders komen vervangen, waarin
schuiten en diligences plaats maken voor ruiters en gondels, en
waarin allerlei helden en heldinnen van gansch ongewone gevoelens bezield, avonturen beleven door den Overveenschen weg met
zijne bleekerij en en bloembollen nimmer gedroon„d ?"
„Byron", zegt Potgieter, „wist tooneelen en zeden te schilderen,
van welke de Westerlingen zoo weinig weten, dat zij door al het
belangrijke der nieuwheid aantrekken."
Tweeërlei waren de gevolgen van 't offeren aan Byron's Muze.
Beets schetst ons op uitnemende wijze in zijn meergenoemd opstel
„De Zwarte Tijd" de schaduwzijde van 't „Byronianisme."
„Ik ben die stemming te boven gekomen ; geheel te boven gekomen ; en nu, van achteren is het mij nuttig ook deze klip in al
hare eigenaardigheden te kennen. Maar het is meer dan een
jongelingsdwaasheid. Ik verzeker het u : het is een gevaarlijk
spel. De ziel neemt gaarne dien melancholieken plooi aan ; en het
ontbreekt niet aan omstandigheden, die er ons in aanmoedigen.
Vrouwen hebben er sympathie voor ; jonge meisjes worden er door
bekoord. De verbeelding verliest haar licht, haar schoon. Ja,
eindelijk zouden wij er in slagen de menschen te worden, die wij
gespeeld hadden te zijn. De waarachtige poëzie wordt uitgedoofd
en geloof mij, tot zelfs de physieke gezondheid lijdt ; ik had het
reeds tot slapelooze nachten en bleeke wangen gebracht.; wie weet,
waartoe het gekomen zou zijn ! Ik beklaag menig jong auteur,
wiens werk ik in handen neem — maar dan troost ik mij ook
weder met de gedachte : dat men van zelf terugkomt en zijn eigen
genezing uitwerkt." (Beets).
Toch (en dit acht ik eenigszins de lichtzijde ; de Byroniaansche
poëzie was de beker , die hen ondertusschen laafde met kunst van
de edelste soort. - De voorliefde voor Byron openbaarde zich niet
alleen in vertaling , maar ook in vrije navolging. En velen van
deze bevatten schoonheden van blijvende waarde.
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Een paar voorbeelden slechts.
In Jose schildert de jonge Beets de tering. Zij behoort bij het
genre. Doch kan zij beter geschilderd worden ? En getuigen de
schoone najaarszangen in Kuser , en de portretten van Bertha en
Aleida in 't zelfde romantische verhaal , niet mede van 't groote
talent des dichters ?
Doch gelukkig , onze dichters zijn die sombere stemming , dat
ziekelijke gevoel te boven gekomen. Op rijperen leeftijd kwamen
ze tot de overtuiging — op ervaring gegrond -- dat men 't bij
Byron „op den duur niet kon uithouden". Het hart gevoelt weder
behoefte , om het enge venster der keurig gestoffeerde , maar,
ondanks alle eau de cologne , duffe en benauwde ziekenkamer open
te stootera en zich op te halen aan de frissche lucht."
Vliegen we uit naar de Hoop , die de toekomst omkleedt.

Dat woord van Da Costa , meer in overeenstemming met een
kloeke jeugd , een degelijk karakter en een christelijk geloof, werd
nu het wachtwoord en verving het Byroniaansche „Vaarwel !"
Volkomen van toepassing was op hen 't bekende bijbelwoord van
den apostel:
„Toen ik een kind was , sprak ik als een kind , maar wanneer
ik een man geworden ben , zoo heb ik te niet gedaan , hetgeen
eens kinds was."
Na deze algemeene beschouwingen zal het zeker zijn nut hebben
eens na te gaan, welke poëzie van verschillende door ons genoemde
dichters tot hun' „Zwarten Tijd" moet gerekend worden. Wij zullen
daarbij de chronologische volgorde in acht nemen en dus het
eerst den blik richten op den gènialen B i 1 d e r d ij k.
Het is opmerkelijk , dat Da Costa zijn' ouden vriend Bilderdijk
belangstelling wist in te boezemen voor de jongste voortbrengselen
der Engelsche Romantiek. Hij leerde hem de romans van Walter
Scott kennen , die Bilderdijk met genoegen las. Met de Engelsche
letterkunde der achttiende eeuw dweepte hij niet ; hij vond, dat de
Engelsche smaak een „verwoestenden invloed" op de litteratuur
van geheel Europa had verkregen. De romantiek van sommigen
der jongeren in 't begin der negentiende , als Scott en Southey,
verzoende hem echter weer met de Britsche poëzie. In Byron —
wien verwondert het ? — vond hij bij al diens genie , „iets aanstooteljks"; zijne poëzie noemde hij „ongoddelijken wildzang". Een
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scherp contrast vormde cle classicus Bilderdijk met Goethe , die
Byron's werk „grenzeloos geniaal" noemde en te zijner eere een
Duitsch vers schreef.
Willem de Clereg.
De Clercq (1795-1844), boezemvriend van Bilderdijk en Da
Costa eii als improvisator welbekend, leefde ongeveer in denzelfden
tijd als Lord Byron. Geen wonder, dat ook bij met de Muze
van den Engelschen Bard in aanraking kwam. Dit geschiedde in
het jaar 1819. Donker zag De Clerq de toekomst van land en
volk in De geestdrift en gloeiende vaderlandsliefde , waarmee men
voor weinig jaren den geliefden Oranjevorst had ontvangen ,
waren uitgedoofd. De kooplieden deden niets dan klachten hooren ;
alle hoop op betere tijden scheen vernietigd. Die noodlottige
stemming verbrak het genoegen der samenleving , bewolkte de
vreugde der familiekringen en stemde het geheele gemoed tot een
soort van norsche droefgeestigheid
Uit dezen tijd dagteekent De Clercq's eerste kennismaking met
de poëzie van Lord Byron. Zijn oordeel over den Engelschen
dichter heeft hij neergelegd in zijn Dagboek, dat door A. Pierson
met medewerking van De Clercq's jongste kleindochter in 't licht
is gegeven. Wij geven dat oordeel hier vertaald weer. 1
„Het was me een waar genoegen, toen ik uit de handen van
een mijnér vrienden de poëzie van den dichter ontving, wiens
werken ik zoo vurig wenschte te kennen. Byron is, evenals Bilderdijk, een raadselachtig, geheimzinnig wezen. Ik heb tweemaal
„Childe Harold" gelezen, alvorens te durven beweren, dat ik het
begreep. In eene onaanzienlijke lijst heb ik prachtige, naar de
natuur geschilderde tafereelen gevonden , en eene beschrijvende
poëzie, veel boeiender dan die van Delille en van diens onbeteekende mededingers of droge na ipers. Eenige „stances sur 1' Espagne" b v. zijn onnavolgbaar, en ofschoon de vertwijfeling, daarin
uitgedrukt, mij zeer mishaagd heeft en de schrijver zelfs hier en
daar de onkuischheid najaagt, herkent men in hem toch een dichter
van den eersten rang."
Eenige jaren later vinden wij nog over Byron:
„Ik heb den „Manfred" van Byron gelezen ; er is iets verhevens
)
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Dit gedeelte en ook vele andere stukken heeft De Clercq in het

.r ransch geschreven.
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in ; het is nog altijd de „Childe IIarold ", maar dwalend in de gewesten der geestenwereld. Het is Byron, gekleed als Faust, maar
met meer moed en minder sophisme. Byron is de dichter der
wanhoop ; ik sidderde, toen ik voor 't eerst iets van hem las. De
indruk, dien dit gedicht nalaat, is wel wat zonderling en verward.
Het is dikwijls eene poëzie als van den duivel, maar ofschoon er
plagiaat gepleegd is van Shakespeare en Goethe, gevoelt men toch,
dat dit een voortbrengsel is van het genie.
En Manfred, die den helschen geest beantwoordt, die hem uitdaagt en zegt : „als gij ter helle vaart, is het uw schuld alleen,"
Manfred is veel grootscher dan Faust, die zich laat verleiden door
Mephistopheles."
Da Costa.
Deze zanger voelde zich door eene dichterlijke aandrift opgewekt,
om de schoone, maar in een zedelijk en godsdienstig opzicht soms
bedenkelijke poëzie van Byron als op den voet te volgen en te
wederspreken tegelijk, getuige zijne meesterlijke, oorspronkelijke
reien, tusschen de navolgingen van fragmenten uit Lord Byron's
Cain, ingevoegd. (Deel 2, blz 21).
Doch laten wij den vurigen zanger zelf aan 't woord , om zijn
standpunt te verklaren.
„Ten aanzien van dit gedicht merke ik op, dat de Caïn van Lord
Byron wederom is een dier dichtwerken, waarin zich dit voor den
menschkundige meer nog dan voor den beminnaar van Poëzie be schouwenswaardig wezen in alle de vreemdheid van zijn persoonlijk
karakter vertoont. Men vindt hier den Noordschen Edelman, den
zwaarmoedigen Engelschman, den gevoeligen Poëet, den hoogmoedigen en tevens lichtzinnigen Twijfelaar, wiens ongelukkige geestgesteldheid zich de kwade Geest van onze ongodsdienstige eeuw heeft
weten ten nutte te maken, met alle zijne tegenstrijdigheden terug.
De poëzie is hier , als in de meeste van 's mans schriften, bij vele
gewichtige gebreken, overvloeiende tevens van verbeelding, warmte
en verheffing, en andere dichterlijke hoedanigheden ; die van eenheid evenwel en consequentie, of wat daarna zwemen mag, geheel
uitgesloten. Zoo ver men uit dit stuk dan eenig bepaald stelsel
van des dichters denkwijze kan opmaken , schijnt hij hier eene
soort van Manicheïsmus te belijden , hetwelk op geen vastere gronden steunt , dan de eentonige , steeds onder verschillende vormen
voortgebrachte sofismen der Ongodisterij, doch die in de schitterende
-
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kleuren van Lord Byron's Poëzie gehuld , niet nalaten konden ,
bij de meerdere verontwaardiging , die zij bij mij verwekten , een
geheel andere uitwerking dan die eener bloote wegwerping van
het boek te weeg te brengen. En zoo werd dan het denkbeeld bij
mij geboren , om ze met de wapenen der Dichtkunst van mijne
zijde te bestrijden , en bij eene overbrenging van een gedeelte van
dit zonderlinge stuk eene wederlegging te voegen , door het invlechten van eenera Rei , die naar de wijze der oude Treurspeldichters Waarheid en Zedelijkheid handhaven moet. Deze mijne
wederlegging geloove ik te berusten op gronden van Goddelijke
openbaring ; althans ik zoude gruwen van het denkbeeld , iets te
hebben neergeschreven , daarvan onafhankelijk. Doch voor wie
mijne oplossing van de drogredenen der Booze wezens , die de
Engelsche dichter tot zijne tolken schijnt te maken , aannemelijk
vinden moge , dient vooral aangemerkt , dat deze en alle andere
oplossingen van het menschelijk verstand behooren te zijn ondergeschikt aan dat alles omvattende geloof des harten , waarin de
Rechtvaardiging Gods , buiten de medewerking tiener bekrompene
redeneering , geschiedt , en op hetwelk alle de aanvallen eener gewaande filosofie afstuiten , schoon ook de Tijd nog niet daar is ,
waarop de verborgenheden der wijsheid Gods ook voor de oogen
van het Verstand zullen geopend worden." (Da Costa).
Potgieter vat zijn oordeel over Da Costa's Caïn aldus samen:
„Zoo wij ons juist herinneren , was Da Costa door zijnen Caïn
de eerste , welke ons eene der scheppingen van dat genie (Byron)
ontsloot ; maar eene rei van engelen vergezelde den geloovigen
zoon van het Oosten in die wereld , door den Geest des Kwaads
verduisterd Het was een strijd en geene hulde".
Vin Lennep.

Jacob van Lennep was wel de eerste onzer letterkundigen , die
de Romantiek ook op onzen letterbodem overbracht , ofschoon niet
verzwegen mag worden, dat hij de classieke school nog niet geheel
vergeten kon.
„Van Lennep", zegt Dr. Jan ten Brink in zijn lezenswaardig
voorbericht van De Pleegzoon , „Van Lennep , dien men terecht
voor een der aanvoerders der Romantische beweging in Nederland
hield , was in zijn hart het classicisme der achttiende eeuw nog
meer genegen", en een weinig verder leest men
„De algemeene geestdrift van Walter Scott en Byron bracht hem
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tot zone Legenden en zijne historische romans. De bijval , hem
geschonken, stuwde hem verder voort, dan hij misschien wel wilde,
naar de kusten der Romantiek, immer vasthoudend aan de classieke
beginselen , die hem als knaap en student waren ingeprent."
Prof. Jonckbloet komt tot dezelfde bewering :
Ondanks zijne klassieke opvoeding en neiging heeft hij in Nederland de vaan van het romantisme geplant ; Byron en Walter
Scott waren zijne voornaamste raadslieden'"
„Wat den vorm betreft , herinneren zij (de Nederlandsche legenden) aan zijne Engelsche modellen."
Bespeurt men in zijne Nederlandsche legenden (berijmd in de
jaren 1828, 1829, 1831, 1847) vooral den invloed van Byron, in
zijne historische romans toont Van Lennep zich een uitstekend
navolger van Walter Scott , den stichter van eene geheel nieuwe
school , die „anti-Fransch , anti-classiek en anti-revolutionair" was.
Ook als dichter heeft Van Lennep zich naam gemaakt , hoewel
niet in de poëzie zijne groote populariteit schuilt.
In 1825 gaf hij eene navolging van The Bryde of Abydos, eerste
poging na die van Da Costa in het Fragment van den Caïn ,
om de poëzie van lord Byron in Nederlandsche verzen te doen genieten.
Verder behooren tot dezen cyclus : The Siege of Corinth, Beppo
en The Laarzen t of Tasso.
Opmerkenswaard is 't, dat 't eerste iets beteekenende voortbrensel van Van Lennep's pen , een op twintigjarigen leeftijd naar
Byron verwerkt treurspel , Marino .Faliëro was.
In de inleiding van genoemd drama doet Van Lennep deze
eigenaardige bekentenis :
„Ik heb zoo vroeg zoo veel werken van anderen gekend , dat
ik niet durf beslissen , of ik wel ooit iets oorspronkelijks geleverd
heb , en , of zelfs hetgeen ik als zoodanig beschouwde , niet meer
een arbeid van herinnering zij geweest."
„De tijd heugt mij niet , wanneer ik ben begonnen verzen te
maken . en tooneelstukken te schrijven , of liever, de tijd heugt mij
niet , wanneer ik ze niet maakte."
Doch immer hebben Van Lennep's gezond verstand en zuivere
smaak hem behoed voor de buitensporige grillen en fantastische
ontaardingen der romantische dichtschool, die zoovelen zijner kunstbroeders hunne sehoone gaven deden misbruiken,
,
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Beets.

Er is wellicht geen dichter bij ons aan te wijzen , op wien de
Engelsche meesters Walter Scott en Lord Byron meer invloed hebben
geoefend , dan op den jeugdigen Beets. Door omgang met de
Engelsche familie Lockhart, te Haarlem gevestigd, was hij ingewijd
in de Engelsche litteratuur. Tijdens zijn verblijf op de Latij nsche
school werd hij zoo zeer door Walter Scott bekoord , dat hij , hoewel slechts 18 jaren tellende , voor het Algemeen Letterlievend
Maandschrift (jaarg. 1832) in proza eerre „Proeve van Hulde aan
Sir Walter Scott", schreef. Dit was het eerste opstel , dat hij aan
de pers toevertrouwde.
Twee jaren later verschenen van • zijne hand in Westerman's
„Verzameling van Voortbrengselen van uitheemsche Vernuften"
éénige vertalingen , ontleend aan Byron's gedichten.
In 't begin van zijn negentiende jaar kwam Beets aan de academie,
om er zich tot zijn ambt voor te bereiden. Nu nam Byron hem
geheel in beslag.
„' Was Walter Scott , maar grootscher , breeder ; Walter Scott,
weggedreven uit de Schotsche mist naar de Grieksche zeeën , en
van een deftig edelman een geniaal fortuinzoeker geworden ; Walter
Scott met tranen en grijnslach , met uitdagende noodkreten en
bittere smaadredenen tegen de wereld en het lot ; Walter Scott
met hoogere vlucht en prikkelbaarder gevoel , medelijdend en zich
kwellende met al zijn arme helden en heldinnen, zelf op het paard
gebonden van zijn lust , versmading en luim , als een andere Mazeppa." (Jo. de Vries).
Als student schreef Beets, geheel in Byron's trant, het oorspronkelijk dichterlijk verhaal Jose (1834), waarop in 1835 Kuser , in
1837 Givl/ de Vlaming en Ada van -Holland in 1840 volgden.
Jose bevat een Spaansch tafereel , vol romantische en sombere
kleuren Zoowel de droevige levenskeus en de treurige afloop van
den held , als 't sterven van de beminde , schoone Florinde , bevestigen de uitspraak van Potgieter , dat Beets zich zeer spoedig
de verdiensten van zijn voorbeeld wist eigen te maken.
Omtrent zijn „Gwy de Vlaming", door Potgieter zoo gunstig
beoordeeld , schrijft de dichter zelve:
„Toen ik den Gwy schreef, had ik zijn werken (van Byron) reeds in
jaren niet ingezien, en haatte ik niets zoo leer, als met hem vervolgd
te worden, ja meende ik reeds geheel uit zijn netten ontkomen te zijn".
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Onder de gedichten , die hij naar Lord Byron" bewerkt heeft
en die hij zelf van „aanteekeningen" voorzag , behooren nog vermeld te worden:
De gevangene van Chillon , Mazeppa , Parisina , Aan Maria , Aan
Thyrza , De Droom , Aan Augusta.
Na het eindigen van zijne studiën heeft Beets zelf den staf gebroken over zijn jongelingsarbeid. Hij deed dit , toen hij op het
punt stond in zijn eigen tijd een eervolle en rustige betrekking te
gaan bekleeden , met Hollandsche boeren rondom en eene lieve
echtvriendin nevens zich , die door geen medeminnaars met dolk
of vergif belaagd , door geen wreeden vader verborgen gehouden ,
door geen eedgenooten in donkeren nacht geschaakt , maar door
de wederzijdsche partijen hem van harte gegund werd, geen Aleide
van Poelgeest , maar een Aleide van Foreest."
Beets , die Byron zijn afscheid gegeven had , wendde zich tot
Victor Hugo. Het eerste verschijnsel dezer sympathie ontdekt men
in de Camera Obscura , als Hildebrand op den aangekleeden boterham bij oom Stastok vergunning vraagt , een uit het Fransch
vertaald versje te mogen voordragen:
»Als 't kindje binnenkomt ....cc

Het gedicht was gekozen uit „Les feuilles d'Automne" (1830) en
kenschetst duidelijk de richting , die de lyrische dichter Beets zal
kiezen.
Toch klaagde hij nog in 1878 (Najaarsbladen) , dat men zijn'
zwarten tijd, in spijt van alle waarschuwingen, maar niet wil vergeten.
Ten Kate.

„Eigenaardig en zeldzaam was Ten Kate's gemakkelijkheid en
bedrevenheid in 't vertalen. En wat zijn het vele en velerlei gewrochten uit den vreemde , die hij in onze moedertaal weergaf,
hier zoo zacht en zoetvloeiend , daar zoo forsch en gespierd ! De
dichter der Jobeïde en de zangers der Psalmen ; Shakespeare en
Milton ; Goethe en Schiller ; Dante en Tasso ; La Fontaine en Victor
Hugo ; Tegnèr en Andersen, -- die allen heeft hij beluisterd , van
die allen heeft hij de spraak verstaan , van die allen heeft hij den
geest gevoeld , van die allen heeft hij het woord teruggegeven in
een taal , die muziek is." (E. Laurillard).
Als student gaf Ten Kate eene vertaling van Byron s „The
Giaour" (1840). Het is een fragment eener Turksche vertelling.
4
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In 1859 gaf de dichter eene geheel nieuwe vertaling (dus geen
2den druk) van dit gedicht. Dat „De Giaour'' tot den zwarten
tijd van Ten Kate behoort, blijkt duidelijk uit 't motto, dat hij koos:
Een denkbeeld , één smart , werpt zijn aaklige schauw,,
in voorspoed en jammer op blijdschap en rouw
De balsem der vreugde en de prikkel der smart
Wekt blijdschap noch leed in 't gefolterde hart.
Thomas Moore (Vertaling van J. P. Hasebroek).

Verder bewerkte Ten Kate „Parisina" naar Lord Byron.. Het
werd in 1836 alleen voor zijne vrienden gedrukt. Van datzelfde
gedicht gaf ook Beets eenti vertaling , die door Potgieter hooger
geschat wordt dan Ten Kate's overzetting.
Eindelijk dient nog vermeld te worden : „De Apollo van Belvedere."
Aanschouw den Held , wiens pijlen nimmer falen,
Den God van Leven , Poëzy en Licht,
De Zon in menschgestalte ! Een gloed van stralen
Schijnt hem bij zijn triomf van 't aangezicht.

De Genes te t.
Prof C. P. Tiele deelt ons in zijne „Zevenschets van P. A. de
Genestet" o.a. dit mede:
„Een groot gegraveerd portret van Byron hing steeds in zijn
studeerkamèr ; hij had een diepe vereering voor zijn genie, evenals
voor dat van Heine , hoewel hij zich altijd van de uitspattingen
van 't Byronianisme heeft vrijgehouden en noch de dartelheid van
den geestigsten der Duitsche dichters bij hem navolging , noch
diens sombere levensbeschouwing bij hem weerklank vond."
Busken Huet is van meening , dat wij in De Genestet's Vertellingen sporen eereer navolging van Don Juan ontmoeten
't Strookte ook volstrekt niet met de De Genestet's natuur , de
somberheid te idealiseeren. Neen , slechts wat waar , gezond, rein
en natuurlijk is , vond hij schoon.
Verschillende dichters.
Hecker : The Bride of Abydos.
Vinkeles ; Sardanapalus.
S. J. van den Bergh : De Zeeroover.
C. L. Lutkebiul i Jr. (geb. 1846) in zijn dichtbundel „Leven en
Lied" : Ten Afscheid.
Ook de dichter C. Loots gaf menige vertaling uit Byron.
.Haarlem.

H. v. LEEUWEN.

TIJDSCHRIFTEN.
De studeerende onderwijzer, VIII, afl. 1 en 2.
De redacteur, de heer Van Strien, bespreekt de oorzaken van de
geringe waardeering der spraakkunst. Deze is naar zijn meeping
voornamelijk een 'gevolg van het verkeerd gebruik, dat er veelal
van de grammatica wordt gemaakt. In plaats van haar als een
handleiding bij het onderwijs te gebruiken, laat men den inhoud
eenvoudig uit het hoofd leerera. Zoodoende kweekt men een oppervlakkige kennis aan, maar bevordert niet in het minst het taalkundig inzicht.
Maar ook de inrichting onzer grammatica's laat te wenschen
over. Zij laten niet genoeg uitkomen, dat er een groot verschil
bestaat tusschen de gesproken en de geschreven taal, en verwarren
dikwijls de verschijnselen van de tegenwoordige taal met die uit
een vroegere periode. Zoo vindt men in het boek van Terwey de
werkw. kunnen, mogen, moeten en willen onder de onregelm. sterke
opgegeven, terwijl ze sedert lang zwak zijn.
Tot toelichting van het besprokene geeft schr. vervolgens antwoord op de vraag.: wat zijn de grammaticale functies van de e?
Hij brengt deze tot vier rubrieken : 1 °. de functies in de spreeken de schr ftaal beide ; 2°. in de spreek- en niet in de schrijftaal;
30• in de schrijf- en niet in de spreektaal ; 4 0 • als archaïsmen.
De heer Van Strien verliest m. i. de hoofdoorzaak, die ook hem
bekend moet zijn, uit het oog. Al zou men een ideaal ingerichte
spraakkunst op ideale wijze gebruiken, toch zouden de leerlingen,
die naar de spraakkunstles verlangden, zeldzame uitzonderingen
blijven. De oorzaak daarvan ligt in het vak zelf. Zooals schr.
terecht opmerkt, bestaat de taak der grammatica voor een groot
deel daarin, dat zij tot bewustheid brengt, wat de leerling al lang
weet. Het nut daarvan wil ik in het minst niet ontkennen , maar
is het niet te begrijpen, dat de leerlingen hierdoor weinig met het
vak ophebben ? Het geeft hun niets, waarvoor zij zich een oogenblik warm kunnen maken. Het spreekt niet tot hun hart, het
wekt hun phantasie niet op en het prikkelt hen niet, zooals de
wiskundige vakken, tot inspanning van hun verstand om te toonen, wat zij kunnen. Laten wij dus tevreden zijn, als zij zich
.

-

Noord en Zuid, 24ste Jaargang,
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zonder morren in het onvermijdelijke schikken, en door een opgewekte behandeling de pil zooveel mogelijk verzoeten!
A. G. v. Dj k geeft verklarende aanteekeningen bij Vondels
„Rijnstroom".
Voorts worden in de - rubriek „vraagbus" een aantal taal- en
letterkundige kwesties besproken.
In afl. 2 zet Iran Strien zijn beschouwingen over „school en
spraakkunststudie" voort. Hij stelt in het licht, . dat men een streng
onderscheid moet maken tusschen drie soorten van vragen : a. vragen, die de spreektaal betreffen, bijv. is „sneeuwbedekt" een goed
Ned. woord of een germanisme ? b. vragen betreffende de schrijftaal,
waar deze afwijkt van de spreektaal, bijv. wat moet men schrijven:
de of den vijand aangevallen ! ik zie de of den jongen vallen ; zie
die of dien jongen eens vreemd doen ! de regeèring van Karel den
Groote of Grooten ; c. vragen, alleen te beantwoorden door hem,
die aan historische spraakkunst heeft gedaan, bijv. : hoe verklaart
men hij kan als het enkelv. van zij kunnen ; waarom rekent men
brengen en denken tot de zwakke werkwoorden, niettegenstaande
ze klankverwisseling hebben ; hoe is de n in tevreden te verklaren;
wat weet ge van de vorming van tenzij?
Bij de beantwoording van vragen der eerste soort beslist het
taalgebruik en het daardoor ontstane taalgevoel. Bij die van de
tweede soort laat ons taalgevoel ons in den steek, doordat de
schrijftaal in zulke gevallen berust op de gesproken taal van vroegeren tijd. Wij moeten dus afgaan op het gebruik bij goede
schrijvers, tenzij er analoge gevallen bestaan, waarin de spreektaal
ons wèl een maatstaf aan de hand doet, bijv. : God den Heer geloofd,
Hem. geprezen ! (dus ook : den vijand aangevallen !) ; zie hij eens
vreemd doen (hetgeen wettigt de schrijfwijze : zie die jongen eens
vreemd doen), maar : ik zie hem vallen, dus ook : dien jongen vallen.
Omtrent Karel den Groote of Grooten weifelt het gebruik : in dit
geval heeft men de gronden na te gaan, waarop het een en het ander
berust, en dan te kiezen, wat men voor het beste houdt. Met
vragen van de derde soort moet men op examens zeer voorzichtig
zijn, daar de onderwijzer het antwoord hierop niet zelfstandig kan
zoeken, maar moet afgaan op hetgeen zijn leerboek hem meedeelt.
Meer dan hiervan in de gewone leerboeken staat, mag dus niet van
hem geëischt worden.
-

Ook bij het onderwijs op de lagere school moet men vang de
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gesproken taal uitgaan en allereerst trachten die te verbeteren,
zoodat de kinderen leeren voelen, dat vormen als ik vong, ik hong,
ik leesde, ik heb gelid onjuist zijn. Eerst nadat de leerlingen dergelijke fouten hebben leeren vermijden, moet men hen de verschillen
tusschen spreek- en schrijftaal doen waarnemen, want voor dien tijd
hebben zij geen vasten grond onder de voeten.
A. G. v. Dijk, Bernard ter Haar (1807---80). In dezen tijd,
waarin bij zoovelen een plat realistische levensbeschouwing een
meer ideale dreigt te verdringen en waarin de markt overstroomd
wordt met tendenz- en zedenromans, zoodat men zich geen tijd
meer gunt voor het lezen van poëzie, wil schr. nog eens herinneren
aan een onzer dichters, wier werken verdienen voor de vergetelheid
bewaard te blijven. Het is Ter Haar, die achtereenvolgens predikant te Eemnes-binnen, Vlaardingen, Leiden en Amsterdam en
eindelijk hoogleeraar te Utrecht was. Reeds op 17-jarigen leeftijd
schreef hij een gedicht Palestina", waarin men den lateren verheerlijker van het natuurschoon en schilder van de meest verschillende toestanden kan herkennen.
In de Sint-Paulusrots, Eliza's vlucht, Abd-el-kader en Huibert en
Klaartje heeft hij telkens een schoone stof op echt dichterlijke wijs
verwerkt. Johannes en Theagenes, Herodias en Thomas zijn werken
van godsdienstigen aard , waarin hij echter geen onvruchtbaar
ascetisme predikt, maar een godsdienst, die kracht geeft voor dit
leven en doet handelen tot welzijn van den naaste.
Verder geeft schr. de afleiding van eenige woorden, die velen
gebruiken, zonder de eigenlijke beteekenis er van te weten. Ake.
fietje of akkefietje is waarschijnlijk een verbastering van aqua
vitae = eau de vie, brandewijn ; het beteekent dus eigenlijk een
„slokje" en vandaar een kleinigheid. Aterling is door het achtervoegsel Zing afgeleid van ater etter, vergift. Oorspr. beteekende
het : jonge hond uit het eerste nest, waarvan de beet naar het
volksgeloof vergiftig was. Bakkeleien, vroeger geschreven en thans
nog veelal uitgesproken „bakkelaaien", is ontleend aan Laagmaleisch
békkelahi, vechten. Bolleboos is ontstaan uit een Hebreeuwsche
uitdrukking, die „heer des huizes" beteekent.
,

Tijdschr. van het Willemsfonds, V afl. 1.
Er. R. Smout, „de gelijktijdige antwoorden op Marnix' Bijenkorf".
De titel van dit stuk is ongelukkig gekozen, want het is niet
4.

52
duidelijk, wat er met „gelijktijdig" bedoeld wordt. Bij lezing van
het artikel blijkt echter, dat schr. meent : antwoorden, die nog tot
hetzelfde tijdperk behooren als de Bijenkorf, die in 1569 het licht
zag. Deze antwoorden zijn drie in getal: 1°. „Corte confutatie
ende wederlegghinghe van een fenijnich boeck" door Martinus
Donckanus, pastoor te Amsterdam (1578) ; 2 7
Confutatie ofte
wederlegginghe vanden Biencorif" door Jan Coens, pastoor te
Kortrijk (1598) ; 3°. „Christelijcken Bie-corf der H. Roomscher
Kerke" door pater Jan David van de S. J. (1600).
De eerste dezer schrijvers bepaalt zich tot een weerlegging van
hetgeen Marnix zegt over de ceremoniën bij de Mis, in het bijzonder
over de verandering van den ouwel en den wijn in het vleesch en
bloed van Christus. Deze transformatie heeft volgens hem werkelijk
plaats, want zij behoort tot de leerstukken der kerk, en wie daar
niet aan gelooft, kan niet zalig worden. Na aldus allen twijfel bij
de geloovigen te hebben opgeheven, braakt schr al zijn gal uit
over den auteur van den Bijenkorf, dien hij ten slotte voor Lucifer
in eigen persoon uitmaakt. Het schijnt, dat hij, ook van de zijde
van zijn geloofsgenooten, nogal wat over dit pamflet heeft moeten
hooren ; in een volgend geschrift trachtte hij n.l. de verantwoordelijkheid van zich af te schuiven door te beweren, dat het buiten
zijn weten gedrukt was!
De tweede schr. is bezadigder. Hij verdeelt zijn boeken in evenveel hoofdstukken als de Bijenkorf bevat en laat geen- der uitingen
van Marnix onbesproken, met uitzondering alleen van het aanhangsel, waarin M. de Roomsche geestelijkheid in al haar doen en
laten zoo geestig met de bijenwereld vergelijkt. Coens ontleent
zijn tegenbewijzen soms aan den Bijbel, maar meest aan de geschriften der kerkvaderen en oude wijsgeeren. Hij geeft blijken
van groote belezenheid, maar is zoo droog en taai in zijn bewijsvoering, dat zijn boek haast niet te lezen is. Alleen de voorrede,
een gesprek tusschen een herder en een „schaepken", is in wat
beter stijl geschreven. Blijkbaar was de auteur daar nog geheel
onder den invloed van Marnix' geestigen betoogtrant, • maar kwam
later zijn eigen natuur weer boven. De voorrede is vooral van
belang, omdat er uit blijkt, hoe groot de invloed was, dien de
Bijenkorf had op de uitbreiding van het Protestantisme. Zij, die
het boek gelezen hadden, bevalen het hun kennissen aan of stonden
.
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het hun ter lezing af en zoo werden er velen door „verlei] t" om
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de Moederkerk ontrouw te worden. Geen wonder, dat ook deze
herder bezorgd werd over het lot van zijn „schaepkens" en ze
dringend voor dezen poel van ketterij waarschuwde!
Het derde werk kan slechts onder voorbehoud een antwoord op
den Bijenkorf genoemd worden. De schr. beweert, dat na de confutatie van Coens geen wederlegging meer noodig is. Hij bouwt
naast den valsehen korf een echten, geheel naar het model van
dien valschen ingericht. Als voorrede laat hij echter een brief aan
den „Autheur des Wespencorfs" drukken, waarin diens optreden
streng wordt gelaakt.
Taal en Letteren, 10e jg., afl. 9.
F. Buitenrust Hettema, 't Nederlands en zijn studie.
Er is overeenkomst en verschil tusschen de Algemene Taal en de
Individuele. Bv. vragen en antwoorden, zich zelf in de rede vallen, herhalen, vergelijken, tegenstellen, personifieeren, woordspelen,
omklinken, nieuwe woorden maken en zinswendingen, klanknabootsen, allittereeren, kadanseeren, dit • alles komt in de algemene en
in de individuele taal voor, vooral ook in 't dichterdialect. Voor
dichters is de taal niet allereerst een conversaziemiddel om er zich
in verstaanbaar te maken voor Jan en Alleman, maar om presies
te uiten wat zij in hun dichterbinnenste voelen.
N. A. C r a m e r , Over Vondel. Ook bij Vondel blijkt, dat de
scheiding, die men gewoonlijk op staatkundig, religieus, artistiek en
wijsbeerig gebied tusschen Middeleeuwen en Nieuwen tijd maakt,
onjuist is of liever dat de grens onjuist is aangegeven. In den
loop der 18de eeuw veeleer komt de groote omkeer in de denkbeelden, die een scheiding in afgezonderde) tijdperken wettigt.
S a 1 v e r d a d e G r a v e , De taal van Grauwbunderland. Het
Retoromaansch wordt nog algemeen gesproken in Grauwbunderland, Tyrol en Friaul, maar is in de drie gedeelten zeer verschillend. De taal van Gr. is schrijftaal en heeft een letterkunde en
is in zooverre de belangrijkste. Maar die taal bestaat uit drie
hoofddialecten, zoodat bv. Fransch cle f heet kla f, kleef, klaaf. Ze
hebben te strijden tegen het Duitsch, dat door de meeste vreemdelingen wordt gesproken en op de scholen wordt geleerd.
B. H. Grammaire raisonnée.
Dan is niet beter dan als na den comparatief, omdat als algemeen wordt gebruikt, korte wetten maken om dezelfde reden even
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goed als korte metten, in lichte laaie vlam is even goed als tortelduif en winkelhaak, enz. Zoo is eenigste zoon even goed als waardste vriend, iets op 't oog hebben als 't oog op iets hebben, een riem
onder 't hart als een hart onder de riem. Van af en voorradig zijn
goed, wereldberoemd evenzeer, en binnenlanden zoovele andere woorden, die wel zijn of worden afgekeurd.
Afl. 10.
J. H. v a n d e n B o s c h , Taal en spelling, (Lezing te Gouda).
Er wordt gezegd, hoe men vroeger spelde, hoe de Siegenbeeksche
spelling kwam en die van De Vries en Te Winkel, hoe tegen de
laatste protest werd aangeteekend door Lulofs en Grimm en Beckering Vinckers en zelfs door Cosijn . en anderen. Er wordt dan
vooral op het gebrekkige van ons vigeerend stelsel gewezen : Op
de dwaze geslachtregels, op de bijvoegelijke naamwoorden met s
of sch, op de e en o, op de ie (Russies), op de inlassching der n,
op de spelling der vreemde woorden (reels, masjiene), op de wenschen van Zuid-Afrika, en spr. eindigt met een opwekking om zich
bij de Vereniging tot vereenvoudiging aan te sluiten.
De Spectator, 1 September.
„Door het uitgeven der spelen van C o r n e 1 i s E v e r a e r t
aldus oordeelt Dr. A. S. K o k in een aan dien schrijver gewijd
artikel — heeft de Leidsche Maatschappij een werk volbracht, dat
anders niet zoo licht zou zijn ondernomen. Onze oude dramatische
literatuur is een boekdeel van grootera omvang rijker geworden tot
aanvulling van Prof. Moltzer's Middeleeuwsche dramatische poëzie.
Het eigenaardig karakter dezer Esbatementen en Spelen rechtvaardigt de uitgave volkomen."
Voorafgegaan is een korte karakteristiek en het navertellen vooral
van het esbatement van den Visscher, geschreven in
den leuken, eenigszins ondeugenden geest der Middeleeuwsche
humoristen en niet zonder dramatische handigheid in elkaar gezet.
Een visschersvrouw stelt haren man voor eens samen uit visschen
te gaan. Eerst is alles blijdschap en voorspoed, maar plotseling
ontstaat er een hevig onweder en luid roepen beiden : „Godt , wil
ons besceermen van tempeeste !" Zij beloven Hem trouw te zullen
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dienen „als Godt ons sceipkin behoet". Maar het tempeest. neemt
in woede toe en in den uitersten nood besluiten zij elkander de
biecht af te nemen („Ele is een biechtvaer in d'uterste noot.")
De biecht van het arme wijfje brengt den echtgenoot achter velerlei
geheime kunstgrepen. Eens had zij hem, toen hij boven zijn bier
thuiskwam, over een bank laten vallen, zoodat hij twee blauwe
scheenen opliep, tot hemelsche straf. Een andermaal had . zij, toen
hij zijn roes uitsliep, zijn beurs geplunderd, enz. Maar het mooiste
komt aan 't eind. De man dacht, dat de drie jongens thuis alle
drie zijn eigen zonen waren ; alleen de oudste is zijn kind, de
tweede -- zegt de berouwvolle zondares — is mijn 's cnaepen
kind" en de derde is, bij mijn kapelaan gewonnen". De man is
natuurlijk woedend. Doch t is zijn beurt geworden om te biechten.
„Dat is niet meer noodig" zegt hij. „'t Tempeest is over en wij
zijn vlak bij land in veiligheid.” -- De beleedigde echtgenoot wil
twee der kinderen wegsturen naar „den cnaepe en den capelaen"
maar vrouwlief weet hem te overtuigen, dat hij-zelf èn de „cnaepe"
is, daar hij altijd het werk doet en den last daarvan draagt, èn
de „capelaen", daar hij evenals een gewone „parochie-pape" de
biecht heeft afgenomen. De verzoening volgt.
15 September.
Zeer ongunstig oordeelt Holda in een breedvoerig artikel over
het boek van J. B. Meerkerk , Multatuli. Het is zonder
piëteit geschreven. Er zijn vele onjuistheden in. Wie Multatuli
gekend hebben zullen zich dikwijls ergeren. Het boekje is ingegeven door désillusie, door teleurstelling, door ontgoocheling. Want
de heer Meerkerk dweepte eerst met Multatuli ; hij zat heele nachten
op om hem te lezen -- doch die tijd ging voorbij, het enthousiasme
luwt, „het heiligenbeeld verdwijnt, de mensch komt te voorschijn",
en eerst na jaren, als hij Multatuli's werk weer eens inkijkt, „gaat
de doode weer leven, maar hij ziet er na de opstanding heel
anders uit".
„Och welveen !" — roept Holda -- „niet hij, maar U zag er
heel anders uit. U was veranderd, U was mensch geworden ,
praktisch en wereldwijs en verstandig en geleerd misschien, U,
die een dweper was, een idealen-maker, een domme jongen die
van een mensch een heilige maakte !"
Het boekje is niet veel meer dan een verzameling praatjes. En
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zelfs zijn er bij van het allerminste allooi. Ware het - niet zoo
droevig, men zou er zich vroolijk over kunnen maken.
6 October.
V(an) N(ouhuys) bespreekt de eerste aflevering van de Geschiedenis
der JTlaamsche Letterkunde door Th. C o o p m a n en Dr. L.
S c h a r p é. .Afl. 1 maakt een gunstiger indruk ; alleen lijkt de
opzet wat breed. Is het wel mogelijk aan alle prozaschrijvers en
dichters recht te doen weervaren in gelijke mate als aan J. F.
Willems — over wien méér dan één aflevering handelt — en is
het niet te vreezen, dat volgens het nu vastgestelde plan de later
komenden ter wille van een dan niet te vermijden beknoptheid
wat stiefmoederlijk behandeld zullen worden ? Verder lezen wij :
„wij, Noord-Nederlanders zullen in den stijl onzer Zuider-broeders
veel terug vinden, waaraan we ons ontgroeid achten, een neiging
tot rekere rhetorische uitdrukkingswijze, die niet meer van dezen
tijd is. Soms is er in de taal iets wat we niet direct begrijpen,
zooals : maatregelen, welke in voege blijven, een of ander teekenachtig, hier verdwenen woord als : kwarrelig, voor vergroeid, verworden ; een min of meer gelukkig purisme als : ingeweken voor
immigrant, of wapenhuis voor arsenaal of tuighuis. Maar de geest
van deze inleiding, het • besef van over iets te gaan spreken met
overtuiging. en liefde, kan niet anders dan sympathie wekken, juist
in dagen dat zoo velen het groote belang gaan inzien van een
uitbreiding van ons taalgebied, moeite doen onze letteren in breeder
kring bekend te doen worden. En dat de Vlaamsche letterkunde
bij de onze behoort — niemand zal dat wel betwisten".
Verder bespreekt W o l f g a n g twee schrijfsters : M a r a B o d i
en haar roman Ralplz Banner, en E l i s e S o e r, schrijfster van
In Boeien.
Van het eerste werk zegt hij : „Weelde voor den geest misschien
voor vele armen en eenzamen. Maar als kunstobject, of beter als
natuurverschijnsel, week als een slak. Een beetje zout der critiek
er over heen gestrooid, en er blijft slechts een klompje slijm over."
Het tweede noemt hij saai ; „liet wekt niet veel op en laat niet
veel achter".
-

Nederland, October.
In de Kroniek vinden wij o. a. behandeld:
M a u r i t s W a g e n v o o r t, De Droomers. „Maurits Wagen-
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voort treft geen gelukkig oogenblik voor zijn verheerlijking van
het anarchisme. Het onderwerp is toch al niet sympathiek, de
wijze van behandeling niet boeiend, het boek had niet juist den
moord op Koning Humbert noodig om in. slechte aarde te vallen.
De wijze van opstelling vertoont een zonderlinge samenvoeging van
het groot talent van den schrijver, met een nauwelijks verklaarbare
onhandigheid in redactie. Aan drie kapstokken, een Italiaansch
prins, een Zweedsch baron en een Parijsche modiste, worden Schrijvers denkbeelden omtrent den oorsprong der wereld, de ontwikkeling der cultuurgeschiedenis en het christelijk liefdesgeloof opgehangen, en dat zeker 300 bladzijden lang, niet eens in dispuutvorm,
maar in betoogen, het een na het ander. Dat is ontmoedigend.
Hoofdstukken als deze beschavingsgeschiedenis à vol d' oiseau komen
wellicht voort uit twee onderling tegenstrijdige eigenschappen van
den schrijver, ijverige historische studie en toch weer gemis aan
lectuur. Wagenvoort heeft zeer zeker zelf dit alles bedacht en het
daarna opgeschreven, omdat hij meende het alleen bedacht te hebben;
toch is het een feit dat zulk een galoppeerend resumé, een weinig
korter, een weinig langer, maar in hoofdzaak hetzelfde, al heel
dikwijls gegeven is"....
H e n r i B o r e 1. De Chineesche kwestie. Het doet goed de
waarheid hieromtrent welsprekend te hooren zeggen door iemand,
die er geweest is en van eigen ondervinding getuigen kan"
Thérése H o v e n. Nonnie Hubrecltts.
„Het gebeurt niet dikwijls dat een vervolgroman beter is dan
de vorige, wiens succes den auteur heeft aangemoedigd nog geen
afscheid van zijne helden te nemen. Toch is dit hier het geval.
In Nonnie Hubrechts is een consequentie, een ernst en teederheid,
•zooals eenige vorige romans van Mevr. Hoven vaak - te weinig bevatten. Misschien is de reden juist deze, dat de schrijfster in
vroegere verhalen eerst . al schrijvende met haar personen kennis
maakte ; nu was reeds van den beginne hun uiterlijk, hun verleden
en hun oppervlakkig karakter kant en klaar, het was wel vanzelf
dat nu de diepte en degelijkheid haar beurt kreeg. Mevrouw
Hubrechts is een heel sympathieke figuur geworden ; Toetie en
Mies zijn weer behoorlijk grappig, het spelletje van den advocaat
Don-Juan en juffrouw Wouters wordt precies tot op het kantje
verontrustend ; zoowel in de paden, die zij bewandelt, als in dQ
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grenzen waar zij omkeert, toont Mevr. Hoven hier talent, moed
en zelfbeheersching."
H. Z. Zegers de Beyl. Op 'tAverenk.
„Sinds vroegere romans is de heer Zegers de Beyl aanmerkelijk
vooruitgegaan in levendigheid en kernachtigheid van verhaal. Vooral
waar de boertjes en boerinnetjes praten, is de taal schilderachtig
echt ; vol spirit of repartee. De stadsmenschen toonera er dof en
grauw bij af ... over het geheel kan men dezen roman zeer goed
geslaagd en met talent geschreven noemen."
Letterkundig Maandschrift
Weder kwam ons een tweetal afleveringen onder de oogen ; en
weder 'moeten wij belangstellende lezers naar hetgeen wij vroeger
over dit tijdschrift zeiden, verwijzen. Welk belang — vragen wij
ons af kan het publiek stellen in het portret eereer dame,
schrijfster van een verhaaltje van 4 1 / 2 bladzijden, waarin zij op
geheel kunstelooze wijze ons vertelt dat zij als kind bij een eierboer eieren ging halen, maar den ouden boer en zijn hond vermoord vond ? De moordenaars werden gevangen genomen en de
schrijfster wou nooit meer . naar de boerderij gaan om eieren te
koopen — met deze mededeelingen besluit het verhaal, dat zelfs
niet voor het Politieblad geschikt was, omdat de moord al jaren
geleden gepleegd is. Verder een fragment (evenwel van twee
zangen !) van een gedicht Wereldvrede. Daarin komen liederen
voor, waarvan wij een gedeeltelijk aanhalen. Het metrum is geborgd bij Potgieter en De Genestet ; doch beider geest is ver te
zoeken in banaliteiten als deze:
0 hoe droef is mijn hart
En wat schrijnt mijne smart ...
In mijn nachten zoo lang
door de wanhoop zoo bang
proefde' ik 't bittre dat is op de wereld.
En mijn hart wordt zoo droef,
nu 'k dat bittere proef
en mijn oog is met tranen bepereld.

Nu is er wel in dit tijdschriftje het een en ander, dat iets beter
is • dan het medegedeelde, maar men moet toch al bijzonder veel
optimisme bezitten om te durven hopen dat dit maandschrift eenmaal „het tijdschrift" van Nederland zal worden. Nog een staaltje
van poëzie. Een jonge dame zegt tot haar liefste:
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Kom in mijn armen, liefste.
14 min armen mollig en rond!
Iaat me je kussen, kussen
Op je rooden, vollen mond.

Vooral die laatste uitdrukking is smakelijk.
De Arbeid.
Misschien ligt het aan ons en kunnen gewone stervelingen de
godentaal van dit tijdschrift niet begrijpen, of althans het mooie
er niet van gevoelen. Op gevaar af een beetje ondankbaar te zijn,
zouden we soms bijna willen vragen : Gij Goden, zoo hoog gezeten
op Uw Olympus, zoudt Gij eigenlijk niet beter doen met al die
schoonheid bij U te houden in Uw eigen kring ? Dákr alleen toch
is zij genietbaar. Waarom afdalen tot de diepte der menschen en
U blootstellen aan het gevaar van miskenning P ...
Onze lezers mogen oordeelen Wij halen enkele fragmenten aan
(2de jaargang, aflevering 12) :
De Heer Jan Zu.rcher spreekt:
„Ik hef de hand op met plechtig gebaar — slechts in den geest
en niet in werkelijkheid, zooals ik 't den grooten acteur zag doen
— en groet u — u — komend geslacht !
Ik heb het recht u te groeten en heb recht op uw wedergroet,
want ik voel me mede uw vader .. ..
Ook ik heb getracht u een vasten bodem te geven, opdat gij
kondt huppelen, fladderen, dansen . . .

Dans op dan, o komend geslacht ! Gedenk bij den dans niet den
arbeid., dien het kostte om den bodem te bereiden. Gebruik hem
— dien bodem!
Wij, bodem, 'wij weten dat gij veilig danst, veilig op onze schouders....
De Heer W. G r a a d t van Roggen zingt (Sproke, slotstrophen) :
En bloeme meende
dat zonne weende
dat zonne weende
om haar, om haar.
En heel den dag
bleef bloeme bloeien ....
Maar toen nog lichtte
een laatste vonking
der roode zon
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als liefde-lonking
aan horizon....
toen bloeme zwichtte.

Uit Maannacht citeeren we :
Boven mij praten
Sneltongig, abeelen :
Windltalig hun raad en
Hun woelig krakeelen.

Aan het slot vinden wij een artikeltje Repliek, gericht tegen den
Heer V a n H u 1 z e n, den criticus van den „Groene(n) Amsterdammer". De aanvang is : Ja, de heer Van Hulzen is een eerlijk
man, een doodeerlijk man" . . . . doch dit is vlijmende ironie, gelijk de scherpzinnige lezer spoedig begrijpt, vooral wanneer de
schrijver in een treffende tegenstelling zijn ware meening verkondigt : De heer Van Hulzen is valsch, zegge valsch, hoort gij wel,
valsch."
Met een weinig plechtig gebaar -- ditmaal niet slechts in den
geest, maar in werkelijkheid — leggen wij het tijdschrift' ter zijde.
Van onzen tijd. Alweer een nieuw tijdschrift en natuurlijk
alweer een, waaraan lang behoefte was, althans de Redactie en de
medewerkers hebben het gemis gevoeld en zich onverwijld aan het
werk gezet, of eigenlijk, ze ' hebben met ' nieuwen geest „Het Dompertje van den ouden Valentin", dat 82 jaar bestaan had, voortgezet. Men is nooit te oud om te leeren, we vernemen althans
dat er „in onze dagen onder de catholieken een krachtiger literair
en artistiek leven" ontwaakte en „naar 't zich voorzien iaat zal
deze beweging geen voorbijgaande zijn ". We denken terug aan
den tijd , toen Jos. Alberdingk Thym eene katholieke letterkunde deed ontstaan, die in het dagblad de Tijd, het maandschrift
de Dietsche Waran.,ie en den Ai nanalc volledige uitdrukking vond.
Langzamerhand heeft de nawerking van Thym's geestdriftig streven opgehouden, maar van geheel ongedachte zijde werd gelik
streven bevorderd : het formeele examenwezen , dat langzamerhand
onderwijs en opvoeding verdrong , het mathematiseeren van alle
vakken , waarin les gegeven werd , de verwoestingen , * door de
wetenschaps-bacil aangericht, dat alles was de dood voor de studie
van fraaie letteren, en gevoelige harten wierpen zich dankbaar de
mystiek in de armen, waar ze wat hoogers vonden dan dorre cijfers
en doode letters. Reeds was de hoogste ambtenaarswereld meeren-
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deels Roomsch Katholiek , ook de kunst werd Roomsch Katholiek,
eene richting die door belijders van verschillende godsdiensten en
van geen godsdienst gelijkelijk werd gehuldigd. Thans wil het
tij dschr. F. 0. T. , onder redactie van Alb. van der Kallen, . Theo
Molkenboer, Albertine Smulders en Maria Viola , met medewerking
van vele doctoren en. priesters , o. a. ook van J. R. van der Lans,
den schrijver van „De gouden Dubloen" en andere zeer verdienstelijke werken, een tijdschr. uitgeven om de katholieke kunst tot
bloei te brengen en sociologische vraagstukken te bespreken. De
inhoud verraadt wel heel veel zelfvertrouwen der schrijvers, maar
weinig kracht en vooral weinig van dat nieuwe , dat oorspronkelijke , wat beweerd wordt voor de ontwikkeling der kunst noodig
te wezen en nog steeds te ontbreken. Integendeel oudere Roomsch
Katholieke kunst en moderne onbegrijpelijkheid of nietszeggendheid van taal. Maar door vele bladen waart een dichterziel , bij
v. d. Lans en Alb. Smulders spreekt de ziel en vindt muziek-gelijke
uitdrukking. We moeten aannemen , dat oefening meesters zal
maken en dat volgende afleveringen meer helderheid, meer substantie en minder woorden zullen brengen. Bij velen is de arbeid
inderIaad ernst , maar we kunnen niet nalaten te betreuren , dat
deze schaar kunstminnaars zich niet aan den arbeid hebben gezet
om De Dietsche Warande tot zijn ouden luister te doen komen.
Het Tijdschrift voor Onderwijs en Opvoeding zet op prijzenswaardige wijze den strijd voort tegen schoolvosserij, examendressuur
en onnatuur in het onderwijs. Dankbaar begroeten we het artikel
van dr. Valeton uit Arnhem en dat van den • heer Kleefstra uit
Hilversum, die beide helder begrip en duidelijk inzicht en gezond
verstand wenschen te doen komen op de plaats, waar inpompen en
van buiten leeren zetelen. Aangaande het artikel des eersten merken we op , dat de wensch om hervorming van het taalonderwijs
minstens dertig jaar ouder is als de schr. veronderstelt. In kleinen kring zijn methodes toegepast zoo practisch als de beste en
nieuwste , maar de geest van reclame was toen nog niet 'zoo
vaardig over de menschen als nu , en daarom bleven ze in beperkten kring. Aangaande dat en het laatste (zoowel als aangaande dat van den heer Stoel over vereenvoudiging der eindexamens)
worde niet verzuimd hier aan te teekenen, dat men daarbij aan
.

ideale leeraren en aan ideale leerlingen moet denken en dat daarbij
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aan combinatie en permutatie bij de examens niet gedacht wordt,
ook niet aan 't verband tusschen examens en gemeentebegrootingen.
Maar ergerlijk is het, dat de hr. Kleefstra over Hervormingen
sprekende , zoo weinig kennis van zaken toont , dat hij durft
schrijven :
dat de Maatschappij een groote voorkeur toont voor litteraire ontwikkeling ; zoo zelfs, dat ze den viskunstenaar, die
met de talen op slechten voet staat, niet eens voor vol aanziet.
Dat is zeker al heel sterk.
Aan de Hoogere Burgerschool acht de beoefenaar van de wisen natuurkundige wetenschappen, dat talen niets beteekenen. „Och,
me dunkt, dat unweit, mittels, krant und wi terend kan ik de jongens
00k wel leeren !" aldus de doctor in de wiskunde (gewoonlijk ten
onrechte doctor in de philosophie geheeten, naar de wettelijke benaming) maar de man weet niet, dat bij deugdelijk onderwijs dàt
juist niet van buiten wordt geleerd. Van jongens, bij wie goede
resultaten worden verkregen bij 't onderwijs in talen, zegt deze en
gene phil. dr.: Ja, er zit niet veel bij ; hij is wel vlij tig, maar
erg dom!"
Toch zijn er honderd heel geleerde philosofcn tegen zes menschen , die éen en tegen éen mensch, die drie vreemde talen vloeiend
spreekt en zuiver schrijft. Op 23-jarigen leeftijd kan men licht den
doctorsgraad in de philosophie verkrijgen -- in de klassieke letteren of in de Nederlandsche letteren behoort dat tot de hoogste
zeldzaamheden. Prof. v. Helten bv. promoveerde voor zijn 23e
jaar. Men mag daaruit afleiden, dat de studie vooral der wiskunde
inderdaad nog al gemakkelijk is en weinig tijd kost, althans voor
menschen van eenigen aanleg, geheel anders dan taalstudie.
De hr. Kleefstra maakt het nog erger als hij schrijft:
„Ze (wis- en natuurkunde) zijn zoo weinig in aanzien bij de
„maatschappij, dat kennis van wis- en natuurkunde niet eens mee„telt voor een beschaafd mensch.
N.B. Waarom wordt dan alle onderwijs tot teekenen toe omgezet in wiskunde ? Waarom wordt als directeur eener H. B. slechts
bij hooge uitzondering iemand anders dan een wiskundige benoemd ?
,

De Hollandsche Revue blijft haar goeden naam handhaven.
Het Novembern°. bevat geen „Boek van de maand", maar wel eene
serie kritieken, die met het weinige goede, wat op dat gebied bede
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staat, kunnen wedijveren. De meening is gemotiveerd en duidelijk
en juist geformuleerd. Aan hen, die eerstelingen beoordeelen, zij
ter behartiging voorgelegd , deze zinsnede : „de aanleg om een
schrijver te kunnen worden, bezit de heer Haspels, maar schrijven
kan hij nog niet ," en verder :- „Maar de echte atmosfeer van wind
en ziltigheid, en geplas van water, en heel veel lucht en bonkige,
naar water en visch riekende zeelui , de echte vreugden van Holland vindt men alleen bij Haspels." Dat is waardeering zonder
het gebrekkige te verzwijgen. Met deze rubriek heeft de Roll. Rev.
zich nieuwe aanspraak op onze erkentelijkheid verworven. Hoe de
Red. echter aangaande .Iet Tooneel kon schrijven : „De heer Doorman begon zoo goed" is onverklaarbaar. In No. 1 werd alles wat
bestond veroordeeld zonder eenig bewijs , zonder een spoor van
goeds , dat men gezien kon hebben ; aan met zorg voorbereide uitvoeringen deugde volgens Doorman letterlijk niets. Maar van
tooneelbeweging , leven , literatuur hier of in 't buitenland geen
idee , hoogstens een gewoon krantenberichtje. En onbeduidend en
volstrekt nietszeggend, kwakend, jongensachtig schetterend is het
blad gebleven N.B. orgaan van het Tooneelverbond ; hoe treurig
een verbond met zoo'n orgaan."

Mortepaai.
Men hield zijn regiment beneden de vereischte sterkte en deed
het voltallig schijnen door het in dienst nemen van huurlingen,
die verdwenen zoodra de soldij was uitbetaald. Dit misbruik was
zoo algemeen, dat het een naam voerde : het houden van mortepayen.

Mr. G. H. B e t z. Het Haagsche Leven in de tweede helft der
zeventiende eeuw (Haag, Mart. Nijhoff).

EENE NIEUWE SPELLING.
De 4e Jaargang No. 2 van 15 October 1900 van Vereenvoudiging
„Orgaan van de vereniging tot vereenvoudiging van onze schrijftaal" bevatte een stukje kolomvulling onder het opschrift : Hoe
komt dit ? eerre niet ernstig gemeende vraag, waarop dus blijkbaar
geen antwoord gewacht werd , althans de ondergeteekende zoowel
als de beer den Hertog zijn er in genoemd , maar de ondergeteekende ontving geen exemplaar van het blad en vernam zeer toevallig , dat die vraag gedaan was (of den Hertog een exemplaar
ontving , weet ik niet).
Ik ben echter zoo vriendelijk toch te antwoorden, omdat ik dan
tevens gelegenheid heb mijn artikel van 1891 nader toe te lichten,
wat voor den steller der vraag blijkbaar noodig is.
Het bedoelde stukje luidt als volgt:
Hoe komt dit?
Men weet het dat de voorstellen van 1895 , in overleg met de
professoren Van Helten , Symons en Speijer , in Groningen opgesteld, in zover van die van Kollewijn afwijken, dat ze in een enkel
opzicht ('nog' naast 'noch', `kruit' naast 'kruid') konservatiever zijn.
Dan , dat vele bastaardwoorden , die ieder kent en gebruikt , en
waarvoor geen in oorsprong Nederlandse woorden bestaan (buro, etc.)
vernederlandst gespeld worden.
Is nu niet merkwaardig dat Taco H. de Beer en 0. H. den
Hertog in 1891 over de Vereenvoudiging 't volgende schrijven?
We moeten er met grote nadruk op aandringen , dat al onze lezers
het artiekel van . DR. KOLLEWIJN lezen en we spreken de wens hit,
dat ze worden „hoorders en daders des woords."
Zo De Beer , natuurlik in de oude spelling.
„De beweging is eenmaal in gang en de tijd zal moeten leren,
of er iets goeds uit kan voortkomen. De Redaksie van het Woordenboek zal ze stellig met aandacht volgen en er een prikkel in
vinden om ernstig te overwegen , in hoeverre vereenvoudigingen
mogelik zijn , die het grote publiek de last des schrijvens wat
kunnen verlichten. Allereerst , meen ik , komt daarvoor in aanmerking de spelling der bastaardwoorden."

Aldus Den Hertog. Let op die bastaardwoorden.
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Waarom is de houding van deze beide Heren later zo veranderd ?
En T. H. de Beer zo'n tegenstander geworden ?
(Het is mij niet duidelijk , waarom hier ter wille der vereenvoudiging en omdat men het altijd zegt , niet geschreven staat:
Men weet, dat ... enz. dat woordje liet is als projectie van „dat de
voorstellen" enz. hier overtollig. Wie men is weet ik ook niet. Zijn
dat de lezers van No. 2 dan kon die mededeeling gemist worden.
Maar dat Dan .. ? Moet men daaruit lezen dat vele bastaardwoorden" ... „vernederlandst gespeld worden" door ... Kollewijn,
of door een ander ?)
De houding'' van Den Hertog is stellig niet veranderd , hij is
blijven volhouden , dat de spelling zoo als die in de Vragen van
den Day was voorgesteld „onaannemelijk" was.
wat mijzelven aangaat , ik ben mijzelven ook gelijk gebleven,
nl. ik heb in 1891 zeer zeker de aangehaalde woorden geschreven,
maar in het verband , waarin ze op bl. 365 van den 14en jaarvan dit tijdschrift staan , drukken ze wél uit instemming met
pogingen tot vereenvoudiging der spelling , maar volstrekt niet
blinde instemming met de door Kollewijn c.s. voorgestelde spelling,
wat blijkbaar door die heeren verlangd wordt. Wie daarmede instemt
en boeken in die spelling laat drukken , ontvangt den lof , wie de
spelling niet aanneemt den smaad der spellinghervormers. Door
alle eeuwen heen waren de grootste vrijheidskraaier'§ de grootste
despoten. De heeren willen vrijheid om anders te spellen dan het
Woordenboek , maar ze zouden een ander het recht willen ontzeggen te blijven spellen; gelijk tot dusverre gewoonte is. Daarbij laten
zij het voorkomen alsof zij het allereerst op die gedachte gekomen
zijn en alsof deze zelfgezalfde priesters de eenigen zijn, die weten,
wat taal en taalonderwijs is en alsof op hen moest gewacht worden,
eer aan verstandig onderwijs kon worden gedacht. Zoo redeneert
ook dr. d è r M o u w , die de accent qrave in het Nederlandsch
wil invoeren, denkelijk om. het gevaar te ontloopen, voor een zoon
van zijn vader d e r M o u w (zonder accent) te worden aangezien.
Als die heeren hervormers verder keken dan hun eigen omgeving,
dan zouden ze weten , dat er heel wat veranderd en verbeterd d.i.
vereenvoudigd was , voor zij nog een woord over vereenvoudiging
hadden gesproken.
Dat reclame-wezen wekt achterdocht. Men meent een aspirant
kamerlid te hooren : Kies mij, geloof alleen, wat ik u leer en spreek
Noord en Zuid, 24ste Jaargang,
5
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mij nimmer tegen , en dan ... dan beloof ik u de vrijheid , veel
loon en niet werken !
Zoo vindt deze beweging dan ook veel aanhangers onder personen,
die tegen studie opzien en op een gemakkelijk examen h epen,
als deze beweging met goed gevolg bekroond wordt.
„Het algemeen stemrecht zal alle menschen vrij maken". Duitschland heeft algemeen stemrecht en ... de Duitschers zijn het vrjste
volk der aarde ... op een beetje na !

Het is natuurlijk voor iedereen duidelijk , dat men evengoed
tussen kan schrijven als Russen, kussen en sussen, dat mens en wens
evengoed is als lens en pens , want in geen dezer woorden is de
klank anders dan hier de schrijfwijze zou doen vermoeden. Maar
met die kleine wijzigingen is den leerling nog niet veel moeite
bespaard. Wil men de methode (of liever de dwaze leerwijze)
veroordeelen, die de hoogste waarde hecht aan de bespreking van
h roste en hij rustte en lapzen , lansen of lanssen , spies , spiesen
of spiessen , kruizen of kruissen , dagelijks en dagelij ksch en derg.
en alles wat op zoogenaamd taalonderwijs lijkt scherp afkeuren ,
ik ben overtuigd, dat men dan gelijk heeft en ik heb bl. 346359 van dezen jaargang in gelijken zin gesproken. Maar dat
betreft de methode van taalonderwijs en niet de spelling, al zullen
bij verstandig handelen vele spellingeigenaardigheden vervallen.
Toen ik mijne ingenomenheid met het plan betuigde , deed ik
dit (gelijk ook uit het slot van dat artikel blijkt) in het idee , dat
daarmede een einde zou gemaakt worden aan het gebeuzel , dat
bij velen les in de moedertaal" heet en waarbij o.a. schering en
inslag zijn vragen als : Welke zelfstandige naamwoorden hebben
een dubbel geslacht ? Welke homoniemen schrijft men met ij en ei ?
Welke zelfst. nw. hebben een dubbelen meervoudsvorm ? enz. enz.
Dat een zelfde subst. maar hoogst zelden - met twee geslachten
voorkomt, schijnen velen niet te weten, dat het verschil in geslacht
veelal zijn oorzaak vindt in oorspronkelijk verschillende vormen,
daarvan hoort de jeugd zelden iets. Zoo wordt de taalles verdeeld
tusschen gedachteloos van buiten leeren en het van buiten geleerde ge.dachteloos opzeggen. De leerling kan die woorden loeren kennen en
hooren bespreken, als hij ze tegenkomt of als hij ze noodig heeft in 't ge;
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bruik, en in dat opzicht zit het kwaad bij de onderwijzers-examens
en woekert - vandaar voort naar de school.
Maar een der grootste moeielijkheden in het Nederlandsch, eene
veelal onverantwoordelijke plagerij is de enkele cn dubbele vocaalspelling en heeft de voorgestelde spelling daar raad op gevonden ?
Volgens deze schrijft men logies en komies, waar ik loogies en koomies
zou schrijven, immers de oo wijst op een geaccentueerde lange lettergreep, maar dat doet o niet, te minder nu de ie in de tweede lettergreep tegenover o aan een langen klank doet denken ; vgl. (in de
gewone spelling) goed logies.
Zou het hem inderdaad in de spelling zitten?
Maar hoe dan met het Fransch met zooveel stomme letters en
lettergrepen , met het Engelsch dat een karikatuur van de klanken
der taal vertoont en voor velerlei klanken hetzelfde en voor dezelfde
klank velerlei teekens gebruikt , met het Russisch , dat allerlei
volstrekt noodelooze teekens gebruikt enz. enz. enz. Is het nu
inderdaad bewezen , dat de Franschen , Engelschen en Russen in
ontwikkeling zoo eindeloos ver beneden de Spanjaarden en vooral
beneden de Portugeezen staan, die meer dan de meeste volken den
regel „spel zooals gij spreekt" hebben toegepast, zoodat de woorden
vaak etymologisch volstrekt onherkenbaar zijn geworden ?
Spelling heeft alleen in zooverre iets met ontwikkeling te maken,
dat een leerling met goede hersens die goed onderwijs krijgt en
dus vooral heeft leeren opmerken, zijne, moedertaal althans zonder
fout spelt, zonder dat het leeren van de spelling hem moeite heeft
gekost. Wat hem moeite kost, zijn blijkbaar noodelooze moeielijkheden en hoe eer die afgeschaft worden hoe beter.
Wat mij doet twijfelen aan den ernst der taalonderwijs-hervormers is, dat zij zich zoo weinig moeite geven om elkander te sterken in den geloove en om overtuigde bekeerlingen te maken. 1
Het allergrootste bezwaar tegen de voorgestelde spelling is, dat
men de spreektaal tot uitgangspunt neemt en de eene moeielijkheid
vervangt door de andere : men zegt niet behoorlijk, maar men zegt
ook niet behoorlik, men zou dus evengoed behoorlek of behoorlok kunnen
)

1 ) Ik bespreek de zaak als een geloof, omdat ik, als gold het een geloof,
daarover heb hooren spreken en men mij zelfs in dien geest' lange brieven
geschreven heeft, bij wijze van tractaatjes.
5*
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schrijven. Men kan eau de eologne niet spellen, als men geen Fransch
geleerd heeft, wat nood ? Hebben zij die nooit Fransch geleerd
hebben dat woord zoo dikwijls te spellen ? En als zij het dan
fout spellen, wat zou dat nog ?
Als de bleeker schrijft : „Meffrou hier stuur ik u u wassie" dan
is dat volkomen verstaanbaar en voor den man, mooi genoeg. Moeten wij nu allen wassie schrijven ? Maar wie odekolonje ziet staan,
moet eerst bedenken, hoe het in 't Fransch er uit ziet, eer hij het
begrijpt.
Voor wie dan toch die spelling ?
Moeten alle naamvalsteekens wegvallen voor volstrekt ongeleerden,
ik heb er vrede mee. Maar ook voor hen, die vreemde talen leeren ? Dan wordt de kans op fouten in 't Nederlandsch minder,
maar de moeite voor 't aanleeren van vreemde talen zooveel te
grooter.
Datzelfde no. 2 bevat de volgende:
KORRESPONDENSIE.
Dit is nu al het twééde nummer van deze jrg. dat op tijd verschijnen kan, omdat er kopie was. Zelfs, o zelfs, is er blijven
liggen ! Maar anders en betermoet en zal het nog. worden. We wilden
graag vaste rubrieken krijgen ; en geregeld stof hebben om ze be hoorlik te vullen. Dat willen we, niet de Red. alleen, maar we,
allemáál, graag.
Korrespondenten, wilt u ons berichten zenden, dat de postduiven
de zon verduisteren, boven 't huis van de Red.
Propagandisten, wilt u maken, dat er veel te berichten vàlt ; dat
de vereenvoudigers groeien vast, in tal en last, 1 ) en onze tweede
vaders, het Hoofd- en de Afds. besturen, níét klagen ?
Alle medeleden, vindt u 't geen tijd om de handen te gaan roeren en de mond ; de tegenpartij mocht gaan menen, dat we er niet
meer zijn.
Er zijn brieven, kaarten, enz. voor de Algenn. Sekret. bestemd;
en andere voor de Redaksie van 't orgaan.
Let daar op als u
wilt ; en op de verschillende adressen !
Er zijn onderscheidene leden, auteur ; van wetenschappelik of
letterkundig werk ; vlugschriftjes en artiekelen in tijdschrift en
r-

1 ) Welk een last zou men van den aanwas van vereenvoudigers te wachten
DE B.
hebben?

69
krant. Van velen weten we, dat en wat ze schreven ; sommigen
gaven bericht of zonden brochure-tjes in.
Maar hoevelen zijn er nog buitendien?
Toe blijf niet staan, en helpt allemaal wat mee : geef op wat
uzelf schreef in vereenv. spelt. ; en laat u niet weerhouden door de
bedenking, dat het allicht overbekend is !
En zijn leden die verhuisd zn, of het gaan doen ; verzuimt niet
dit even te melden.
.En let hierop : de in 't Orgaan opgenomen artiekelen worden qekonoreerd met f 1.50 per kolom, tenzij de schrijvers ten bate van
de algemene kas „zulks" niet verlangen.
Ha iedere drie verschenen nummers af rekeninq.
En let dan nog op dit : Over zes weken, weer 'n nummer. Zou
dat het nummer vol berichten over nieuwe leden, vooruitgang,
overwinning al wezen?
Wie helpt er voor werken?

De „korrespondensie" doet ons zien , dat de heeren uitgepraat
zijn , de redactie heeft bijna nooit copie en ook ... geen stof , om
ze (de vaste rubrieken) te vullen. Dus gebrek aan rubriekvulling.
Men vreest , dat „de tegenpartij" zal gaan meenen , dat ze (de
leden) er niet meer zijn. Ik weet niets van eene tegenpartij , zoover zin de heeren nog niet ; de wereld gaat zijn gang en het
onderwijs ook en er bestaat eene

„

TVereniging"

Het is als eene advertentie van Koster:
Let daarop ! En let hierop ! En let dan nog op dit ! Dat is als
in de Cloches de Corneville :
Let ook op dit , let ook op dat,
Zeg meesters, hoe bevalt je dat!

En zoo zeer is zelfs de Redaksie van gebrek aan werklust overtuigd , dat de laatste regel van de jammerkreet luidt : Wie helpt
er voor werken ?
En die vraag is niet ongepast.
Immers onder het hoofd Medehelpers lezen wij, dat velen het ,,Orgaan" weigerden omdat ze sinds April niets van de Vereniging"
hadden gehoord, dus No 1 van 't orgaan verscheen in April , No.
2 in October , behoefte om veel te zeggen , was er dus niet.
En vele bladen waren onbestelbaar. Men kon de adressen niet
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vinden , o. a. niet van .... F. M. A. Mesch , .
leeraar aan de
H. B. S , waarvan Dr. Kollewijn directeur is.
Het komt geen oogenblik in mij op, de voorgestelde wijzigingen
te bestrijden of te antwoorden op eventueel op mij te richten aanvallen. Zoolang de eisch blijft : „alles of niets" zal men niet
verder komen.
Wil men het taalonderwijs bestrijden , zoo als dat in navolging
van dat voor de onderwijzers-examens , veelal gegeven wordt, dan
zal men aan onze leerlingen een weldaad bewijzen en dan sta
ik met alle kracht strijdend aan de zijde der „Vereniging", voor
zoover deze wil werken. Maar belangrijk is de zaak der spelling niet.
Ik herhaal , wat ik vroeger zeide :
Spelling is als een dameshoed, mooi als hij in de mode is en leelij k
als hij uit de mode is. We hebben magt, maght, macht en wie weet
wat meer geschreven en koeien , koeyen , koeien , waarom ook niet
koejen. Het heette geniaal voor oude te schrijven ouwe, maar Justus
van Maurik was nog genialer , hij schreef oue Sientje , 't geniaalst
zou zijn , ook nog den circumflex weg te laten. Ik vind dat alles
voor een polderjongen heel best, 't eene is even goed als 't andere.
Maar beschaafde menschen moeten éene beschaafde taal spreken en
eene beschaafde taal schrijven en die op dezelfde wijze spellen.
Dat daarbij conventie eene belangrijke rol speelt is zeker , maar
dat is altijd en overal het geval. Elke vorm van beleefdheid, elke
vorm van diplomatie , parlementarisme , wetgeving enz. heeft tot
op zekere hoogte een deel conventie, moet men ze daarom afschaffen ?
Onder de hoofdmannen zijn hoogst bekwame mannen en zeer
ernstige mannen. Laten ze hun bekwaamheid en hun arbeid op
andere wijze ten natte der taalstudie en van het onderwijs gebruiken.
Maar laat de stukken, die van de Vereniging uitgaan geen sporen
van boosheid vertoonen , tegen ieder , die niet wil zooals de
„Heren" ; laat niet als een heldenfeit geprezen worden, dat iemand
zo (met o) heeft geschreven. Daardoor maakt de Tleï•eniginq zich
belachelijk.
TAco H. DE BEER.

ALGEMEENE TAALKUNDE. 1 )
De administratie van „Het Onderwijs" zond mij een exemplaar
van no. 36 van haar blad „Voor „Noord en Zuid" ; natuurlijk om
mijn antwoord te ontvangen op een art. in dat blad, Ik zal die
beleefdheid beantwoorden door een exemplaar van dit no. van N.
en Z. aan de Redactie te zenden, daar ik mijn antwoord in dit
tijdschrift het best op zijn plaats vind. Ik deed mijn best om op
bl. 360-362 van den vorigen jaargang zoo eenvoudig mogelijk te
zeggen, wat ik meende, dat gezegd moest worden ; maar blijkbaar
heeft zekere G. M. v. T. het toch nog niet begrepen en nu schijnt
hij boos op mij te zijn, alsof ik helpen kon, dat hij niet beter op
de hoogte is van wat ieder ontwikkeld onderwijzer moet kunnen
begrijpen. In zijn boosheid zegt hij allerlei rare dingen, bijv.
Ik zeg : „dhr. K. leerde in een half jaar van een volstrekt ongeleerde Spaansch, z66 dat hij daarop drie maanden lang in Spanje
kon rondreizen om zaken te doen en daarbij goede rekening maakte."
Iedere jongen van twaalf jaar zou daaruit begrijpen, dat dhr.
K. in korten tijd zooveel Spaansch geleerd had, dat hij zich in
het vreemde land in handelszaken flink met de taal kon helpen ;
maar G. M. v. T. schrijft daarover : „Echter dit moet ik ter wille
van den goeden naam der andere heeren er bij vermelden, deze
heer K. kon „op dit Spaansch slechts drie maanden in Spanje rondreizen." Mij dunkt v. T. is niet zoo dom als zijn zin er uitziet!
Of zou hij nog niet weten, . dat daarop ook beteekenen kan daarna
d. i. daarop volgende ? Hij heeft een aardigheid willen zeggen, die
niet gelukt is.
Maar v. T. is niet alleen onwetend, hij is onbetrouwbaar, men zou
zeggen : valsch.
Ik schreef : „De eerlijkheid gebiedt te zeggen, dat geen der hier
genoemden onderwijzers waren, 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." Daarop volgt eene nadere
toelichting.
1) Bijzonder ter lezing aanbevolen aan den hr. G. M. v. T., schrijver van
liet artikel Boelcbeoordeelinq of Mystificatie ? in no. 36 van het jIndisch
weekblad Het Onderwijs van 15 Sept. 1900.
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En wat schrijft v. T.?
„Om zijne lezers een hart onder den riem te steken, voegt de
beoordeelaar aan deze mededeelingen toe f dat de eerlijkheid hem
gebiedt te zeggen dat geen der genoemden onderwijzers waren" of
zou deze bijvoeging moeten dienen om den naam der abonnés van
N. en. Z. — meest onderwijzers — hoog te houden ?"
Duidelijk wees ik er op, dat de ware manier om eene taal te
leeren niet is die, welke door en voor o n d e r w ij z e r s het meest
gevolgd wordt, nl. een spraakkunst en heel veel woordjes van buiten

te leeren.
Ik wil mij de moeite niet geven de verdere woordverdraaiingen
waaraan v. T. zich schuldig maakt af te schrijven en er mijne
lezers mede te vervelen. Gedachtig aan de spreuk : „Men wordt
nooit door een koets overreden, maar wel door een mestwagen"
houd ik 't er voor, dat v. T. kribbig van aard, wellicht „erfelijk
belast" en daarom zoo al niet geheel ontoerekenbaar, dan toch
wel rechthebbend op verzachtende omstandigheden, boos is, omdat
mijn artikel „vijf minuten boven zijn horizon" ging en sta dus ten
nutte van hèm, (die me nu misschien nog niet begrijpt) maar vooral
ten nutte van anderen even stil bij de punten, die hem onduidelijk
zijn gebleven.

Vooraf zij gezegd , dat onder liet hoofd „Boekbeoordeelingen"
dat nu al vier en twintig jaar boven de boekbesprekingen staat,
niet altijd aan beoordeeling , maar vaak alleen aan aankondiging
gedacht is , wat natuurlijk bij het werk van Ve'Lcoullie het geval
moest zijn ; daar de beoordeeling der wetenschappelijke juistheid
voor onze lezers niet veel waarde heeft. Daarvoor zou ik alleen
naar Het Museum kunnen verwijzen.
Dringend heb ik de beoefening der algemeene taalkunde aanbevolen aan onderwijzers , vooral aan onderwijzers in het Nederlandsch. Van hen moet de beweging uitgaan om het onderwijs in
vreemde talen aangenaam en gemakkelijk te maken en terwijl zij
dat doen, dringen zij van zelf dieper in den bouw en in den geest
der moedertaal door Als in de les in het Nederlandsch duidelijk
is verklaard waarop in den zin de vad ^r geeft den zoon een boek
het subst. zoon datief en het subst. boek accusatief is ; dan heeft dc
leeraar in vreemde talen op die zaak niet terug te komen ; want
in de uitdrukkingen : le Père donne un líere à sop Jils , tjie father
yives a bonk to his son en der Vater gibt dern Sohne ein Bueha, ver,
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toont zich hetzelfde taalverschijnsel en dat vertoont zich in alle
talen , zoo oude als nieuwe. Maar alleen valt dan nog op te merken,
dat de woordschikking in het Duitsch is zooals bij ons en in het
Engelsch zooals in het Fransch.
Vervangen we het woord zoon door een pronomen , dan hebben
we de zinnen : de vader geeft hem een boek , le père lui donne un
livre , the f atlier gives kim a boolc , der TVater qibt ihm ein Buch ,
waarbij we opmerken, dat wanneer het persoonsobject een pronomen
is , het in de vier talen aan het zaakobject (den accusatief) vooraf
gaat. Ziedaar een eenvoudig voorbeeld , hoe het taalonderwijs
vereenvoudigd kan worden ; aangenomen dat de docent duidelij Ic
maakt , dat à soja fits en to Isis con even als aan zijn zoon niets
anders zijn dan omschreven datieven.
Dat het Duitsch in dezen zin het artikel heeft , waar de drie
andere talen het 1,ron. poss. hebbon , doe men tevens opmerken.
Dan is er ook geen sprake van het van buiten leeren van lange
lijsten werkwoorden in de vreemde talen , men heeft leeren inzien,
dat 't zoo in andere talen ook is , omdat 't niet anders kan , d. i.
omdat het taalbegrip dat meebrengt en dat het dus ook zoo moet
zijn in alle (1*ermaansche en Romaansche talen.
Dat gevreesde hoofdstuk van de „regeering" der werkwoorden
verliest zijne verschrikking als de leerling de naamvallen begrijpt
(niet een bladzijde uit zijn boek kan opzeggen) , want waar men
heeft leeren begrijpen, dat iemand schadm beteekent iemand schade
aanbrengen of toebrengen en dat dus iemand noodzakelijk datief is
daar behoeft men niet te onthouden, dat hgd. schaden met den datief
staat, dat op fr. nui) e moet volgen à en geeft het Eng. al geen moeite,
dewijl daar in dit geval qne staat , evenals bij ons mij , di. een
pron. dat gelijkelijk dat. en ace. voorstelt , de leerling weet toch
dat n2uisible à, liurtfiul to (of injurious to) eveneens met dat. staan
en kan opmerken , dat schadlicla met dat. overeenkomt met schadelijk voor, waarbij wij weer een omschreven datief hebben, met voor,,
gelijk bij nagenoeg alle verben en adj. met den dativus commodi
et incommodi , nl. den datief , die aanwijst den persoon te wiens
voor- of nadeel gehandeld is.
Met den konjonktief of subjonktief is "t al eveneens; daar echter
deze wijze in het Ned. en Eng. bijna niet anders dan in naam
bestaat en de Romaansche talen daarbij anders construeeren dan
de Germaansche , is de zaak niet zoo eenvoudig. Heeft de leerling
.
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inderdaad leeren begrijpen , welke vorm was is in den zin ik dacht,
dat hij ziek was , wat niet moeilijk is , bij eene vergelijking met
den zin gister was het Zondag , dan zal hij niet nalaten te schrijven
ich meinee , er ic ire krank of ich mein te , dass er krank weire. Hij
zal dan meteen begrepen hebben , dat het voegwoord dat geen invloed heeft op den bouw van dergelijke zinnen , hoewel zulks in
vele leerboeken staat.
Zoo handelende zal men vele moeielijkheden zien verdwijnen
tegelijk met vele verkeerde voorstellingen , vooral wanneer er eenheid is in de grammaticale termen en eenheid in de verklaring der
verschijnselen en er bijna niet van buiten geleerd wordt ; ik zeg
bijna , omdat er natuurlijk bij eiken arbeid , zelfs bij de strengste
wetenschappelijke studie ook eenig geheugenwerk te doen is.
Maar op die wijze werkende , weet de leerling zich ook rekenschap te geven , van wat hij zegt en doet en veelal wordt schandelijk verzuimd bij de talen te doen , wat bij de wis- en natuurkundige wetenschappen regel en hoofdzaak is.
Een kleine jongen leert Fransch en vertaalt : ik zal geven je
donnerai , hij ziet in het Ned. drie woorden en in het Fransch
maar twee en hij zal vragen : „Waar blijft zal ?" Hij leert van
buiten, dat de adverbia gevormd worden door ment te voegen achter
den vrouwelijken vorm der adj. en hij weet volstrekt niet, hoe dat
komt ; of die vorm de vr. of de manra. is blijft hem daardoor onverschillig. Maar als hij in 't eerste geval leert, dat de vormen
van avoir achter den stam van donner staan zoodat donn.erai gelijk
staat met j'ai à donner, d. i. ik heb te reven wat een toekomst veronderstelt, en dat ment een vr. subst. is, waarbij dus natuurlijk
een vr. vorm van 't adj. behoort dan zal hij den regel niet onthouden, maar kennen en weten.
Natuurlijk zijn er gevallen, waarbij de verklaring te veel kennis
bij den leerling zou veronderstellen en in dat geval moet men als
in elke wetenschap zich beperken of onthouden. Zelfs in de wiskunde kan men niet alles bewijzen en niet alles verklaren : de leerling verklaart niet waarom a X — b — 4 ab is en hij heeft ook geen
formule voor den regelmatigen zevenhoek ; maar dat schaadt niet
aan de wiskunde zoomin als 't aan 't Engelsch schaadt, dat nie'

mand weet, waarom men zegt in baste zonder artikel in in a hurrg

met art. — De behandeling van fr. ment kan dienen om vormen
als hgd. glileklicherweise te verklaren, waarbij men vanzelf kan doen
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opmerken, dat het Ned. minder dan de andere talen onderscheid
maakt tusschen adjectiva en adverhia.
Wat voor de taalstudie geldt, geldt niet minder voor het onderwijss in Letterkunde, ik wees daarop vroeger in een uitgebreid
artikel in dit tijdschrift.
Ik stip hier echter aan, dat het Rolandslied óf bij het onderwijs
in de Fransche letterkunde óf bij dat in de Duitsche kan behandeld
worden, dat het Nibelungenlied door den leeraar in liet Duitsch of.
door dien in het Nederlandsch kan worden besproken, dat de
pseudo-klassieke dramas der Franschen wel bij elke literatuur, behalve de Fngelsche, te pas komen, maar slechts eens behandeld
behoeven te worden, wanneer daarbij op den invloed op de andere
literaturen wordt gewezen.
Door de behandeling der algemeene taalkunde zal men niet alleen
veel tijd winnen en voorkomen dat de leerlingen in de war raken
door de" vaak tegenstrijdige beschouwingswijzen van verschillende
leeraren, en deze zullen zelf hunne voorstellingen wel wijzigen,
als ze zich verder bewegen dan het gebied van die eene taal , die
zij onderwijzen en zoo zal eindelijk de eenheid van zelf komen.
Maar de leerling zal de studie der taal ook . niet meer als louter
geheugenwerk beschouwen ; hij zal oorzaken en gevolgen gaan waarnemen, hij zal wetten ontdekken, waar hij vroeger willekeur of
toeval meende te ontwaren ; maar bovendien zal hij, voor den
onverbiddelijken eisch gesteld van zich steeds rekenschap te geven
van wat hij zegt of schrijft, in staat worden gesteld, zich zelven
te beproeven, of hij inderdaad weet, wat hij meent te weten. Daardoor zullen zeker vele kunstemakerijen wegvallen tegelijk met
vele definities, en vele „fijne onderscheidingen" zullen naar het rijk
der fabelen worden verwezen.
Ter verdere onderrichting van den heer v. T. sta ik nog even
bij de vraag stil : waardoor verhinderd wordt „dat men het taalonderwijs aan onze H. B. S. vereenvoudigt."
Ten eerste omdat er leeraren zijn als v. T., te bekrompen, te
onwetend, te weinig ontwikkeld en to kwaadwillig om hun onderwijs te kunnen inrichten in overleg met anderen, die meer ontwikkeld en beter onderwezen over wat meer wetenschap en wat
meer algemeene kennis beschikken en daarom alle kans zouden
hebben door v. T. zeer onheusch bejegend te worden.
Ten andere, omdat het zoowat regel is geworden, niet te vragen
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of iemand iets weet, maar wèl, of bij er examen in gedaan heeft,
want de geëxamineerde heet veelal een specialiteit, een man die
het moet weten, omdat het zijn vak is. Velen houden zich zelf
voor een specialiteit en dulden geen inmenging in hun vak. Juist
daarom heet A. zoo knap in het Engeisch omdat gij geen letter
Duitsch kent en als B. vloeiend Franscli kon spreken zou men haast
gaan twijfelen of hij wel heel knap was in wiskunde.
Nu herhaal ik : men kan een zaak grondig en degelijk kennen,
maar ongeschikt zijn om er examen in te doen, want op 't examen
eischt men niet zoozeer , dat de candidaat zal weten , wat de
wetenschap over dit of dat onderwerp ons leert , maar wel , dat
de candidaat precies weet , wat de examinator weet of althans
schijnt te weten, omdat hij goed vindt er naar te vragen. Daarom
kan het wel gebeuren , dat iemand met goed gevolg examen doet
in een vak, waarvan hij een heel klein beetje of nagenoeg niets
weet.
Geeft men nu den leerling verklaring van de verschijnselen, die
hij ontmoet , toont men hem aan , waardoor liet komt , dat Ned.
vorm en - regel ten onrechte mannelijk , olie toevallig vrouwelijk
gebruikt wordt , dan heet dat historische taalkunde en verboden
waar ; vergelijkt men hoed en hoede met hgd. Hut m. en vr. en
staat stil bij de omstandigheid, dat ned. genezen twee beteekenissen
heeft en hgd. genesen maar een, dan heet dat bij velen vergelijkende
taalstudie en mag dat niet gegeven worden, tenzij men het geheele
vak , streng wetenschappelijk , d.i. veelal ongenietelijk doceere.
Al de dwaasheden behandelen , die v. T. opschrijft , gaat niet,
daartoe zou men eenige vellen moeten volschrijven.
Zoo bijv. heeft hij blijkbaar geen flauw besef van de verwantschap der talen en waar ik een werkje over algemeene taalkunde
aanbeveel „voor ieder , die Nederlandsch -of eene andere taal bestudeert", is de man verbaasd en vraagt : „Een andere taal ? Dus
ook bijv. Russisch , Zweedsch ?"
Het antwoord luidt : wel zeker ! Ook Russisch en Zweedsch.
Maar natuurlijk zal dit werkje van grooter nut zijn bij de beoefening van het Zweedsch als Germaansche taal , dan bij de beoefening eener Slavische taal , als Russisch , Poolsch en derg. En voor
wie een dergelijk werkje geschikt is ? Natuurlijk voor allen , die
studie van eene taal maken , namelijk iets meer willen dan zich
in den kortst mogelijken tijd leeren redden, de taal alleen sprekende.

77
Zooiets zou stellig ieder , ook maar eenigszins ontwikkeld man
dadelijk begrijpen.
En hiermede besluit ik deze openbare les aan den heer (?) v. T.
met den wensch , dat onze lezers er ook eenig nut uit getrokken
zullen hebben.
Amsterdam. TAco H. DE BEER.

Nijdas. 1)
Zou bij de vorming van dit woord door de spraakmakende gemeente de bijgedachte aan een Judas — een valsch, verraderlijk
mensch -- zich misschien hebben doen gelden, zoodat men te gelijker tijd aan een nijdigaard en aan een Judas gedacht heeft, en den
kop van het eene woord aan den staart van het andere heeft vastgemaakt ? Hetzelfde is Prof. Dr. J. Verdam merkt het op in
Noord en Zuid XXI, 423 -- bij domineer met dominee en meneer
geschied. Men heeft dan als 't ware willen zeggen : een Judas
(een verrader) is hij wel niet, maar een nijdas (een nijdige vent)
is hij toch wel. Mij is meermalen verteld van twee heeren Sweerts
de Landas, waarvan de een die bij de zeemacht dient, de Zeedas
genoemd wordt in onderscheiding van den ander, die te lande
dienende, de Landdas geheeten wordt. Kan het met nadas niet
op dezelfde wijze gegaan zijn?

Dat het woord eidas daarbij ook een zekere rol vervuld heeft,
behoeft men daarom nog niet te ontkennen.
Maar wel is het opmerkelijk, en pleit het voor mijne gissing
— want meer dan eene gissing is het niet dat, zoo ik mij niet
bedrieg, het woord nijdas altijd op mannen en nooit op vrouwen
wordt toegepast, evenals gelijk van zelf spreekt, met de benaming.
een Judas het geval is. Mr. C. B.

1) Zie Noord en Zuid XXIII, 279. -- Nogmaals moet ik den lezer vriendelijk verzoeken een paar drukfouten. te verbeteren, die tot mijn spijt in
mijn stukjes : »Een motto van den Schoolmeester" en »Een zonderling
bericht", geslopen zijn : blz. 281 reg. 15 v. o. staat : gil., lees : natuurlijk;
blz. 282 reg. 2 v. o. staat : volgens, lees : wegens ; blz. 283 reg. I v. b. staat:
komt die bijnaam, lees : komt die bijnaam voor ; blz; 285 reg. 12 v. b staat;
berichten lees ; berichtten,
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Ziedaar een eerbiedwaardig aantal namen van a u t e u r s, mannelijke en vrouwelijke, die in gebonden en in ongebonden stijl
hebben geschreven; met meer en minder kunst, soms zonder kunst;
die beroemd, bekend of bespot zijn of onbekend zijn gebleven, en
wier namen werden samengebracht met het oog op de studie der
hedendaagsche fraaie letteren in Nederlands. Van eenigen zullen
de werken een tijd lang gelezen, wellicht bewonderd worden, van
anderen zullen de werken nauwelijks ergens gelezen worden, toch
hebben allen er gelijkelijk aanspraak op, dat er kennis van hunne
werken worde genomen door allen , die het geestelijk leven van
onzen tijd willen kennen.
Er is geen tak van studie, geen vak van wetenschap in Nederland zoo verwaarloosd als de letterkunde des lands, vooral in verband met die van het buitenland.
Sommigen heeten de letterkunde te beoefenen en doen niets anders
dan de boeken lezen, waarvan zij hooren, dat ze algemeen gelezen
worden. Deze doen niets meer dan menschen op een afgelegen
dorp, die niets te doen hebben en zich den tijd verdrijven met
lezen.
Anderen heeten de letterkunde te beoefenen, en doen niets anders
dan de boeken (heel of half gelezen) prijzen, die in een of ander
tijdschrift geprezen worden. Deze doen niets anders dan reclame
maken voor enkele auteurs ; een vaak toegepast en uitmuntend
bevonden middel om tegen concurrenten op te trekken.
Nog anderen heeten de letterkunde te beoefenen en lezen zoo
veel mogelijk alles, rijp en groen. Men zou hun „beoefening"
't best „studie voor de leesbibliotheek" kunnen noemen.
Nu vordert „beoefening der letterkunde" heel wat meer dan
lezen, en dan lezen in de moedertaal alleen. Voor alle dingen
moet de geest des tijds gekend zijn, voor men kan oordeelen ; want
lezen zonder oordeelen is geen beoefening der letterkunde. Men
moet lezen, beoordeelen, vergelijken en wel beoordeelen naar den
geest van onzen tijd, vergelijken met de werken van vroeger tijd.
Als wij de voortbrengselen onzer fraaie letteren bij de aanvang
van ons koningschap met onbenevelden blik lezen, dan zien wij,
dat het aankweeken van liefde voor het vorstenhuis, van zucht tot
tevredenheid (wat het regeeren zoo gemakkelijk maakt), van berusting in alle maatschappelijke ongerechtigheden en van het herhalen

van alle daarop betrekking hebbende, tot in het oneindige her,
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haalde leenspreuken, aan die thans meerendeels vergeten werken,
in hoofdzaak reden van bestaan gaven en lezers bezorgden.
In een volgende periode heeft de koningszucht en de oranjeziekte
wat minder bedenkelijke afmetingen, maar wordt alles beheerscht
door de zucht tot „aankweeking van Godsdienst, deugd en goede
zeden" en in verband daarmede, zien wij steeds de deugd beloond
en de ondeugd gestraft, onverschillig door welke geweldige middelen de schrijver tot dat resultaat moet komen. Talrijk zijn in dien
tijd ook de epische gedichten, zijnde vertellingen met meer of minder handigheid in rijmende regels opgeschreven, zonder dat er
eenige reden denkbaar was, waarom gewone ongebonden stijl niet
geschikt zou zijn voor dergelijken arbeid.
In eene derde periode dezer eeuw (men zou de lengte dezer
perioden op ongeveer vijfentwintig jaar kunnen stellen), komt er een
practische geest in een zeker aantal schrijvers : hun werk moet dienen
om reclame te maken voor moderne theologie, voor vrijheid van
de kerk, voor het invoeren van een anderen maatstaf voor de
waardeering van menschen, dan alleen dien van kerkschheid, geloovigheid en conventie.
Intusschen heeft onder de leus algemeene ontwikkeling" ons
nationaal opvoedingssysteem opgehouden te ontwikkelen en op te
voeden en is de hoogste „opvoeding door het onderwijs" -- gelukkig dat Brugsma dat niet meer behoefde te beleven, — geworden
wetenschappelijke of onwetenschappelijke examen-dressuur, waarbij
geheugen en koel berekenend verstand, maar vooral geheugen de
eenige medewerkende factoren zijn, zoodat de letterkundige kunst
geheel op den achtergrond wordt gedrongen.
Daarom is veroordeeld niet alleen het domme naïve, het ziekelijke
sentiinenteele, het kunstvreemde leerzame en deugdaankweekende, maar
ook het veelal verdedigbare berouw, dewijl men dat afkeurende de
kerk meende te bestrijden, het dikwijls gunstig artistiek werkende
toeval (modern fatum) omdat men, dit veroordeelende meende bewijs van onbevangenheid, van scherpzinnigheid te geven.
Maar wat (al die bijbedoelingen buiten rekening gelaten), de
geesten in onzen tijd bewoog, daarvan ontdekte men niets. Men
zat te werken aan een stukje letterkundige kunst, dat de lezers
niet uit hun humeur kon brengen, dat berekend was op den smaak
der gegoede burgerij, dat een kalm verloop had en met geenerlei

heerschende - meening in botsing kwam en dat, hoe ook beschouwd,
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toch eigenlijk nog wel nuttig kon wezen en geheel in den smaak
viel, door waarheden te verkondigen, waarover allen het eens waren.
Daar begint na 1880 een storm tegen zooveel conventie, zooveel
onnatuur, zooveel oneerlijkheid ; tegen verzen als zedelessen en
proza als tractaatjes of tendenz-werken. En het publiek deed tegen
deze werken, wat het een halve eeuw vroeger tegen Heine had
gedaan , allen veroordeelend omdat zij hunne heiligen aangetast
waanden.
Nu waren die enkele jongelui van 1880 beginnelingen, meerendeels groote jongens, echos van een machtige stem, van een man
van overweldigend sophisme en groote kennis en in hun klein
kringetje zagen ze verschijnen , wat ze op school nooit hadden
gezien en daarom hielden zij het voor nieuw, voor geheel nieuw en
meenden reeds door die nieuwheid in de eerste plaats aanspraak
op beroemdheid, op onsterfelijke beroemdheid te hebben.
De „geest des tijds" sprak eerst later uit de werken, de geest
van waarheid, die getuigde van woede, wrok, wanhoop en zucht
naar iets hoogers dan het alledaagsche.
Men beoefent de letterkundige geschiedenis niet, als men tracht
de levensgeschiedenis van alle schrijvers te kennen en de titels te
weten van alles wát zij hebben geschreven. Geschiedenis der letterkunde is geschiedenis der geestelijke ontwikkeling van een volk
met aanwijzing van de oorzaken, die deze ontwikkeling bevorderden
of tegenhielden. Deze leert men grootendeels uit de werken der
dichters, hetzij ze in gebonden of in ongebonden stijl geschreven
hebben en uit die werken leert men tevens door welke middelen of
op welke wijze die ontwikkeling werd verkregen.
De dichter zegt , wat hij gevoelt, wat zijn geest beheerscht en
hij geeft geen acht, op datgene wat volgens diplomatieke of politieke, parlementaire of administratieve conventie waarheid heet of
althans als waarheid wordt uitgegeven.
Bij de talrijke schrijvers, die we boven noemden , zijn er stellig
eenige, die den geest van hunnen tijd afspiegelden — dat zijn de
passieve geesten — en ook zijn er stellig eenige, die den geest
van hun tijd zochten te leiden, te veranderen — dat zijn de actieve
geesten -- voor zoover deze nu wat de eerste aangaat niet eenvoudig gecopieerd hebben, maar het geziene en waargenomene in
hun licht, in hun kleur en met hun phantasie hebben weergegeven ;
^_ wat de laatsten betreft niet tendentieus zijn geweest, niet heb•
Noord en Zuid, 24ste Jaargang.
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ben zoeken te overrompelen, te bepraten, te overreden, maar wisten
te treffen, scherper te zien, juister te gevoelen, daar hebben we te
doen met werken der Icunst en het is noodig daar bij stil te staan
om in waarheid te kunnen beoordeelen, hoe de geest des tijds zich
openbaart en hoe de letterkundige kunst zich ontwikkelt en vervormt.
We zullen stellig niet allen behoeven te bespreken, die we boven
noemden, maar hen, die we bespreken, wenschen we zoo volledig
mogelijk te karakteriseeren, daartoe behoort men te weten, wat
ieder van hen geschreven heeft en zoo moet de aard hunner kunst
uit hunne werken blijken.
Minder dan vroeger behoeft men thans bij de meesten aan biographie te denken ; bij enkele auteurs is nog wel kennis van het
leven noodig ter opheldering van eenige raadselen in hunne werken,
maar overigens is het menschenleven sedert vele jaren zoo eentonig
en zoo gelijkvormig geworden, dat van rechtstreekschen invloed
van het leven op de werken dikwijls geen sprake kan zijn. Slechts
bij enkele dichters wordt het bestaan, dikwijls alleen het ontstaan
van een werk uit hun leven verklaard, wanneer nl. de stof voor
dat werk uit een voorval uit het leven genomen is, dat met meer
of minder haast of kunst, verteld werd. Daarbijdenken wij aan Jean
Paul's bewering : Ein geistiger Hammling weiss nur nachzuerzahlen,
was er selbst erlebt hat. ' Dergelijke schrijvers zoeken minder
bezieling dan reclame of beter nog succes de scandale.
We beginnen dan onze behandeling der nieuwere auteurs, waarvan wij ook zooveel mogelijk de portretten geven met C o u p e r u s,
H é l é n e S w ar th, Borel, Anna de Savornin Lohman,
Wagenvoort, Cyriel Buysse en Suze La Chap e 11 e—R o o b o 1, waarbij wij aan geen volgorde, aan geen voorrang denken, maar alleen behandelen de auteurs, aan wie wij toevallig het eerste denken of wier bibliographie juist , toevallig het
eerst is gereed gekomen.

Louis Couperus.
In 1883 en 1884 werden in de afleveringen van het tijdschrift
„Vederland kleine bijdragen, onderteekend L. C. opgemerkt, waarvan

de stijl, fonkelend van kleuren, destijds eer overladen dan behagelijk
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scheen. Sinds hebben anderen heel anders laten zien ; de auteur
zelf heeft in die zeventien jaar geleerd zijn kleuren spaarzaam aan
te brengen, en prachtliefde met goeden smaak te vereenigen. Bij
dit schitterend omhulsel intusschen behoorde eene ziel, en wat in
TVespaziano en de Moorscite koopman nog nauwelijks te vinden was,
heeft zich bijna plotseling ontplooid in Eline TTere, den roman van
een Haagsche névrosée , waar een uiterst moderne ziel omgeven
werd met al wat modern gracieus en liefelijk was. Sinds is het
verder gegaan, steeds moderniteit, névrose, eenigszins decadente
zinnelijkheid en modieuse pracht. Noodlot, de roman van een perversen knaap, Extase, een zoekende vrouwenziel en eenige halflevende figu- serie, die met
Eline Vere beren er om heen,
gon. Men kan
benevens als
ze g gen dat deze
Pp ikante te gg enlater voortgestelling , een
zet is in Metatoetsje natuur
morfoze, Langs
onvervan
lijnen van gevalschte reali
leidelijkheid en
teit, Een illuDe stille kracht
sie, twee opsteeds artistievattingen van
ke en weeke
liefde in een
moderne Paulsensaties uitwerkend, gepi•
et Virginie. gementeerd met
personifieerd ,=
iets rauws en
behooren tot de
ruws. Twee andere serien zijn in Couperus' arbeid op te merken,
de pseudo-historische, met Majesteit beginnend, om langs Wereldvrede tot IJooge troeven te dalen, en de fantastische, waartoe de vertaling van Flaubert's .H.. Antonius, voorts Psyche en ïidessa behooren.
De snelle val in de historische serie, het betrekkelijk gering succes
der fantastische, doen vermoeden dat Couperus, nu hij in zijn beide
laatste werken zich weer op zijn eerste pad heeft begeven, daarop zal
blijven voortgaan. Laat ons hopen dat hij, met het ongemeen talent
dat hem eigen is, zijn zin voor kleur en vorm, zijn distinctie en artisticiteit, zin naspeuren van mooi en leeli k in het hart van man en
vrouw, zijn buitengewonen moed om de consequentie van soms heel
gewaagde gegevens te trekken, nog menig belangrijk werk zal geven.
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$ibliographie Louis Couperus.
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Couperus (Louis), Orchideeën 18.86. f 1.90, geb. f 2.50.
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Couperus (Louis), Eline Vere. Een Haagsche roman. 3 dln. 1889 f 6.90.
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Couperus (Louis), Fidessa. 1899. f 1.75, geb. f 2.50.
POEZIE.
Couperus (Louis), Een lent van Vaerzen. 1884. f 1.60.
Couperus (Louis), Een lent van Vaerzen. 2e druk 1893. f 1.40, geb. f 1.90.
Couperus (Louis), Williswind.e. Gedichten. 1895. f 1.40, geb. f 1.90.
VERTALING.
Flaubert (Gust.), De verzoeking van den H. Antonius. Fragmenten door
Louis Couperus. 1896. f 1.90, geb. f 2.50.
REDACTIE.
De Gids IV '1 127 en 130 onder redactie van Louis Couperus e.a. 1894, 95.
P. J. f 15.-.
GESCHRIFTEN OVER LOUIS COUPERUS.
Hertog (C. H. den), Noodlottig determinisme. Voordr. naar aanl. van Louis
Couperus' Eline Vere en Noodlot. '1891. f 0.50.
Huisman (G.), Louis Couperus. (Overdruk uit Stemmen voor waarheid en
vrede). 1896. f 0.90.
Netscher (Frans , Louis Couperus en Wereldvrede. Overdr. Holl. Revue.
1896. f 0.10.

Vosmeer de Spie (M. Wagenvoort). Louis Couperus en Majesteit. 2e druk,

1896, f 040,
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PROZA EN POEZIE,
Ree. Couperus (L.), Orchideeën. Leeswijzer 1885 no. 15; Vaderland 1886
8 Dec. ; Huisvrouw 1886 no. 29 ; Gids 1887 IE ; Ned. Sport 1887 no. 5;
Kerkel. Cl. 1887 no. 5 ; Tijdspiegel 1887 IV , Lantaarn 1867 no. 17
en 18 ; (2e druk) Vaderland 1895 7 Juni ; Nieuws v. d. Dag '1895 17
Juli ; Ned. Speet. 1895 17 Aug. ; Rott. Nieuwsblad 1895 7 Dec.
PROZA.
Ree. Couperus (Louis) , Eline Vere. Portefeuille 1889 23 Maart ; Gids
1889 IV ; Nieuwe Gids 1889 IV ; Ned. Spectator 1889 6 April ; Ind;
Mercuur 1889 20 April ; Wetensch. Bladen 1889 V; De Amsterd. W.
IV 1889 19 Mei ; Nederland 1889 IX ; Gids voor Leesg. 1889 no. 11;
Europa 1889 X ; Tijdspiegel 1889 XII ; Nieuwe Gids 1890 IV.
Ree. Couperus (L.), Noodlot De Portefeuille 189112 Sept. 3e druk ; Avondpost 27 —28 Nov.
Ree. Couperus (L.), Extase. Een boek van geluk. Vaderland 1892 11 Juni;
De Ind. Mercuur 1892 18 Juni ; Ned. Spectator 1892 9 Juli : De Amsterd. W. 1892. 10, 17. 24 Juli ; Tijdspiegel 1892 VIII ; Ned. Spectator
1897 27 Oct.

Ree. Couperus (Louis), Eene illusie. Nieuws v. d. Dag. 1892 29 Nov. ; Ned.
Speet. 1892 17 Dec. ; Gids 1893 I ; Tijdspiegel 1893 VIIE,
Ree. Couperus (Louis), Majesteit Vaderland 1893 22 Nov. ; Nederland'1893
XII ; Nieuws v. d. Dag 1893 4 Dec. ; Ned. Spectator 1893 16 Dec.;
Haarl. Courant 1895 4 Nov.
Ree. Couperus (Louis), Reisimpressies. Vaderland 1894 19 Nov.; Nieuwe
Rott. Ct. 4894 29 Nov. ; Nederland 1894 XII ; Nieuws v. d. Dag 1894
4 Dec
Ree. Couperus (Louis), Wereldvrede. Vaderland 1895 21 Nov. ; Rott.
Nieuwsblad 1895 28 Nov. ; Nieuws v. d. Dag ? Nov. 1895 ; Telegraaf
1895 2 Dec. ; Nederland 1896 I ; Elsevier M. 1896 I ; Amsterdam W.
1896 11 Jan.
Ree. Couperus (Louis), Hooge troeven. Haarl. Courant 1896 1 Juni ; Handelsblad 1896 2 Juli ; Ned. Spectator 1896 4 Juli ; Amsterd. W. 1896
2 Aug. ; Nederland 1896 VIII ; De Toekomst 1896 5-20 Aug. ; Europa
1897 I.
Ree. Couperus (Louis). Metamorfose. Nieuws v. d. Dag 1897 22 Nov.;
Vaderland 1897 25 Nov. ; Nederland 1897 XII ; Haarlemsche Courant
1897 2 Dec. ; Telegraaf 1897 5 Dec.
Ree,. Couperus (Louis), Psyche. Haarl. Courant 1S98 18 Nov. ; Avondpost
1898 27--28 Nov. ; Nederland 1898 XII ; Rott. 'Nieuwsblad 1898 1
Dec. ; Ned. Spectator 1899 14 Jan. ; Amsterd. W. 1893 5 Febr.: 2e
druk De Telegraaf 1899 17 Nov.; Rott. Nieuwsblad 1899 30 Nov.;
Nieuwe Rott. Ct. 1899 2 Dec.
Ree. Couperus (Louis), Fedessa. Nieuwe Rott. Courant 1899 16 Nov.: Vaderland 1899 16 Nov. ; Avondpost 1899 19 en 20 Nov. ; De Gids 1899
XII ; Ned. Spectator 1899 9 Dec. ; Amsterdammer W. 1899 31 Dec.;
Rotterdanlsch Nieuwsblad 1900 11 Januari.
POEZIE.
Ree. Couperus (L.), Een tent van Vaerzen. Vaderland 1884 2 Juli ; De
Gids 1884 VIII ; Nieuws v. d. Dag 1884 15 Sept. ; Nederl. Museum
:
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1884 lI ; Amsterd. W. 1884 2 en 9 Nov. ; Ned. Spectator 1884 no. 43;
Portefeuille 1885 no. 22.
Ree. Couperus (Louis), Willeswinde. De Toekomst V 3 ; Vaderland 1895
21 Nov.'; Nederland 1895 XII ; Telegraaf 1895 3 Dec,
VERTALING.
Ree. Flaubert (G,), De verzoeking van den H. Antonius. Fragmenten door
L. Couperus. Tijdspiegel 1897 III.
Q- _;:;:.
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Hélène Lapidoth—Swarth.
Toen in 1882 een klein Fransch bundeltje, Les priníanières, dat
aan Lamartine, aan Soulary, aan Louise Siefert deed denken, in
Nederlandsche tijdschriften besproken werd, vermoedde men niet,
dat hiermede een Nederlandsche dichteres, de eerste in rang van
het eind der eeuw, werd ingeleid. Reeds twee jaar later werden
sonnetten van Hélène Swarth in tijdschriften opgenomen en verscheen Eenzame bloemen, inderdaad eene openbaring. Eigenlijk was
er maar één toon in, die van zachte melancholie, maar zoo bekoorlijk, zoo teer aandoenlijk, op de weinige snaren der lier met
zoo zachte modulaties omgeven, dat ieder die de muziek hoorde,
verrukt was over het nieuwe en aandoenlijke. Op dezelfde snaren
getokkeld volgden Blauwe bloemen, Beelden en stemmen, Sneeuwvlokken, Rouwviolen, Passiebloemen, Blanke duiven, Diepe wateren,
Najaarsstemmen ; mocht het nu en dan schijnen alsof de stemming
niet zoo nieuw en zuiver meer was, de harmonie werd kunstvoller,
de techniek bleef onberispelijk ; steeds moest men zich verwonderen
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dat nieuwe teedere sehakeeringen te verkrijgen waren van een
aohjjnbaar zoo beperkt en eenvoudig thema.
Deze bundels geven Helene Swarth's letterkundige figuur in al
hare juistheid. Noeh de kinderwerkjes (K indersprookj es, Rozeknop.

pen, Mozaiek, Liohtetralen; enz), noeh de novellen (Van Vrouuenleven, Van Vrouwenleed, Van Vrouwenlot, Projieltjes) hebben een
zuivere tint. De meisjesboeken missen de frisehheid, waaraan andere
sehrijfsters voor de jeugd juist in den laatsten tijd ons verwend
hebben. In de vrouwenboeken (ze konden allen"van vrouwenleed"
heeten) worden anderhalf dozjjn vrouwen omkleed met aureolen
van
heiligneemt, omdat
heid, miskenzij dichteres
ning, marteis en haar
laarschap, en
leed klaagt in
in ieder spenaehtegaaleiaal
geval
ton en, kan hij
nietwelgevaleen speciale
lig aanhooren
man als beul
van eene bonaangewezen.
Ret is tel kens
te verzamede
H elene
ling mevrouSwarth der
wen, die alpoezio, in (ftin
Ieen hun
genuanceerd)
slaehtoffer,
proza omgeschap gemeen
hebben
en
zet, maar wat
geen diehtede lezer gaarressen
zijn.
ne van de
R etongeduld,
dichteres aandoor het klagen der martelaressen gewekt, han aIleen gestild worden door het herlezen van eenige der volmaakte sonnetten uit
Rouwviolen of Blauwe bloemen,
Bib I i
(R

0

g rap hie R

eIe n e

eIe n e

S war t h.

Lap i dot h-S wart.

POEZIE.
Swarth (BlUme), Les printanieres, 1882. f 1.00.
Swarth (Helene)' Blauwe bloemen. 1884. f 2.90.

88
Swar'h (Hélène), Beelden en Stemmen. 1887. f 1.25.
Swarth (Hélène), Sneeuwvlokken. 1888. f 1.50, geb. f 1.90
Swarth (Hélène'. Rouwviolen. 1889. f 1.50, geb. f 1.90.
Swarth (Hélène), Passiebloemen. 1891. f 1.50, geb. f 1.90.
Swarth (Hélène), Poëzie. 1892. f 2.90, geb. f 3.50.
Andriessen Jr. (C.), Mijn naam. Woorden van .Hélène Swarth. Voor eene
middenstern met klavierbegeleiding. 1893 f 0.50.
Lapidoth-Swarth (Hélène), Blanke Duiven. Sonnetten en anderen. 1895.
f 1.50, geb. f 1.90.
Andriessen Jr. (C ), Vier liederen op muziek gezet met klavierbegeleiding.
I. Eerste Beitr. Gedicht van Héléne Swarth. 1896. f 0.80.
II. Zomerlied. Gedicht van Hélène Swarth. 1896. f 0.80.
Swarth (Hélène). Poëzie. 2e druk 18.6. f 2.25, geb. f 2.90.
Swarth (Hélène), Diepe wateren. 1897. f 1.50, geb. f 1.90.
,Swarth (Hélène), Verzen. 2e druk 1897. f 2.25, geb. f 2.90.
Lapidoth- Swarth (Hélène), Stille dalen. 1898. f 1.50. geb. f 1.90.
Hélène Lapidoth-Swarth, Najaarsstemmen. f 1.50, geb. f 1.90,
PROZA : SCHETSEN EN NOVELLEN.
Swarth (Hélène), Kleine schetsen. 1893. f 2.50, geb. f 2.90,
Lapidoth Swarth (Hélène), Sprookjes 1894. f 0.90, geb. f 1.50.
Lapidoth-Swarth (Hélène), Van Vrouwenleed. 1897. f 1.-, geb. f 1.50.
Lapidoth-Swarth (Hélène), Van Vrouwenlot. 1897. t 1.--, geb. f 1.50.
Lapidoth-Swarth (Hélène), Profieltjes. '1899. f 1.-, geb. f 1.50.
PROZA : KINDERLECTUUR.
Swarth (Héléne), Kindersprookjes. 1886. f 1.25.
Rozeknoppen. Vertellingen voor j. en ni. door Hélène Swavth e. a. 1889.
f 0.90, geb. f 1.35.
Lichtstralen door Hélène Swarth e. a. 1890. f 3.90, geb. f 4.50,
Swarth (Hélène), Uit het meisjesleven. Novellen. 1890. f 0.90, geb. f 1.25.
Voor 't jonge leven. Vert. voor j. en m. door Ilélène Swarth e. a. 1890.
f 0.90, geb. f 1.35.
Binnen- er, buitenshuis. Vertellingen voor jongens en meisjes door Hélène
Swarth e. a. 1891, f 0.90, geb. f 135.
Rust na arbeid. Vertellingen voor j. en m. door Hélène Swarth e. a. 1891.
f 0.90, geb. f 1.35.
Zonnestralen. Vertellingen voor j. en m. door Hélène Swarth e. a. '1891.
f 0.90, geb. f 1.35.
Veldviooltjes. Vertellingen voor j. en m. door Hélène -Su'arth e. a. 1892.
f 0.90. geb. f 1.35.
Schelpjes en steentjes. Vertellingen voor j. en in. door Hélène Swarth e. a.
1893. f 0.90. geb. f '1.35.
Bloesem en Vrucht. Vertellingen voor j. en m. door Ilélène Swarth e. a.
1893. f 0.90, geb. f 135.
Ons genoegen. Tijdschrift voor j. en m. 6e en 7e jaargang onder redactie
van Ilélène Swarth. 1890 en 1892. Per jaargang f 3.50.
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POEZIE.
Ree. Swarth (Hélènel, Eenzame Bloemen. Vaderland 1884 21 Jan. ; De
Gids 1884 1I1; Ned. Spect. 1884 no. 9 ; Europa 1884 IV ; Leeskabinet
1884 IV ; De Portefeuille 1885 no. 8, Leeskabinet 1883 VI ; Toekomst
1885 IV.
Ree. Swarth (Hélène, Blauwe Bloemen. De Gids 1885 I ; Leeswijzer 1885
no. 16 ; Amsterd. W. 1885 4 Jan. ; Rotterd. Nblad 1885 5 Jan ; De
Portef. 1885 no, 8 ; De Portefeuille 1886 no. 40.
Ree. Swarth (Hélène), Beelden en Stemmen. Nieuwe Gids 1887 VI ; Nederland 1888 VII ; Gids voor Leesgez. 1888 no. 10.
Ree. Swarth (Hélène), Sneeuwvlokken Ned. Spectator 1888 no. 47 ; De
Gids 1888 XII ; Handelsblad 1888 2 Dec. ; Nieuwe Gids 1888 XII;
Leeskabinet 188) II.
Ree. Swarth (Hélène), Rouwviolen. Ned. Spectator 1889 9 Nov.: Gids 1889
XII ; Nederland 1889 XII ; Salon 1890 I ; Amsterd. W. 1890 23 Maart ;
Leeskabinet 1890 VI.
Ree. Swarth (Hélène), Passiebloemen. Nederl. Spectator 1891 21 Nov.;
De Gids 1891 XII ; Nederland 1891 XII ; Tijdspiegel 189' III.
Ree. Swarth (Hélène), Poëzie. Ned. Spectator 1892 12 Nov. ; A msterd. W.
1892 13 Nov.: Gids 1892 XII ; Nederland 1893 I ; Leeskabinet 18931;
Tijdspiegel 1893 IV.
Ree. Swarth (Hélène), Verzen. Gids 1893 XI; Amsterd. W. 1893 5 Nov.;
Ned. Spectator 1893 11 Nov. ; Nieuws v. d Dag 1893 20 Nov.
Ree. Lapidoth—Swarth (,Hélène), Blanke duiven. Gids 1895 X1. Vaderland
1895 12 Nov. ; Nieuwe Rott. Ct. 1895 23 Nov. ; Nederland 1895 XII;
Leeskabinet 1896 II ; Taal en Letteren 6 J. III ; Dietsche Warande
1897 I.
Ree. Lapidoth—Swarth (Hélène), Diepe wateren. Vaderland 1897 21 Mei;
Holl Revue 1897 V ; Ned. Spectator 1897 12 Juni ; Dompertje 29 J.
X ; Nederland 1897 VII ; Leeskabinet 1897 IX ; Tijdspiegel 1897 XII.

Ree. Lapidoth—Swarth (Hélène), Stille dalen. Telegraaf 1898 3 Nov.;
Avondpost 1898 6 en 7 Nov. ; Vaderland 1898 17 Nov. ; Nieuwe Rott.
Ct. 1898 20 Nov. ; Amsterd. W. 1898 20 Nov. ; Nederland 1898 XII;
XII ; Nederl. Spectator 1899 7 Jan. ; De Gids 1899 7 Jan. ; De Gids
1899 II ; Leeskabinet 1899 VI.
PROZA.
Ree. Swarth (Hélène), Kleine schetsen. Vaderland 1893 30 Nov. ; Nederland 1893 XIÍ ; Leeskabinet 1894 1; Nieuws v. d. Dag 1893 1 Dec.;
Telegraaf 1893 4 Dec.
Ree. Lapidoth—Swarth (Hélène), Sprookjes. Vaderland 1894 19 Nov.;
Nederland 1894 XII ; De Ned. Spectator 1891 29 Dec. ; Leeskabinet
1895 IET.
Ree. Lapidoth—Swarth (Hélène), Van vrouwenleven. Leeskabinet 1897 T;
Amsterd. W. 1897 31 Jan. ; Nederland 1896 Xli ; Rott. Nieuwsblad
1896 5 Dec.; Tijdspiegel 1897 V.
Ree. Lapidoth—Swarth (Hélène), Van vrouwenleed. Dompertje 27 J. X;
Nederland 1897 VII ; Leeskabinet 1897 IX ; Tijdspiegel 1897 VII.
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Ree. Lapidoth—Swarth (Hélè»e), Van vrouwenlot. Dompertje 25 J. X
Nederland 1897 VII; Leeskabinet 1897 IX ; Tijdspiegel 1897.
Ree. Lapidoth—Swarth (Hélène), Profieltjes. Avondpost 1899 18—'19 Juni;
Nederland 1899 VIII ; Tijdspiegel 199 IX ; Leeskabinet 1900 II.

4zL
(

,h1(

-

j:

Jonkvr. Anna de Savornin Lohman.
Iets opmerkelijks in het zich ontwikkelen der litterarische figuur
bijna brutale opfr. Lohman, is
rt chtheid,die zich
dit, dat haar eerin Het Bene nocste boek Miserere
dige en De liefde
terstond de algein de vrouwenmeerre aandacht
qZCaestle zou doen
trok, bewonderd

en geprezen werd
zonder dat het
nog hare voornaamste eigen
pp
schappen
aan het
licht deed treden.
Men voelde den

g elden. Misschi
Misschien
mag men aan
Miserere en Vragensmoede ,
als
meer objectief ,
daarom uit artistiek oogpunt den

krachtigen greep,
maar wist nog
niets van de onaf- •

boorrang geven,
de anderen zin
echter persoonlij-

ker, en kunnen
hankelijkheid en
met den roman Geloof en eenige der novellen — evenzeer daden
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als letterkundige producten genoemd worden. In alle is een krachtige vrouw aan het woord, die door ernst en wijding ook aan hen
wier ergernis zij wekt, een zekeren eerbied afdwingt. Zelfs in haar
stijl komt deze heerschappij van het innerlijke uit ; te midden van
slordigheden, germanismen, herhalingen, langdradigheden, is er
eene onmiskenbare distinctie in, die boven de volmaaktheid van
detail schijnt te staan.
Bibliographie Mejonkvrouwe Anna
de Savornin Loman.
PROZA ; ROMANS EN BROSCHUREN.
Savornin Lohman (A.nna de), Miserere. 1895. f 2.25, geb. f 2.75.
Savornin Loh,n zn (Anna de), Miserere. 2e druk 18 °6. f 1.50, geb. f 2.25.
Savornin Lohman (Anna de), Miserere. 3e druk 1887. f 1.50, geb. f 2.—.
Scrornin Lohman (Anna de), Levensernst. le en 2e druk 1897. f 1.50, geb.
f 1.90.
Savornin Lohntan (Anna de), Het ééne noodige. 1897. f 2.90 geb. f 3.50.
Savornin Lohman (Anna de), Het ééne noodige. 2e druk 1898. f 2.25, geb.
f 275.
Savornin Lohman (Anna de), Vragensmoede. 1896. f 2.90, geb. f 3.50.
Savornin Lohmcdn (Anna de), Vragensmoede. 2e en 3e druk 1897. f 2.25,
geb. f 2.75.
Savornin Lokman (Anna de), Vragensmoede. 4e druk 1898. f 2.25. geb. f 2.90.
Sarornin Lohman (Anna de), De liefde in de vrouwenkwestie. '1898. f 0.75
Sa- vornin .Lokman (Anna de), De liefde in de vrouwenkwestie. 2e en 3e
druk 1899. f 0,75.
Savornin Lokman (Anna de), Naschrift op : De liefde in de vrouwenkwestie. 1899.

f 0.25.

Savornin Lokman (Anne de), Geloof. 1890. f 2.50, geb. f 3.—.

Geschriften over Mejonkvrouwe
de Savornin Lohman.
Gerrittien (R. A), (R. A. Stranborn Szn.), Een en ander over freule Anna

de S. L.'s Geloof. 189:). f 0.25.
Holda (Mevr. J. Clant van der My11—Piepen)', Een woord naar aanl. van
Anna de S. L.'s Liefde in de vrouwenkwestie. 1899. f 0.40.
Liefde ? Naar aanl. van idem door 111. N. '1899. f 0.40.
Pijnappel (M. E.), Open brief aan Mej onkvrouw Anna de S. L. 1899. f 0.25.

Roe. Savornin Lokman (Anna de), Miserere. Vaderland 1895 22 Nov.;
Kerk. Courant 1895 30 Nov. ; Ned. Speet. 1895 14 Dec. ; Leeseabinet
1896 I.
Ree. Savornin Lofman (Anna de), Vragensmoede. Gids 1896 XI ; Kerkel
Ct. 1896 14 Nov. ; Telegraaf 1896 14 Nov. ; Ned. Spectator 1896 21
Nov. ; Vaderland l896 21 Nov. ; Nederland 1897 I ; Wetensch. Bladen
1897 I ; Tijdspiegel 1897 V ; Ons Tij dschrlft 1896 XII ; Nieuws v. d.

92
Dag 1896 10 Dec. ; De Tijd 1896 2t Dec. ; Stemmen vrije gem. 1897
II ; Leeskabinet 1897 lI ; Tijdspiegel 1897 III.
Ree. Savornin Lohman (Anna de), Levensernst. Ons Tijdschrift 2 J. 1V;
De Jonge Gids 1897 VI ; Nederland 1897 VII ; Tijdspiegel 1897 VIII;
Leeskabinet 1897 IX.
Ree Savornin Lohman (Anna de), Geloof. Nieuwe Rott. Courant 1899 12
Nov. ; Vaderland 1899 14 Nov.: Avondpost 1899 20 Nov. ; Nederland
1899 XII ; Ned. Spectator 1900 6 Januari.
Ree. Liefde ? door M. N. Naar aanl. van Anna de Sav. Lohman. De liefde
in de vrouwenkwestie. Haarl. Courant 1899 8 Mei ; Avondpost 1899
15 Mei.
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Henri Borel.
Met buitengewone snelheid hebben zich de reputatie, — en het
talent, — van Henri Borel ontwikkeld, en wel in twee richtingen,
mee gestreeld
in
ofschoon
worden in
hoofdzaak aan
Wijsheid en
verelkaar
schoonheid in
want. Het is
China, De Clii
toch dezelfdeA'
filosobeminnelijkfl
e,
Tsz',
Lao
heid die in de
Kwan-den, men
teedere idylle

Het

jongetje

Kroningsfeest
,q feest
in MiddenJava , in alles

den lezer met
iedere bladzij ligt een zekere
de meer in
kinderlijke
neemt, en die
verrukking,
hem doet mee
een opvangen
bewonderen en
en weergeven van het mooie, een zekere eenvoud, die in al deze
werken echt, innemend en gracieus is. Naast dit mooie — een
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rijke collectie in zoo weinig jaren — staat de nabootsing er van:
Een droom, liet zusje, waarin schijnbaar dezelfde eigenschappen,
zich aan den fijngevoeligen lezer al spoedig als gekunsteld, gewild,
voordoen ; de naieveteit van het mooie en kinderlijke is verloren. Een
heel andere soort van naieveteit, die van het leeljk zeggen, komt
in Studiën, Letterkundige opstellen en Kritieken uit ; een aardig
bedorven kind toont soms een boos humeur, weet niet altijd wat
het zeggen en zwijgen moet, en stelt dan de vreemden teleur, die
eerst met hem ingenomen waren.
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]3ibliographie Henri Borel.
PROZASCHRIFTEN.
BorelkHenri), Wijsheid en schoonheid uit China 1895. f 2.25, geb f 9.90.
Borel (fhenri), Wijsheid en schoonheid uit China. 2e druk 1893. f 1.50,
geb. f 2.—.
Borel (Henri), De Chin. Filosofie toegelicht voor niet-sinologen. I. Kh'oeng
toe Foz' (Confucuis. 1896, f 2.90. geb. f 3.50.

Borel (Henri), II. Lao Tsz'. 1898. f 2.40, geb, f 3.—.
Borel (Henri), Kwan Yin. Een boek van de goden en van de hel. 1897.

f 2.50, geb. f 3.—.
Borel (Henri.), Studiën. 1898. f 2.25, geb. f 2.90.

Borel ( Henri), Het Jongetje. 1898. f 2.50, geb. f 3.—.
Borel Henri), Het Jongetje. 2e druk 199. f 1.90, geb. f 2.40.
Borel (Henri), Een droom (met 1 portret). 1899. f 2.50, geb. f 3.—.
Borel (Henri), Het Zusje. 1900. f 2.50 geb. f 3.—.

Ree. Borel (Henri), Wijsheid en schoonheid uit China. Handelsblad 1995
27 Nov. ; :Nieuwe Rott. Ct. 1895 27 Nov. ; De Gids 1895 XII ; Tijdspiegel 1896 II ; Nederland 1896 IV.
Ree. Borel (Henri), De Chin. Filosogie toegelicht voor niet-sinologen. Deel
I. Nederland 1896 X ; Nieuwe Rott. 1896 29 Nov. ; Ind, Mercuur 1897

20 Febr. ; Deel II Lao Tsz. Nederland 1898 XII ; Vaderland 1898 9
Dec, ; Ind. Mercuur 1899 4 Febr.

.___
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Ree. Borel (Henri). Kwan Yin: Een boek van de goden en de hel. Vaderland 1897 10 Nov. ; , Handelsblad 1897 31 Oct. ; De Gids 1897 XI;
Hol!. Revue 197 X[ ; Nederland 1897 Xii ; De Telegraaf 1897 24
Dec.; De Tijdspiegel 1898 I.
Ree. Borel (Henri), Het Jongentje. Gids 1898 VI; Weekblad 189813 Aug. ;
Taal en Letteren 1898 15 Sept. ; Hollander 1893 7 Sept. ; Tijdspiegel
1898 XI Ind. Mercuur 1899 4 Febr.
Ree. Borel (Henri). Studiën. Telegraaf 1898 25 Nov.: Vaderland 1898 29
Nov. ; Avondpost 1 898 3 Dec ; Nederland 1899 I ; Ind. Mercuur 1899
4 Febr. ; Nieuwe Gids 1899 II ; Ned. Spectator 1899 18 Mei.
Ree. Borel (Henri), Een droom. Avondpost 1899 1 Dec. ; Hotterd. Nieuwsblad 1899 28 Dee. ; Indische Mercuur 1900 9 Jan. ; Nederland 19001I.

NASCHRIFT.

Ziedaar onze eerste proeve. We wenschen dezen arbeid in volgende afleveringen geregeld voorttezetten.
Wie een auteur wil. beoordeelen , dient eerst te weten , wàt hij
geschreven heeft ; daarna kan men — wil men den auteur geheel
en juist kennen -- alles , of althans het voornaamste van zijn arbeid lezen. Dan volge beoordeeling a. van den inhoud der werken,
d.i. onwaar , waarschijnlijk , geheel waar ; leerzaam , vervelend,
onderhoudend, boeiend, belangstelling wekkend. b. van de strekking
der werken : al of niet bestemd om propaganda te maken voor een
denkbeeld , voor een club , voor eene partij en zoo ja , of het verheerlijkt denkbeeld het kunstwerk doordringt of wel , dat de personen alleen spreekmachines zijn , door wie de schrijver bij beetjes
laat zeggen, wat de .schrijver zelf eigenlijk te zeggen heeft, zoodat
de roman of het drama eigenlijk niets anders is dan een heel lang
hoofdartikel van een krant. c. van de kunstwaarde der werken
nl. of inderdaad een geheel is geleverd of een legkaart , mozaïk ,
of de schr. ons doet medegevoelen met zijn redeneering en zijn
personen ; of hij objectiviteit heeft nl. of hij in staat is ons te doen
zien , wat hij beschrijft nl. zoo levendig te teekenen, dat het is, alsof
we getuigen waren, van hetgeen er voorvalt of gezegd wordt voorte vallen ; -- of wel , dat de schrijver alleen gespeculeerd heeft op
den verbasterden smaak van het publiek, steeds minder door kunst
te boeien bijv. door een beetje viezigheid, een beetje aandoenlijkheid
en een beetje sociaal-demokraterigheid, d. i. (niet de echte, maar
alleen) een beetje straat- en kroeg-politiek.
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De ware kritiek behandelt, inhoud, strekking en kunstwaarde van
een boek en natuurlijk wijst die op het goede, het minder goede en
het slechte of onbeduidende in ieder dier rubrieken.
Eene beoordeeling, die aan deze eischen niet voldoet is veelal
niets meer dan een poging om A in de lucht te steken of B afbreuk te doen en heeft daarom hoegenaamd geen waarde.
Een woord ten slotte ter verklaring, waarom deze artikelen niet
met een naam, maar met enkele letters geteekend worden, het is
omdat minstens drie maar veelal vier verschillende personen deze
artikelen samenstellen : de karakteristiek, de bibliographie (soms nog
het bijwerk) en eindelijk de noten.
Deze artikelen zijn ook alweer de vrucht van ingespannen arbeid.
We hopen, dat ze onze lezers zullen bevallen.
A. R. X. (Y.)

MAX MULLER.
6 Dec. 1823-20 Oct. 1900.
Tusschen 1890 en 1900 stierven drie mannen, die van onberekenbaren en alom merkbaren invloed zijn geweest op het geestelijk
leven en de ontwikkeling hunner tijdgenooten, onverschillig in welk
deel der wereld: Tyndall, Huxley en Max Muller, de
beide eersten Engelschen, de laatste een Duitscher, die letterlijk
Engelschman was geworden. Hoogst omvangrijk was hun kennis,
bijna onmetelijk het veld hunner studie, maar juist omdat zij met
geestdrift, smaak, fantasie en levenslust begaafd waren en op hun
studieveld slechts die bloemen plukken, slechts die vruchten oogsten
wilden, die hun geurig en smakelijk toeschenen, hebben de strenge
geleerden, die voor de studeerkamer en voor de volgende geslachten
arbeiden , deze drie als paarden van weelde beschouwd en ze
ongeschikt gekeurd in deftigen stap al zwoegend de zware zegekar
der wetenschap te helpen trekken.
Toch zijn aan honderdduizenden voor het eerst de oogen geopend
voor de wondere aantrekkelijkheid en de alles omvattende schoonheid
der natuurwetenschap, sedert zij Tyndall's boeiende vertoogen hadden gelezen 1 ) ; toch hebben honderdduizenden nooit de schoonhedenvan het leven en zich ontwikkelen der dierenwereld gekend, voordat H u x 1 e y hunne aandacht daarop vestigde. Maar meer dan eerre
eeuw, eer deze twee optraden, had de menschheid levendige belangstelling getoond voor die wetenschappen, al hadden zij er de schoonheden niet of alleen hoogst verward van gezien en hij, die daarover
wat nieuws kon mededeelen, kon er stellig van zijn, luisterende
ooren te vinden.
Maar de wetenschap der taal, kennis van het eenige, wat den
mensch van het redelooze dier onderscheidt, wie kon zich daarvoor
bezielen ? Was niet door alle eeuwen heen alle taalonderwijs zoo dor,
zoo droog, zoo dood geweest, dat ook de meest geestdriftige leerling
terecht alles onuitstaanbaar vond, wat er iets mee te maken had ?
Geheugen en niets dan geheugen was er werkzaam : geen fantasie,
1) Waarin trouwens Faraday hem was voorgegaan, echter als bijwerk;
want Faraday's overige veelomvattende arbeid met alle daaruit voortkoxnende ontdekkizigen staat nog hoog, ook bij de geleerden, aangeschreven.
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geen methodische studie, geen verband van welken aard ook,
tusschen de verschillende deelen van den arbeid, dien men ondernam.
De toovenaar, die plotseling over heel den aardbodem geestdrift
voor taalstudie wist te doen ontstaan, was F r i e d r i c h M a x
M u 11 e r. Wel had Grimm den grondslag gelegd tot vergelijkende
taalstudie, wel had Bopp met volhardende studie het verband aangetoond tusschen de hedendaagsche Germaansche talen en eenige
der talen van Zuid-Azië van voor eeuwen, maar als de heilige taal
dier landen en als het hieroglyphen-schrift der Egyptenaren, was
de vrucht hunner studiën alleen te genieten voor de gewijde priesters, maar het volk bleef buiten staan en zag als Mozes het beloofde
land alleen uit de verte.
Maar Max Muller had noch den streng methodischer geest van
Grimm, noch den volhardenden speurzin van Bopp, hij had iets
van beiden en daarbij veel fantasie, stellig meer dan die beiden samen.
En zoo komt het dat G r i m m en B o p p nog steeds in hooge
eere bij de geleerden genoemd worden en dat Tyndall, Huxley en
Max Müller bij de geleerden bekend staan als mannen van verdienste, maar toch ook als mannen, die de geheimen van den
tempel hebben verklapt en die den volke hebben gegeven van de
toonbrooden, die het niemand geoorloofd is te eten, dan den priesteren alleen.
Over Max Müller's verdienste voor ons taalonderwijzers, hebben
wij echter een ander oordeel uit te spreken dan de geleerden deden,
al erkennen zij, dat door zijn toedoen reusachtige werken zijn
verschenen, waarvan het laatste nageslacht nog dankbaar gebruik
zal maken.
Max Müller had namelijk overeenkomst met nog een andere
grootheid, die binnen de laatste tien jaren overleed , n. 1. met
Ferdinand de Lesseps.
Aan de Lesseps hebben wij de doorgraving van de land-engte
van Suez te danken en wanneer de land-engte van Panama niet
geheel is doorgegraven, dan is dat allerminst aan de Lesseps te
wijten, al is het, dat men hem op de Panama-schandalen heeft
aangezien. Hij heeft niet gegraven, hij heeft gereisd, relatiën aangeknoopt in de kabinetten der vorsten en aan den feestdisch der
aanzienlijken en hij heeft vrienden weten te winnen voor zijne
grootscha plannen, vrienden, die hunne harten en hunne beurzen

openden en daardoor kwam het kanaal van Suez gereed en hadden
Noord en Zuid, 24ste Jaargang.
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niet eenige schurken de goede zaak bedorven, dan zou ook het
kanaal van Panama gereed gekomen zijn.
En zoo heeft ook Max Muller even als de Lesseps zijn naam
verbonden aan grootsche werken, o. a. de Rig Veda en de heilige
boeken van het oosten, terwijl hij voor die uitgaven hoofdzakelijk
geld wist bijeen te brengen en bekwame werkers te vinden.

We laten rusten, wat Max Muller uitwerkte op het gebied van
vergelijkende godsdienstleer en vergelijkende mythologie, wat hij
deed om van zijn geestdrift en studie te doen blijken voor den
godsdienst van het oosten , toen de leer van Buddha tot dusverre
in mysteriën gehuld, door dezen en genen als behartigenswaardig
werd aangeprezen.
Het is van betekenis en noodig hier aan te teekenen, dat hij

sedert 1848 te Oxford woonde, daar van 1854---1868 vergelijkende
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literatuurgeschiedenis doceerde, van 1868-1879 vergelijkende taalstudie (daartusschen van 1872-1873 te Straatsburg) en dat hij in
1879 professor was aan de universiteit te Cambridge, nadat hij in
1878 zijn werk had uitgegeven over den godsdienst der Indiërs.
Van de streng orthodoxe universiteit van Oxford naar de meer
liberale universiteit van Cambridge had dat werk hem den weg
gebaand, maar ... nu was Oxford voor hem verloren en begon zijn
roem in Engeland te verminderen, daar waar zijn waardeering voor
Engelschen godsdienst en Engelsche kerkleer zoo sterk in twijfel
moest worden getrokken.
De wetenschap der letters had intusschen groote vorderingen
gemaakt en het grootste gedeelte van het gebied der levende wetenschap veroverd, en Max Müller ondervond maar al te duidelijk,
dat de wetenschap hem voorbijstreefde en dat andere mannen van
wetenschap, minder ijdel, minder laag op anderen neerziend en
minder met hooge onderscheidingen begiftigd, een dieper inzicht
hadden in de vakken, die hij beoefende, een oneindig omvangrijker
kennis hadden dan hij, van juist die zaken, waaraan hij zijn roem
te danken had
Verbazing mag het wekken voor de landgenooten van den grooten
Sanskritist K e r n te Leiden, die de talen spreekt, die hij kent,
dat Max Müller, aan wiens naam de titel „Sanskritist" als 't ware
was vastgegroeid, geen Sanskriet sprak gelijk hij met een zekere
voornaamheid op het orientalisten-congres te Stockholm vertelde, als
vond hij dat een reden om zich daarop te beroemen. Hij ook
achtte naar Duitsche wijze, het spreken van talen „Kellner-wissenschaft."
Wanneer wij, taalonderwijzers, veel aan hem te danken hebben,
dan is dat vooral om zijne Lectures on de Science of language, die
hier te lande het eerst in wijder kring werden bekend gemaakt
door eene zeer eenvoudige en duidelijke bewerking van den nog
steeds ijverig werkzamen leeraar aan het gymnasium te Amersfoort,
den toenmaligen Directeur van het bloeiend en terecht geroemd
Instituut in Amersfoort A. M. K o 11 e w ij n N z. Met eene rede
in den geest van die der Lectures aanvaardde prof. M o 1 t z e r
zijne academische loopbaan te Groningen, maar hoewel 'de Lectures
ongelezen blevenvoor velen, die er noodzakelijk kennis van moesten nemen, de geest werkte voort, vooral toen vijf jaar na Max
Muller in 1867 W h i t n e y in gelijken geest Language and its
7*
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Study itgaf, door J o 11 y voor Duitschland en door B e c k e r i n g
V i n e k e r s voor Nederland bewerkt.
Door de Lectures leerden de Nederlandsche taalonderwijzers voor
't eerst, dat er eene taalwetenschap bestond, dat de studie der taal
even exact is als die der wiskunde, dat zij, die à la Terwen de
afleiding der woorden raden of gissen, eenvoudig onzin vertellen
maar dat er bijna onveranderlijke wetten zijn, die de vervorming
der woorden beheerschen — G r i m m , die den grond tot deze
wetenschap legde, werd alleen in den zeer beperkten kring der
geleerden gelezen. — Door hem leerden wij op taalverschijnselen
letten en ons rekenschap vragen van wat ons vreemd of onnatuurlijk scheen. Daar is nauwelijks een enkel onderdeel der taalkunde,
waarover Max Müller in de twee dikke deelen niet heeft geschreven en telkens klonk ons uit de bladen de vermanende stem in de
ooren, die ons leerde niet te zeggen, wat we niet wisten. Al die
schrander bedachte afleidingen, die „fijne" onderscheidingen, die
beteekenis van enkele letters (waar o. a. B i 1 d e r dij k zoo sterk
in was) dat alles bleek niets te zijn, nu men de Lectures had gelezen. Indien men in onzen bescheiden kring heden ten dage
gelooft aan taalwetenschap, indien men overtuigd is, dat de leermethode en de grond van betoogen de zelfde is voor de diep gesmade
taalkennis en de hooggeprezen wis- en natuurkundige wetenschappen, dan is het aan Max Müller, dat we dat alles te danken hebben, aan den man, die door de geleerden met minachtende welwillendheid werd beoordeeld, maar die aan de ongeleerden vergunde
een kijkje te krijgen in de schatkameren der wetenschap. Duizend
dwaze beweringen zijn weggebleven sedert men in de Lectures gelezen had, wat de wetenschap er van zeide en wat vast stond.
En nu mogen latere onderzoekingen aan de resultaten van
Max Müller's studiën een groot deel van hun betrouwbaarheid
hebben ontnomen, onveranderlijk is op wetenschappelijken grond
bevestigd, wat lang vergeten was en wat sedert vierentwintig janr
als motto op onzen omslag staat, dat de taalwetten even als de
landwetten moeten gevonden worden en niet kunnen worden gemaakt.
Bij de wetten des lands is men steeds meer gaan lief hebberen,
maar waar het wetenschap en niet politiek of behoud van positie
')

;

1 ) In den eersten Jaargang van Noord en Zuid in een beredeneerd
artikel door C. Stoffel aangekondigd.
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geldt, blijft onverbiddelijk de eisch, dat men alleen aanneemt, wat
historisch vaststaat en overtuigend is bewezen.
Wie van de waarheid overtuigd en doordrongen is, zal wellicht
wat langer, maar stellig beter studeeren als een ander en zeer zeker
nooit examen doen zonder te slagen.
De aarde is niet verder van den hemel, dan weten van zeker en
overtuigd weten ?

Max Muller bleef , gelijk ook het portret toont, dat wij van hem
geven, niet misdeeld van vorstengunst en eereteekenen Hij was
— getuige zijn meeleven met de leer van Oxford — meer Engelschman dan Duitscher, hoewel hij veel waarde aan zijn Duitschheid hechtte. Een lief novelletje Deutsche Liebe moet ons daarvan
overtuigen, ook de titel Chips from a german workshop, voor eene
verzameling van schetsen en studiën. Het werk over den godsdienst
van Indië, waaraan hij bezig was , toen hem de dood verrastte en
waarvan eene der laatste bladzijden in die Woche werd afgedrukt,
was Duitsch. Het laatste werk, dat van hem in 't licht verscheen,
in 1899, was een onbeduidend ding Auld lanq Syne. Over zijn
smart bij 't verlies zijner dochter, wat hem gezondheid en verstand
in gevaar bracht, hoort men veel, over zijne beminnelijkheid zeer
weinig spreken; maar zijn naam is heel de wereld door bekend en
zal lang na zijn dood genoemd worden.
De gunst der vorsten bleek nog bij zijn graf, waar we afgevaardigden vinden van den Keizer van Duitschland, van de Koningin
van Engeland en van den Koning van Zweden.
Moge uit zijn graf een stemme weerklinken door alle landen,
die het oor treffe van hen, die in orakeltaal de wonderen der wetenschap verheerlijken, dat voor hen, die zoeken nuttig te zijn,
door de beoefening der taal bij het onderwijs, gehoor worde gegeven
aan de jammerkreet, die vooral den mannen van goeden wille uit
de borst wordt geperst:
Gij predikers, daar in de lucht, hebt gij ook niet een woordje voor mij?
Zoo Max Muller ons geleerd heeft, wat we niet moeten aannemen, laat dan de geleerden ons mogelijk maken, te bepalen, wat

wèl als waarheid aangenomen en wèl als „brood der wetenschap"
aan de leerlingen gegeven mag worden.
Amst., 7 Januari 1901.
TAco '11. DE BEER.

BIET OPKAMERTJE VAN DEN ONDERWIJZER,

Een woord vooraf.
De heer De Beer, altijd wakker waar het de belangen geldt van
zijn tijdschrift, koesterde sinds lang het voornemen, een zekere
ruimte van N. en Z. te bestemmen voor candidaat-hoofdonderwijzers.
Hij meent, dat ik daarbij zou kunnen helpen doordat ik van nabij
bekend ben met onderwijzers-behoeften.
Volmondig stem ik toe, dat er een breede schaar van onderwijzers,
al of niet in 't bezit der hoofdacte, bestaat, die — met alle waardeering van den tot nog toe gevolgden koers — gaarne een gedeelte
van N. en Z. een meer practische richting zagen inslaan.
Er zal dus plaats ingeruimd worden voor opstellen, antwoorden,
wenken ... die alle tot doel hebben : in te leiden in de studie van
de Nederlandsche Taal- en Letterkunde. Alle geleerdheid, en vooral
geleerderigheid, „blijve buiten staan". Zou daarmee aan de dege-

lijkheid tevens de deur gewezen zijn ?
Anders gezegd : het doel is, de onderwijzers te leeren studeeren
in de eerste plaats te leeren lezen, en, wat daarmee in onmiddellijk
verband staat, te leeren _ spreken en schrijven.
Gaarne wil ik bij het bereiken van dat goede doel behulpzaam
zijn, naar mijn beste weten en kunnen ; doch ik reken daarbij op
veler medewerking, vooral van den kant der onderw^zers zelf die
voor de hoofdacte studeeren. Om behoeften te kunnen bevredigen,
moet men ze eerst kennen. Komt daarom tot ons met uwe vragen
en opmerkingen. Alleen daardoor kunnen we voeling met elkaar
houden.
Aan u dus een belangrijk deel van mijn taak!
Als we onze deur wijd openen voor vragen omtrent Ned. T. en L.
doen we dit echter met twee beperkingen, die samengevat kunnen
worden aldus : niet alle vragen denken we te beantwoorden.
A. Het aantal onderwijzers die niet de glorie, niet het genot
van het zelf-vinden nog kennen, schijnt altijd groot te blijven. Als

medewerker aan een ander tijdschrift is het me gebeurd, dat 'én
man me honderd vragen over één stuk thuis stuurde. Die jonge
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man had blijkbaar een stuk gekozen dat boven zijn bevattingsvermogen lag, hij voelde, dat hij ' bij het begrijpen veel miste, had
heele velletjes postpapier met vragen gevuld, had die velletjes
ingezonden.
Met dat alles deed hij wèl, en verkeerd te gelijk.
Dat hij smaak had in hartigen kost , legt een eervol getuigenis
af van geestelijken honger. Zich verdiepen in een boek, te zwaar
voor zijn kracht , heeft ook zijn nut , al was het alleen maar
dat het de behoefte scherpt om meer te leeren. Buitendien is het
kiezen van geschikte leerstof zeer moeilijk voor den beginner, die
het veld nog niet kan overzien. Aan ons dus om op te geven,
wat gelezen, wat nauwkeuriger bestudeerd dient te worden.
Het stellen van de vragen, d. i. het zich bewust worden van wat
men niet weet, is een uitstekend ding., Het mooiste compliment,
ooit door een examinator aan een candidaat gemaakt, is dit : die
man weet wat hij niet weet. Geef dien candidaat alleen maar tijd,
de rest zal hij wel vinden, en hij wordt een „kraan". Vraag dus
maar frisch op, hoe meer hoe beter, — maar richt de vragen eerst
aan u-zelf !
De hoofdfout van den man met de 100 vragen zat in het opsturen
der velletjes.
Wat hij nog niet geleerd had, is het oordeelkundig gebruik maken
van studiewerken, het naslaan in boeken. —
Beter dan het beantwoorden, een voor een, van de duizend-en-een
in te zenden vragen, schijnt mij het aanprijzen van deze methode:
Sla eerst in Van Dale alle woorden na, waarin ge vermoedt dat de
zwarigheid wortelt ; betreft de moeilijkheid u onbekende feiten of
personen, zoek dan in uw andere studieboeken of in een encyclopedie ; — is de vraag dan nog niet opgelost, lees dan eerst eens
door, verder ; keer daarna op uw schreden terug en tracht nog
eens, zelf de vingers onder den steen te duwen. Lukt het nog al
niet, — wacht dan een veertien dagen en begin weer van voren af.
„wat een werk ! 't Is toch veel gemakkelijker, even een briefkaartje te zenden aan N. en Z."
Gemakkelijker, ja ; beter ? — beslist neen.
Zelf moet ge 't zoeken en (dan ook) zelf zult ge 't vinden. Niet
door het eten, door het verteren groeit men. Naïeve, laat ik maar zeggen : onnoozele vragen worden dus niet
beantwoord.
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In ieder onderwijzers-opkamertje moeten aanwezig zijn:
Van Dale's Groot Wrdb. der Ned. Taal (5e druk 1898).
Hendriks Handwdb. van Ned. Synoniemen (4e druk 1898).
Kramers Woordentolk, of beter : afzonderlijke woordenboeken
voor de 3 vreemde talen.
Een encyclopedie, al is 't ook een kleine. Bijv.
In 't Ned. Brouwer Encyclopedie f 1.90.
Kepper Nw. » - 7,50.
de Beer en Laurillard, Woordenschat f 22,50.
Sijthoff Wrdb. v. Kennis en Kunst, 10 dln. ingen. f 15 (geb. f 19.)
[Winkler Prins, Encycl., tusschen f 50 en f 80].
In 't lid. Meyer, Handlexicon f 6.50.
Brockhaus, Kl. Convers.-lexicon, 2 dln. f 11,70.
»
3 dln. f '19,50.
Meyer,
»
In 't Fr. Larousse Dictionn. complet f 1,90.
Bouillet Dict. univérsel d' hint. et de géoo r. f 14.80.
Piet. des sciences, des lettres et des arts f 14,80.
»
Hatzfeld Piet. général f 20,90.

Een bijbel , liefst met een woordregister , of nog liever met den
kleinen Trommius.
B. Een andere rubriek vragen, die niet beantwoord zullen
worden, omvat :
a. de vragen die in ieder menschenleven zich na verloop van tijd
zelf oplossen of uit het het bewustzijn verdwijnen, omdat men de
hoop op een oplossing heeft verloren. ('k Herinner mij hier bijv.
een jongen vriend die , na lezing van Couperus' Noodlot , met tal
van angstige gemoedsvragen op de les kwam.)
b. de vragen die den onderwijzer van een vruchtbare studie
zouden afvoeren. Hieronder reken ik vele [niet alle 1] vragen naar
de herkomst van woorden en uitdrukkingen, vele vragen naar
spitsvondige grammaticale onderscheidingen, enz.
c. de vragen waarop wij, ondanks alle moeite, het antwoord ook
niet kunnen vinden. Natuurlijk worden die dan gepubliceerd : om
bij wijzeren raad te zoeken.
En nu aan het werk.
Ik noodib u uit, met de pen in de hand en uw studieboeken op
tafel, Staring's Twee Bultenaars, aandachtig te lezen, -- en uw
vragen, opmerkingen, enz. over dat stuk in te zenden. Bij de
behandeling wordt daarmee dan rekening gehouden.
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Nummer voor het gemak (om de 5 of 10) de regels even , maar
pas op het rijm : reg. S bij v. staat op twee lijnen. Ik tel 443
versregels.
Staring wijst in de Aant. als een van zijn bronnen voor deze
vertelling aan : Johann Karl August Mus iris , Volksmarchen der
Deutsehen (1782-87), deel IV , Ulrich mit dem Bühel.
De vergelijking jan De twee Bultenaars met dat sprookje is zeer
interessant en geeft een eigenaardigen kijk op Starings manier van
werken. Om 13 tot die vergelijking in de gelegenheid te stellen ,
zal ik het verhaal verkort weergeven. Ge kunt dan nagaan , wat
hij , meer of minder sterk gewijzigd, heeft overgenomen. Wien het
interesseert , wat Staring liet liggen , neme Mus ius zelf ter hand.
Hij zal dan meteen duidelijker dan uit mijn vertelling voelen, wat
Staring aantrok in den beroemden Prof. aan 't Weimarsche gymnasium , beroemd als schrijver der Physiognomischen Reisen (1778),
een satire op al te warme volgelingen van Lavater , beroemder als
dichter der Volksmarchen. Mij dunkt , het waren de naïveteit, de
trouwhartige , vroolij ke scherts , de vermakelijke spotternijen met
de menschel ke dwaasheid van den zeer verstandigen dichter, naast
zijn ernstig streven naar taalkeurigheid en het naïeve genoegen
waarmee hij dikwijls zijn beeldspraak uitwerkt , ciseleert , zoodat
de figuren als uit de lijst van het verhaal treden .... Musaus en
Staring waren in meer dan een opzicht geestverwanten.
-

Ten tijde van Keizer Hendrik IV woonde bij het Fichtelgebergte
een roofridder, Egger Genebald, die het eindelijk zoo bont maakte
dat de buren zich vereenigden , hem aanvielen en doodden. Zijn
zwangere vrouw ontkomt , zwerft een paar dagen in een bosch
en vindt ten slotte een onderkomen bij een oud vrouwtje, een fee,
„die Waldfrau im Gebirge." , die haar een kip schenkt welke
gouden eieren legt. Daardoor kan ze haar in 't bosch geboren
dochter Lukrezia een goede opvoeding geven en zich zelf , als
weldoenster van kerk en armen , een goeden naam verwerven.
Deze dochter komt later aan het hof en krijgt daar het naaikistje der Keizerin onder hare hoede. Als bij hoffeesten de Keizerin
voorbijgaat , bewonderen alle hovelingen de schoonste der sleepdraagsters, die .... niet ongevoelig blijkt voor de zwijgende hulde.
De goede moeder heeft haar een schok gouden eieren meegegeven;
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en van dat speldengeld schaft zij zich ruimschoots aan , wat voor
jonge schoonen , wier hart nog niet door Amors pijl getroffen is,
de hoogste zaligheid uitmaakt. Anders dan Klara , „die niet naar
schijnvermaken rende en in geen strik bleef hangen , dien Vleierij
den Hoogmoed spant" , zou Lukrezia het klatergoud van haar
toilet niet ruilen voor een heiligen-aureool. De heeren .... wat
oogen heeft , roept wonder ! Geen harten , of zij brengt ze , als
door betoovring te onder." De dames .. .. weten wijs haar afgunst onder de mooiste complimenten te verbergen : „Vrouwenlof
is als olie in der mannen mond , als edik scherp en bijtend op der
vrouwen tong."
Wijl zoo van alle kanten de wierook -- zij het ook al geen
Kerkelijke — haar omgeurde , zou het een grooter wonder geweest zijn dan een gouden hoenderei , als de poleerglans harer
reine vrouwenziel niet door den roest der ijdelheid ware ingevreten."
Als een vrouwelijke Marco sticht ze brand in alle harten , en ziet
met koud leedvermaak vele volle wangen verbleeken en vermageren.
Evenwel „de ervaren minnesoudeniers , die wel merkten dat het
terrein ongunstig was, lieten het steeds bij een schijnaanval blijven
en defileerden met stille trom zijwaarts. Precies als onze vroolijke
heertjes die aan ieder vrouwlijk hart aankloppen als het in een
schoonen boezem slaat, doch Hymens reine fakkel schuwen als de
roofdieren in Afrika's woestijnen het vuur. De minder zaakkundigen echter , die in overmoed en in allen ernst den stormloop
waagden , werden met verlies van hun rust en tevredenheid afgeslagen , wijl de jonkvrouw haar schans goed verdedigde." —
Aan hetzelfde galante hof schitterde sedert jaren een andere
Marco. Een ideaal van een man : gezellig , vroolijk , rijk , onvermoeid danser , goed zanger , fijn hoveling , geestig als Esopus ,
doch helaas, ook als Esopus met een kleine onvolkomenheid behept.
TJlrich , graaf van Klettenberg , genaamd Ulrich met den Bochel.
Lieveling der dames en in haar midden juist in zijn element, wilde
hij echter — als Lukrezia — wel ketenen smeden, doch niet dragen.
Deze twee nu , Lukrezia en Ulrich , vatten ongeveer terzelfder
tijd en met eenzelfde doel het plan op, op elkaar hun aantrekkingskracht te beproeven en als het wespje nu omspannen hangt in
het web", — of , zooals Musaus zegt , „als de ander het zeil heeft
gestreken, dan zelf vlug het anker te lichten en op de vleugelen van
den wind de haven van een ander liefdevol hart binnen te vallen."
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Voor Ulrich wordt „het spel van trots en ijdelheid" echter droevige ernst. „De vlinder die zoo vaak om het licht had gedarteld,
bleef daaraan kleven (sic) , en de heete vlam verijdelde de laatste
stuiptrekkingen van zijn streven om de vrijheid te herwinnen."
Hij is niet minder verliefd dan Graaf Freedrik en — merkt Musius
spottend op — als hij in onzen tijd (1780) geleefd had, zou geen
vrouwlijk hart weerstand hebben kunnen bieden aan zijn stillen'
bleekera weemoed , aan zijn „jungen . Werthers Leiden." Om door
zijn hardere tijdgenooten niet uitgelachen te worden , vermant Ulrich zich en — boet er met zijn gemoedsrust ook zijn kasteel bij in.
Als Lukrezia's zege vaststaat , komt er nieuwe afleiding voor
haar , en wel in de ruige gedaante van Graaf Ruprecht von Kefernburg , bijgenaamd Ruprecht met den Bult. Ruw en driest, vol
dommen trots en overmoed , waagt ook hij den aanval , want de
hoekige provinciaal weet niet , dat „de sluwe hofgratie heur hart
gebruikt als een triomfboog , waardoor de schaar geketenden passeeren mag, doch waarin niemand een blijvende plaats kan vinden."
De Bochel en de Bult komen beiden bij de Keizerin te biecht,
die Lukrezia ferm de kleine ooren wascht en haar de belofte af
wil dwingen, één van beiden naar het altaar te volgen. De schoone
heeft ten slotte slechts één beding. De meesteres is met die volgzaamheid in . haar nopjes en vraagt, welke proef de gelukkige moet
doorstaan. „Alleen, dat ze den bochel en den bult afleggen, waarmee ze nu rondloopen. Uw keizerlijk woord heb ik, dat ik niemand
vóór 't vervullen van die voorwaarde heb te volgen ..." De keizerin , vergauwd door de slimme feeks, is woedend, maar wil haar
woord niet breken. Dus schiet er voor Ulrich niets over dan —
een bedevaart naar 't Heilige Land. Ruprecht vat het geval kalmer op en blijft zijn dame uit den weg : „brandblaren maken voorzichtig." Als de Keizerin , nog in 't gevoel van bij den neus genomen te zijn, haar listige naaldenbewaarster verwijt dat ze Ulrich
heeft uitgeschud , antwoordt Lukrezia daarop door ... van de cadeautjes een adellijk .nonnenklooster op den Rammelsberg bij Goslar
te stichten : eigenbaat was niet haar hartstocht. „Hoe kon dat ook
in de bloeiende lente haars levens en met een stijg of wat gouden
eieren achter de hand !"
Ulrich dwaalt dan, telkens omziend, naar het Zuiden, verdwaalt
in een bosch, wordt slapend gevonden door een oude kruidenzoekster, die hem brengt bij Signora Dottorena , Professorin te Padua
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in niets minder dan de Medicijnen en de Geheime Wetenschappen,
die blijkbaar de zomervacantie doorbrengt op haar kasteel in Tirol.
Wel vertrouwt Ulrich het een oogenblik niet heelemaal, of alles —
die lusthof in een woestenij, die gracieuse professor en haar beeldschoone dochter — wel zonder duivelskunsten toegaat ; maar de
dames zijn verrukkelijk gastvrij en het kruidenvrouwtje heeft zoo
natuurlijk gewaarschuwd tegen het gevaar dat hij liep , als hij
Signora Ughella — de schoone en niet juist koele dochter — te
diep in de oogen keek ... dat hij het zich ontgeeft. Zelfs blijft
hij , op algemeen verzoek (want hij is zijn gezelschap waard !) een
paar weken logeeren.
De gastvrouw , schoon bijna-bezitster van den Steen der Wijzen,
is vrouw genoeg om Ulrichs delicate positie te doorgronden, nieuwsgierig genoeg om hem uit te hoorera, wreed genoeg om hem op de
proef te stellen : om aan Lukrezia kwaad met kwaad te vergelden.
[En hier heeft Musiius een kostelijke gelegenheid om te spotten met
een limonade-poeier, die wel een kortstondigen hartstocht maar geen
liefde wekt, die tot een huwelijk maar niet tot het geluk voert.
„Ze vindt in uw vaderland flink aftrek en gaat bij kisten vol over
de Alpen.
Ulrich vindt, bij eenig nadenken , de wraak wel zoet , maar
zoeter nog de liefde.
De Italiaansche begrijpt van zulk een Germaansche vergevensgezindheid niets , doch heeft er niettemin een vermoeden van , dat
de edele man een beter lot verdient.
Natuurlijk ontlast ze den bezwaarde , die nu op de vleugelen
van het verlangen naar Goslar in 't Keizerlijke hof wil rijden, doch
bij Brixen in zijn drift van 't paard tuimelt . ... om Ruprecht tijd
te geven , ook in Tirol zijn geluk te beproeven.
Want Ulrich had , bang dat zijn Schoone hem nog zou ontgaan,
zijn Keizerlijke beschermvrouw , onder de roos , het avontuur geschreven. Harer Majesteit was echter het talent der stilzwijgendheid niet verleend. En. zoo geschiedde het , dat Ruprecht kon berekenen dat hij — in den tijd dat zijn medeminnaar in Brixen zijn
ribben liet cureeren — net heen en terug naar Tirol kon rijden.
Hij zadelt zijn renpaard , komt , vindt wel geen kruidenvrouw,
doch dient zich zelven aan , en — bederft natuurlijk alles met de
jonge juffer Ughella, „omdat hij gaarne een centenaar hoop inruilde
tegen een drachme onmiddellijk genot." Ook hem helpt de Pro"]
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fessorin, maar aan een tweeden bult, dien van Ulrich : „TJnbescheidener. , nimm dies zur Ahndung des verletzten Gastrechts : winde
Dich in ein Knauel und runde Dich wie ein Plauel." Paf , het
licht gaat uit , Ruprecht valt in zwijm en vindt bij zijn ontwaken
niemand om zijn woede aan te koelen dan Kruidenmie , die hem
de troostrijke verzekering geeft, dat hij na drie jaar , gebeterd van
ziel , terug kan keeren . . .
De welbepakte lastdrager geeft , na zijn gal uitgespuwd te hebben , in zoover aan dien raad gehoor, dat hij zich door zijn knechten op 't paard laat hij schen en naar huis rijdt ; waar hij bleef tot
het der botanische Matrone geliefde hem te „ontladen van dat verwenscht teveel."
Of het zoover kwam , hooren we niet. —
Ulrich is onderwijl genezen en vindt in Lukrezia (wat men niet
zoo heel licht zou raden , doch het gebeurt meer , dat een preutsche vrij ster de liefste gade wordt") een voorbeeldige echtgenoote,
met wie hij jaren gelukkig leefde. Als de graaf-zonder-land een
oogenblik in de war zit , waar een boterham te vinden voor zijn
familie en reeds omziet naar zijn goed zwaard , openbaart zijn
vrouw hem het geheim van de hen die gouden eieren legt. —
Vraag : Welke punten van overeenkomst, welke punten van
verschil merkt ge op tusschen het sprookje van Musaus en het
verhaal van Staring ? — Geef aan, welke veranderingen in uw oog
verbeteringen zijn !
Na de vergelijking van Staring met Muskus, is ook interessant
de vergelijking van Staring met zich zelf. Hier is gelegenheid om
een stalles te halen van de beste soort ! Zie bijv. Beets' Inleiding
blz. , XVI : „Het loont de moeite, en zou als aesthetische oefening
groote nuttigheid kunnen hebben" enz.
Daarom volgen hier eenige varianten uit den druk van 1827.
Hoor ! Was Shit Maarten zelv' 't mirakels doen vergeten,

vs. 72

Te Hedel aan de Maas woont een eenvoudig, Man,
Die 't op de proef nog kan.
vs. 118.

Doch op 't wezen.

Van haar, wier weefstoel ginds heur vlijt
Een kroon schenkt, blijft hij liefst de hemelsche onschuld lezen,
En 't schoon betrachten, dat met schoon in zoeten strijd
Den regter wij flen deed, die hier den prijs zou geven ;
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vs. 127. Met zachte hand eens zoo dat huis bestierde,
Waarin ik eenzaam treur. Zóó bezig óm mij zwierde,
En sieraad leende aan 't nutte, en orde aan d' overvloed.
Hoe klont een weldaad in waardij, door háár geschonken,
Voor die mijn hulp behoefde in tegenspoed !
Hoe smaakte mij, aan Klaraas borst gezonken,
't Genot des zegens dubbel zoet !"
De Minnaar dacht het, enz.

vs. 138.

De Grijsaard sprak, en 't hoofd
Des Graven rigt zich op ; zijn blonde lokken zweven
Langs effen schouders af ; de moed straalt ongedoofd
Zijn blikken uit ; zijn borst wordt krachtig opgeheven.
Niet schooner vormde uw beitel, Gabriël!
Niet eedler schiept ge op levend doek, Apell'
Van Bree 1 den enz.

vs. 202. Zij komt en helpt, waar, zonder hulp, de Bloed
Die d'ongeplukten kus zoo zwaar misgelden moet,

Het vliegen enz.
vs. 311. Daar, waar 't in gulden glans, van wierookwalm omspeeld,
D'aanschouwer treffen zou, dat hij, geknield, zijn lippen enz.
Amsterdam.

SCHELTS VAN KLOOSTERHUIS.

Lezen.
In nagenoeg ieder verslag van het hoofdacte-examen wordt de
klacht herhaald : de candidaten konden niet lezen.
De examinatoren bedoelen daarmee iets anders dan wat Muutatuli meende toen hij klaagde dat het Nederlandsche volk niet kan
lezen.
Twee verschillende zaken , maar die in nauw verband met elkaar staan. Multatuli beklaagt er zich over , dat het publiek niet
begrijpt wat het leest , niet voelt , zich niet indenkt , geen deel
neemt aan wat hij het Nederlandsche volk toeschreeuwde. Zijn
schrikkelijke waarheden werden opgevat als mooischrijverij, als vertelseltjes of overdrijvingen , werden voor de lezers geen spookgestalten die hun zoeten dommel stoorden .. .
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De examencommissies bedoelen , dat de candidaten een stuk proza
of poezie niet van het blad kunnen zegqen .
Over het oorzakelijk verband tusschen de eene en de andere
klacht hoeft niet lang uitgeweid te worden. Goed zeggen van het
gelezene is een eerste voorwaarde van goed begrijpen. Lees , om
u daarvan te overtuigen , een vers of een drama thuis — en ga het
daarna hooren in den schouwburg. Ge zult het stuk bijna niet
herkennen : 't is of het grooter en rijker is geworden , alsof het
enorm is gegroeid. Maar wie het vers daar zei , is kunstenaar. Hij
geeft niets dan het vers , maar hij geeft het geheel. Thuis hadt
ge maar een deel gezien , grooter of kleiner naar de maat van uw
leeskunst.
Alleen wie een stuk litteratuur goed kan zeggen, kan het helder
en volledig begrijpen. 1 )
Maar ook, alleen wie goed een bladzijde Nederlandsch kan oplezen, kan leeren goed te schrijven. Veel te veel toch wordt er
stom geschreven. Wie zich een vlotten, helderen stijl wil veroveren,
moet — ja, goed, d. i. helder en scherp en geleidelijk denken, maar
ook — beginnen met hardop te lezen wat hij geschreven heeft, en
daarbij scherp naar den klank en den rhythmus van zijn proza te
luisteren.
Een vlotte stijl is een benijdenswaardig bezit, vooral op examens.
Wustmann wijst in een opmerkenswaardig, schoon zeer conservatief boekje ) o. a. op de voorliefde van sommige schrijvers om wenn
(indien) weg te laten : „een man van geweten zal, wil hij zijn naam
niet in gevaar brengen ..." Voor wie luid schrijft, botsen de beide
werkwoorden zal en wil tegen elkaar als een paar locomotieven.
Schrijft men : „indien hij zijn naam niet in gevaar wil brengen",
dan mondt de bijzin als een bijriviertje in den hoofdzin uit, welks
loop hij versnelt.
Den aangenamen indruk, dien een vloeiende stijl maakt, krijgt
men dan, als bij het lezen de opvatting der gedachten, het verstaan
1) S'étudier á bien lire une page est le moyen le plus sur de la comprendre mieux et de la retenir plus longtemps. (Ministeriëele aanschrij
ving, geciteerd door Legouvé).
2) Allerhand Sprachdum.mheiten, Kleine Deutsche Gramm. des Zweifelhaften, des Falschen und des Hasslichen von Dr. Gustav Wustmann, Leipzig, Grunow, 1891 (3 Mark). Vgl. daarbij het antwoord : Allerhand Sprach-

grobheiten. Eine hbfliche Entgegnung von I. Minor. Stuttgart 1892.
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van het geschrevene steeds gelijken tred houdt met het opvatten
der letterteekens door het oog.
Is men echter, zooals maar al te vaak in de zeer degelijke, maar
tevens typisch-Duitsche, d. w. z. „Duitsch" in den slechten zin van
het woord, boeken het geval is, genoodzaakt, doordat de schrijver
eigenlijk zich zelven, in een op zich zelf lofwaardig streven naar
grondigheid, voortdurend in de rede valt en dus brokstnkken inschuift, een zin eerst stuksgewijze — zooals met dezen het geval
is — bij elkaar te zoeken, dan op zijn schreden terug te keeren
— recapituleeren is een onaesthetische bezigheid, beweerde Busken
H uet terecht, en maakt korzelig, voeg ik er aan toe — dan zegt
men dat die iemand niet vlot, maar hortend schrijft, en men voelt
lust, het geschrevene kalmpjes ter zijde te leggen. 1 ) Want telkens
slaat zoo iemand ons den logischen draad uit de handen. Is men
echter" ... wat ? is men wat ? vraagt de lezer zich af. Zijn oog
dwaalt verder, vindt eindelijk het verlossende woord „genoodzaakt",
doch is daarmee nog niet klaar. Weer vraagt de arme geplaagde:
,,genoodzaakt, waartoe ?'' In plaats van hem dadelijk van antwoord
te dienen, komt de schrijver aandragen met een motiveering, die
het zoekend slachtoffer nog niet kan interesseeren. Eindelijk heeft
deze de hoofdzaak bijeen : „Is men echter genoodzaakt, een zin
eerst stuksgewijze bij elkaar te zoeken, dan" — moest de hoofdzin
komen ... En met dat al, zijn de vele bepalingen en invoegsels
zelfs niet gezien.
Wie de ongelukkige neiging heeft, zóó te schrijven (en op een
examen is het een ramp) , die kan zoo'n zin niet laten staan wanneer hij eenmaal gewoon is geworden, luid te schrijven. Hij hoort
dan het bevel: maak korte zinnen, scheid het lidwoord niet van
zijn substantief door lange bepalingen, schuif niet tusschen, maar
laat volgen ...
Doch hoe zal hij zijn proza kunnen hooren, kunnen beluisteren,
die niet kan lezen ?
Dat de examen-commissies met het volste recht van een candidaat
kunnen . eischen, dat hij vlot, en-in-den-toon, een niet te moeilijk
1) In hoeverre men dezen stijl »onoprecht" mag noemen, beoordeele
de lezer, na lezing van stuk 6 van J. Geels Onderzoek en Phantasie, blz.
x130, waar de 13 regels lange zin, toch op een andere wijze is ineengedraaid.
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stuk Nederlandsch kan oplezen, zal. nu wel duidelijk zijn. Er is
anders nog meer.
Een onderwijzer, die zelf niet lezen kan, heeft een noodlottigen
invloed op. zijn leerlingen. Niet alleen leeren de kinderen bij hem
nooit lezen, en berooft hij hun dus, levenslang wellicht, van een
groot genot, -- maar het is een feit dat zoo'n niet-lezend onderwijzer zijn leeslessen ook op een peuterige manier behandelt. Hij
zal woordje voor woordje verklaren, uitdrukking voor uitdrukking
door andere laten vervangen -- zoodoende misschien eenige woordenkennis aanbrengen, eigenlijk buiten de les om en dan nog oppervlakkig ook ; -- maar de les in haar geheel behandelt hij niet,
de les uit de les zelf verklaren doet hij niet. Waarover later,
hoop ik, meer.
Goed lezen , welk een heerlijke kunst ! Zij verrijkt, verfijnt en
overstraalt het leven.
Vraag het aan een grootmeester : Ernest Legouvé, La lecture
en action. 1 )
Hoe die kunst machtig te worden ?
.Door te lezen.
Maar : oordeelkundig, met studie te lezen.
Van de soort studie die daarbij noodig is wil ik u eenige voorbeelden geven. Alleen één raad nog vooraf : Vereenigt u tot clubjes
die geregeld samenkomen : om beurt voor beurt vooraf bestudeerde
stukken te zeggen. Roep anders desnoods uw broer of uw buurman
binnen, maar lees, na studie, geregeld, iedere week, iemand een
paar bladzijden voor.
We beginnen met een schoollesje : Bonte Steenen, B, bl. 35,
De kleeren maken den man. 2)
De hoofdtoon is betoogend.
1) 12e uitg. bi . 27, bijv. 't Boekje kost 3 francs en is meer dan het
dubbele waard, evenals zijn L'art de la lecture, 48e uitgave. Een goed
oefeningsboek voor wie genoeg Franscli kent, is : Contes, Poésies, Récits
etc. par Léon Ricquier (Paris, Delagrave, 1894, 5e éd.). In 't Nederl. bestaat
een ouderwetsche, deftige Handleiding ter bevordering van het kunstmatig (!)
lezen , enz. door C. A. P. Weissman de Villez (Amsterdam, Schalekamp,
v. d. Grampel en Bakker, 1845, 2e druk).
2) Van verre, maar in hoofdzaak, een bijgewoonde technische-leesles in
een hoogste klas gevolgd.
Noord en Zuid, 2Iste Jaargang.
S
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Wat dat beteekent, kunt ge 't best gewaar worden door te
luisteren naar iemand die ... betoogt. Dit beluisteren van sprekers
(van allerlei stand, van iederen ouderdom, vooral van kinderen en
van vrouwen : omdat deze over 't algemeen beter spreken dan de
mannen), dit aandacht wijden aan de afwisselende mate van vlugheid
waarmee gesproken wordt, aan het pauzeeren, aan het intoneeren,
aan het onbewust aanbrengen van kleurverschillen in de stem, dat
nauwkeurig acht geven op het spreken in uwe omgeving, en het
bewust nabootsen daarvan, is de helft van de kunst ! Met welk een
volhardende hartstocht reeds beroemde acteurs, zeggers, overal en
in alle omstandigheden en altijd op die wijze studecren — d. i.
luisterend, en nabootsend — kunt ge alweer nalezen bij Legouvé.
Wie betoogt, bezigt bijna zonder uitzondering de middenstem,'
spreekt kalm, duidelijk, geaccentueerd, helder, rust vooral, „leest
de komma's", rust van tijd tot tijd iets langer : om den hoorder tijd
te gunnen, het gehoorde te overwegen. -- Alles zonder overdrijving,
zonder gemaaktheid.
Het geven van deze wenken is gemakkelijker dan het opvolgen.
Dikwijls heb ik opgemerkt, dat behoorlijk lang rusten, vooral het
nadenkend rusten, van den lezer een zekere mate van moed schijnt
te vergen. Wanneer de kinderen zóover gebracht zijn, dat ze op
school durven rusten
en dus (ja : dus en derhalve) den weemoedig
klagenden schooldeun kwijt raken — spoort men hen aan, ook
thuis, aan Moeder, iets zoo voor te lezen. Weet ge wat het antwoord meestal is ? Een bedeesd, wantrouwig lachen : „die zal het
zoo gek vinden."
Er zijn wel volwassenen die niet boven deze kinderlijke vrees
verheven zijn.
En toch, goed rusten, goed interpuncteeren, is het begin van goed
lezen. Legouvé verdeelt de moeilijkheden van zijn kunst in vier
groepen : van de uitspraak, van . het articuleeren, van het ademhalen,
van een verstandige interpretatie der gegeven gedachten. Voor al
deze groepen nu is een nauwkeurige, een zorgvuldige punctuatie
met de stem een groote hulp. Zie in La lecture en action de
allerinteressantste hoofdstukken IV en V.
—

De titel van ons lesje wordt gewoon-weg gelezen : ge kondigt
uw onderwerp aan. Daarmee uit.

De eerste zin brengt ons tot een algemeenen leesregel, een leeswet:
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die van het hoofdwoord. Ze luidt : zoek in ieder stuk eerst het
hoofdwoord, -- geef dat den hoofdtoon, door het luider of nadrukkelijker, langzamer, hooger of soms lager te zeggen, en ... een
ondeelbaar oogenblik te wachten, vlak er voor. Die kleine pauze
kondigt het hoofdwoord aan, dient het bij den hoorder aan, zou

men kunnen zeggen ; geeft het relief.
Natuurlijk zijn er in een les vele woorden waarin een gedachte
als samengevat is, want iedere zin heeft minstens één hoofdwoord,
iedere periode ook minstens een .... En niet alle zijn even belangrijk, vatten niet evenveel samen. Ook hier is het : wat het
zwaarst is, moet het zwaarst wegen.
De schrijver valt vrijwel met de deur in huis. Het hoofdwoord
van den eersten zin bevat meteen de hoofdzaak van de heele les.
Rabener heeft zich tot doel gesteld, ons waarvan te overtuigen ?
Van de waarheid die in zijn spreekwoord ligt opgesloten, dat de
volksmond met die vijf eenvoudige woorden een groote wà^Lrheid
zegt. Zoo dikwijls wordt ironisch van de almacht der kleeren gewaagd, zoo vaak wordt ons spreekwoord schouderophalend op iemand
toegepast : „och ja, wat zal ik u zeggen, met hem is het ook
meer schijn dan werkelijkheid, een mooi uithangbord maar magere
keuken ...." In den grond van zijn hart meent Rabener ook wel
niet, wat hij zegt (neem ik aan, doel! zie later) ; maar de lezer
zou niet in de rol blijven, als hij reeds dadelijk „groote wààrheid"
merkbaar ironisch zei.
Den heelen zin leest men dus eenvoudig, kalm, nagenoeg op
één toon, alleen de beide hoofdwoorden wat nadrukkelijk, gerekter 1);
Ge zoudt het misschien niet vermoeden maar

In die-vijf-eenvoudige-woorden, ligt 1 een groote wààrheid opgesloten.
Punt. Rust. -- Nadenkend, ale met de oogen dicht, de lettergrepen toetellend

De klééren maken den man!
Punt. Langere rust. — Levendiger en een terts hooger:

1) In navolging van L. Ricquier zijn soms eenige woorden ingevoegd:
die tot doel hebben het juist zeggen te bevorderen, den lezer op de toonhoogte te brengen. Bij de studie worden die niet gecursiveerde woorden
hardop —, bij het voordragen in gedachten meegezegd. --^ Ook de punetuatie is soms veranderd : met een bedoeling. -- Een loodrecht streepje 1
duidt een zeer korte rust bij doorgaanden toon aan, een even aarzelen, a. h. w.
-

-

8*
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Wonderlijk!
Kortere rust

zou men zoo wei

zeggen , dat dievijf-onnoozele-woordjes
Kleur ze met de stem zeer onschuldig, doch vat ze samen : samen vormen
ze één geheel

Nu, wat zouden die?

de sléutel zijn

Waarvan?

van

zooveel geheimzinnigs 1 en onverklaarbaars,
Zeer korte rust : cle rest hoort er onmiddellijk bij, maar wordt er achteloos, iets sneller en lager van toon, aan toegevoegd:

als zich 1 onder
de menschen rondom-ons 1 voordoet? -Hervat de toonhoogte van 't begin van den vorigen zin, welk begin hier,
even gevarieerd, herhaald wordt. Maar nu net den klemtoon op „zou",
vooral niEt op »:eggen", dat anders licht een tegenstelling (b v. schijfven of gelooven ...) zou waloker roepen.

Zou-men-wel-zeggen, dat 1 zij menigmaal 1 het ware
wat zeg ik ?

het
Benige middel zijn , om een geluk te bereiken
Ga dooi'!

waardoor
zoovele menschen ,
Het groote aantal laten uitkomen, dat liet menschen zijn, spreekt van

zelf.

dag-in-dag-U,it
o zoo zwaar

wwerken en zwwoegen ?— —
(De eerste alinea is uit. Er begint iets nieuws : Rabener gooit het over
een anderen boeg Dus : op een anderen toon:

„Gij spot", zult ge zeggen,
Dat kon wel waar zijn,

en toch -Ik vraag het u in allen ernst,

zou het wel waar,
wèl-dégelij k-wáaa zijn , dat alleen kennis ,
vlijt , — verstand , —
om alles samen te vatten:

kortom deugd
wat doet ? verheffing en verbreeding van toon 1

arbeid ,
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gezien en geëerd maakt ?
Laat het vraagteeken goed klinken : ge vraagt het uzelf en uw hoorders
af. Deze hellen naar een ontkennend antwoord over : neen, niet alleen deugd
is het, die geëerd maakt. om hen nog verder te doen overhellen naar uwe
meening, vraagt ge met een onschuldig gezicht, of er niet een tikje, een deel
waarheid schuilt in wat ge nu gaat zeggen : daarom geheel en al" iets meer
Idem dan »mis" :

Wat dunkt u?

Zou ik het geheel-en-al mis hebben, als ik ronduit zei:
Wat weerga, niets anders dan

Kl eeren

maken knap en groot en beroemd en invloedrijk,
wat wilt ge nog meer?
't .bene woord wordt het andere achterna gegooid.

^aa^

'k zou haast zeggen

in de,
oogen van velen
zelfs, misschien wel

deugdzaam ? -Er is een andere opvatting van de les mogelijk, en die voert
tot een anderen leestoon. Welke opvatting de juiste is, — doet
er hier niets toe. Dat beide opvattingen ieder haar eigen leestoon
meebrengen (of veroorzaakt worden door den toon ?), dat is hier
de zaak !
De lezer kan nl. meenen, dat Rabener niet ironisch spreekt,
geen rol speelt, maar dit bedoelt : „De kleeren maken in onze
schijnwereld werkelijk , en in allen ernst, den map. Dat moest
wel niet zoo zijn, dat voel ik ook wel, maar 't is zoo. Wees een
uil, desnoods een eerloos mensch, maar heb een deftig, een representabel voorkomen, een indrukwekkende figuur, en ge zult carrière maken. Hoe gaarne de naïeve zedenmeesters het anders
zouden willen doen voorkomen, — zoo-is-het-leven."
Welke veranderingen die meening brengt in den leestoon der 1e

alinea, moge de lezer zelf nagaan. De tweede zou ik, om de
laatste opvatting weer te geven, zoo lezen :

„Gij spot", zult ge zeggen ,
Laat het zoo wezen',

en toch

-

bedenk u eens goed, de zaak is er ernstig genoeg voor,
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zou het wel waar,
wel-degelijk-waar zijn,
wat men van naïeven, groote kinderen, zoo vaak hoort,

dat alleen 1 kennis , arbeid,
Tel de woorden maar toe!

vlijt, verstand,
Driftiger!

kortom 1 deugd
! — even rusten, want nu komt het, waar de schijnmenschen zoo hard
naar draven :

gezien en
geëerd maakt?
Ja, sterker nog !
Dus geen na-denkende pauze

Zou ik het geheel-el-al Mis hebben,
als ik brutaal voor mijn meening uitkom,

als ik ronduit zei:
Neen!

Klééren
maken knap en groot en beroemd en zelfs invloedrijk , ja
in de oogen van velen ook deugdzaam?
Oratorische vraag, dus eer een ! dan een ?

We keeren tot onze eerste opvatting terug.
De eerste alinea was uit. Dus : langere pauze. Gij overpeinst
het spreekwoord nog eens : De kleéren maken den man, -- n.l.
de mooie kleeren — ge stelt ze u voor, ze lachen u toe.
Ha ! 't is toch maar alles, mooi gekleed te gaan!

Kleeren ! — welk een 1 heerlijke uitvinding!
In eens in den klein-achtenden toon vallend:
Nu vraag ik je,

Wat betéekent een
eerlijk , of een braaf man ,
mits

in een armoedig pakje?
Immers de moeite niet waard!
Echt minachtend toegevend:

Jaa —
nu weet ik wel

hij komt
iets minder toegevend
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ook misschien , waar hij wezen wil; men zal ook
hèm eergin --wel te verstaan !

op den duur;
ja waarlijk!

men zal inzien, dat hij
niet in schijn, maar

werkelijk
knap , groot is —
wel te begrijpen echter

op den duur,
en dan nog

misschien;
Ik wil zelfs gelooven, dat

men zal inzien, dat

hij het 1 in zijn leven
— maar niet voor zijn dood helaas —

goed-met-zij n-medemenschen-meende —
och ja!

al-weer : op -den-duur, misschien!
Levendiger en haast zonder pauze doorlezen : om de tegenstelling direct
op het voorgaande te laten klappen!

Maar laat hij nu eens
kostbare kleederen aantrekken,
heel chic èn fijn!

geheel en al naar de mode,

dan zul je eens wat anders zien!
met nadruk, langzamer:

en men zal tegen hem opzien,
neen maar!

en prijzen,
niet 1 misschien , maar
meestal ,
velen

meestal! hem loven

,

helaas

hem een eereplaats geven ( boven

alweer: meestal!

Kort rusten, want de alinea is hier eigenlijk niet uit:
Want, we weten het allen,

Hoe toch gaat het dikwijls in de wereld?
Ik zal 't u zeggen, en ge zult zien, dat ik gelijk heb.
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Neem eens aan , dat een man,
zoo'n heel eenvoudig man,

met een jasje naar ouderwetschen snit ,
met die lange panden, je weet wel,

een hoed van de vorige . mode ,
nu, dat zoo een brutaal wordt, en, verbeeld je,

voor 't
eerst van zijn leven 1 bij
de hoogste autoriteit !

Zijne Excellentie den Minister
A een bezoek wil afleggen. — Hij mag van geluk
spreken,
als hij ook maar binnengelaten wordt,

als de portier 1 hem niet
reeds bij de deur

met allerlei praatjes
tracht af te schepen.
Maar hij is er_ nog niet ! Want
-

Vervolgens moet hij 1 door een
gansche schaaar van bedienden dringen,
Climax van minachtende hoogheid

waarvan de een
hem uitlacht , een ander 1 uit de hoogte op hem neerziet , een derde 1 hem voltrekt niet gelieft op te merken.
Enz.

— Hij vraagt schuchter naar Zijne Excellentie. Niemand
antwoordt , natuurlijk , niemand wijst hem den weg. —
Zal hij de vlegels mores leeren ? Neen,

Ootmoedig 1 en verlegen staat hij daar. -Zal hij zich vermannen ? 't Duurt lang, maar

Eindelijk nadert
-hij 1 eerbiedig 1 den' man tot wien allen zich wenden,
die toegang tot den Minister verlangen.
Teeken met uw stem goed de lakeiën-hooghartigheid, maar verdonkeremaan
den klein gedrukten tusschenzin:

„Ja , vrindje",
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is het hooghartige antwoord , „ ge

moet morgen maar eens

terugkomen:
want

Zijne Excellentie
Laat goed het gewicht van dien titel voelen!

heeft het heden te drup ! -.Schuchter en zacht:

„Maar een enkel oogenblikje zou voldoende ..."
wezen
Maar voor dat woord ,gezegd kon worden, dus onmiddellijk er op, hard
en driftig:

„Néén , neen !"
Wat verbeeldt ge u wel?

klinkt het verder , „ Zijne

Excellentie heeft wel iets Sanders
te doen, dan visites van allerlei menschen te ontvangen."
Zooals van jou en jouw soort.
't Gordijn zakt, de komedie is uit. Zoo gaat het nu.
Merk op, dat hoe deugdenrijker (le eenvoudige man is, hoe schriller de
tegenstelling uwordt. Laat dus zin innerlijke voortr. ef fel jkheid luid klinken. Begin eenvoudig, maar stijg!
--

,

Daar staat nu de brave , de eerlijke , de bekwame
man , -- de man die honderden menschen 1 door zijn
weten en zijn goeden wil gelukkig kon maken , -- de
man die iedereen het zijne geeft ,
Kortom

de man van groote

bekwaamheid , van groote verdiensten!
En wat stond hem in den weg?

Zijn ar-moedig-pakje
Was een hinderpaal voor de erkenning zijner grootheid.
Lees, alsof hier de alinea uit was. De volgende zin wordt kalm verteld,
alsof er nog meer zou volgen. Maar eensklaps...

Beschaamd 1 wil hij de deur uitsluiper,
als een hond die slaag ...

Doch zie ! Wat

is dat?
Driftig, haastig, druk

Men stoot hem met geweld uit den weg , men
rukt de beide vleugeldeuren met drift open , alle be-
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dienden komen in beweging, allen plaatsen zich 1
in-dee-moedige houding 1
en buigend

aan den ingang. -Ah ! ik begrijp.

Daar nadert iemand. Een man van gewicht!
Wie zou het zijn?

Wie is het ?

Wàt een tegenvaller ! -- Bali!

Een schitterende modepop , een fat, kijk,

die de trap luchtig
opstapt. Zijn hoofd , hoe hol ook,
dat wèèt ik wel

wordt bewonderd:
want, kijk maar!

haren niet prachtig gefriseerd?

Zijn de

En is dat niet voldoende?

Zijn hooge beschaving
bestaat 1
och, heel simpeltjes

in de vaardigheid van . allerlei complimenten te
maken. — Verstand?
Wel, hoe kun je 't vragen,

Hij heeft het niet.
Waarom zou hij ?

Ook zijne ouders
hadden het niet en toch waren ze groot 1 en geëerd ; en gevierd,
welja!

evenals hij . —
Ja, als men 't goed nagaat,

Eigenlijk 1 is hij zeer dom ; maar
en dat is heel wat beter,

hij is fijn gekleed ; en
waarlijk, heel lief,

heel aardig in den omgang ; zijn
kennis 1 bestaat in het bezit eener gróote massa 1 aardige

123

aneedoten , waarmee hij in alle gezelschappen ,
benijdt ge hem niet ?

als een

ster van de eerste grootte , schittert!
Ge begrijpt nu wel,

Men stelt prijs op
zijn bezoek , men hewóndert hem.
Hier ook, want zie,

Zijne Excellentie ontvangt hem vriendelijk , en
wie weet ?

voelt zich misschien 1 vereerd
door zijn bezoek!
0 ja, ik vergat nog te vertellen:

Inmiddels is de eenvoudige man reeds lang uit het
gewoel verdwenen.
Maar dat is toch ook zijn eigen schuld. Want ik vraag u,

Waarom kleedt hij zich niet als
de-eerste-de-beste-modepop ?
Zéér ernstig, laat dalen uw stem:
Hoorders, zijt ge 't niet met mij eens, als ik zeg:

Er zijn spreekwoorden ,

die
helaas

wel eens waar blijken,
en dan 1 een pijnlj/cen indruk maken:
Ge weet het nu:

onder deze bekleedt
een eerste plaats : „De Iclééren 1 maken den man ".
En heeft de lezer nu het geheim van goed-lezen begrepen ? Den
koo f dregel van de leeskunst • zien toepassen ?

Hij luidt : Zoek uit te vorschen, wat de schrijver heeft willen
zeggen, stel u kelder zijn doel voor oogen. Doordring u van zijn
bedoelingen en geef ze met de stem weer.
Maak het u daarbij niet gemakkelijk, en laat daarom alle gebaren
weg, -- of ze moesten, u geheel onbewust, als vanzelf gemaakt worden.
't Zou me niet verwonderen, zelfs — eerlijk gezegd -- zou het
me teleurstellen, als de lezer de aanwijzingen niet overdreef, als hij
voldoende m a t hield bij het aangeven der verschillende nuan-
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ces. Eenige forschheid in de kleurverschillen is echter als begin
van de studie niet kwaad.
Daarna komt de moeilijker oefening : de nuances te behouden en
toch alle verschillen te matigen, te dempen den toon met al zijne
variaties terug te brengen tot den beschaafden spreektoon.
:

Eindelijk. Ik weet zeer wel, dat ook bij deze methode - vijf verschillende personen op vijf verschillende afstanden van het ideaal
verwijderd zullen blijven.
Want niemand geeft meer dan hij, in eigen
hoofd, en eigen hart, aan fijnheid en warm gevoel bezit.
( Wordt vervolgd.)
SCHELTS VAN KLOOSTERHUIS.

TAAL EN ZEDEN ONZER VADEREN TOEGELICHT
DOOR EENIGE OUDE KLUCHTSPELEN.
I.
Inleiding.
„Oude Kluchtspelen !" zoo hoor ik menige lezeres en menigen
lezer van dit Tijdschrift uitroepen : „Oude Kluchtspelen !! wat hebben
wij daar nu aan ? Wij hebben Don Quichot zien spelen en wat
platte grappen van Sancho Pansa gehoord , wij hebben den Ridder
zien vechten met den kok en zijne maats en toen wij naar huis
gingen , waren wij nog niet veel wijzer. En als er om een of
ander jubilee eens zulk een oud stuk moet gespeeld worden, dan
zit men verlegen, om voor een fatsoenlijk hedendaagsch publiek
zulke platte, onkiesche taal ten tooneele te voeren en dan moet er
met de pen heel wat doorgehaald worden, om het oorbaar te maken.
Neen, oude kluchtspelen zijn uit den tijd !"— ( 1 ). Zacht wat, mijn
waarde lezers , de blij- en kluchtspelen , waarop gij smaalt , zijn
in de eerste plaats niet geschreven voor een fatsoenlijk twintigsteeeuwsch publiek ; voor wie schreven Hooft , Breeroo , Asselijn enz.
anders dan voor hunne tijdgenooten ?
En die tijdgenooten , de
zeventiende-eeuwers , waren minder kiesch en minder kieskeurig in
hunne woorden , wel is waar , dan hunne nakomelingschap , maar
-

1) Den 16den Maart 1881 is op plechtige wijze herdacht de 200ste verjaardag van Hooft's geboorte. Bij die gelegenheid zou de Warenar van
Hooft ten tooneele worden gevoerd, gelijk dit twee jaren vroeger (5 Febr.
1879) met Vondel's Leeuwendalers had plaats gehad. Doch een groot deel
der feestcommissie, niet den heer Alberdingk Thijm aan het hoofd, was
van meening, dat. een opvoering van den Warenar met de eischen onzer
tegenwoordige beschaving en onzer kiescher ooren in strijd was. De heer
Thijm had zich de moeite gegeven de intrige te wijzigen op zulk eene
wijze, dat daaruit alles verdween, wat een 19de-eeuwsch publiek aanstoot
zou kunnen geven. De meerderheid der commissie echter, van meening,
dat onkiesch gansch iets anders is dan onzedelijk, besloot tot onveranderde
opvoering. Intusschen is het een feit, dat de besnoeide Warenar in den
Stadsschouwburg werd opgevoerd en de origineele, onveranderde door Prof.
De Vries, ten aanhoore van een vrij groot aantal belangstellenden, waaronder ook dames, in een der zalen van Felix-Meritis werd voorgedragen.

Zie Prof. J. V e r d a m, Inleiding op Ware-nar.
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daarom niet minder zedelijk. Bij hen gold evenzeer goed voor goed
en slecht voor slecht , en zij waren er niet op uit om het kwade
in schoonschijnende vormen en de zonde in een kleed van klatergoud aanlokkelijk te maken. Integendeel, met de geesels der
scherpste satire beukten zij op de volkszonden , elk in zijn kring:
de predikant van den kansel , de dichter op 't tooneel of in
volksdichten.
't Was geen ijdel woordenspel, als er gezegd- werd : „de schouwburg plant en stampt de zeden in de jeugd" en : „lachende de
waarheid te zeggen , wie zal dat wraken ?"Maar er is meer : de oude blij- en kluchtspelen zijn de spiegels,
waarin het volk zich zelf zag en mitsdien de getrouwe afspiegeling
van den tijd, waarin zij geschreven werden, wat betreft denkwijze,
taal en zeden. Evenals Jan Steen , Ostade en andere schilders
van het volksleven , zelfs de groote Rembrandt niet te vergeten ,
hunne modellen onder het volk zochten, zoo bestudeerden Huygens,
Hooft en Breeroo de taal van het volk , ten einde zich zoo nauwkeurig mogelijk daarin uit te drukken en zoo welsprekend mogelijk tot het verstand en het hart te spreken. En wie twijfelt of
Bernagie , Langendijk of wie ook zich aan overdrijving schuldig
maakten met het doel eens recht grappig te wezen , zoodat zij
daardoor minder betrouwbaar zijn , hij ga nu nog , anno 1901 , in
de achterbuurten der groote steden of op de dorpen en hoore daar
het volk , zoo man als vrouw , als zij in uitersten van vreugde of
drift de sluizen hunner woordenrijkheid openzetten ; hij merke die
schilderachtige, pikante woorden eens op, dien overvloed van spreekwoorden en zegswijzen , en dan zal hij volmondig bekennen : de
ouden hebben de natuur op de daad betrapt.—
Wat den vorm betreft, zijn dus de oude kluchtspelen rijke bronnen,
om de taal te leerera,
D e V r i e s zegt in zijne inleiding op den Ware)2ar : „(het is ons
te doen) om de taal, zooals zij in het hart des volks leeft en bloeit,
vrij en onbelemmerd , los en levendig , doch tevens rein en onvervalscht ; -- met welgevallen (vinden wij) in onze oude tooneelstukken die dagelijksche spreektaal zonder verandering uitgedrukt.
Hoe vele (thans) verouderde woorden en spreekwijzen , hoe vele
oorspronkelijke vormen , hoe vele bijzonderheden , die dikwijls plotseling een lichtstraal werpen op hetgeen ons altijd duister was voor-

gekomen. Zeker de beoefening van deze oude gedenkstukken mag
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geenszins verzuimd worden door dengene , die in het wezen onzer
moederspraak dieper wil indringen."
V a n V 1 o t e n in zijne inleiding tot het Nederlandsche kluchtspel
van de veertiende tot de achttiende eeuw redeneert aldus :,, Allerbelangrijkst zijn zij daarenboven nog voor de taal ; niet zoo zeer om de grammaticale bijzonderheden, die er uit vallen op te delven, als om den
tastbaren , aanschouwelijken aard der taal zelve ; alles in haar is,
als in het volk , dat haar sprak , zelfstandig en krachtig leven;
beeldrijk en dichterlijk , vel van frischheid en gloed , zinnelijk en
zinrijk beide, is er niets dors en doodsch in haar, is alles levenden
bezield ; en kan er daarom, juist in dezen tijd van taal-bederf en
verwaarloozing (1854) , gewis geen heilzamer arbeid worden aanbevolen , dan de vlijtige en opmerkzame lezing en beoefening der
voortbrengselen van ons oude volkstooneel.''Laat ons, om te bewijzen, dat de meeste kluchtspelen niet zijn
geschreven alleen om te vermaken en te doen lachen, maar om te
leeren en de volksondeugden te bestrijden, aanhalen wat B r e d e r o o
in zijn inleiding voor den .Spaanschen Brabander „tot den goetwillighen Leser" (1618) zegt
„Want ick stel u hier naacktelijck en schilderachtich voor ooghen,
de misbruycken van deze laatste en verdorven werelt ; de ghebreckelijckheyt van onse tydt : En de Kerck, en straat-maare mishandelinghen van de ghemeene man 1 ) : doch onder andere, heb ick mijn
eyghen bekende swackheyden niet vergheten, biddende den Almogende dat hij de mijne en den uwen, ghenadelijck wil te hulpe
komen, want hem ist bekent, dat ick dit niet uyt haat, noch om
yemandt te vertoornen noch te verbitteren, maar om my en alle
menschen te verlustighen en verbeteren ghedicht en gheschreven
hebbe." En verder : „Maar soo de ghemeene Speelen van ouwts
af, niet anders en verhandelden, als het ghene bij de ghemeene man
ommegingh, so hebben wij dan na de kleyne ervarentheyt, van de
wereltlijcke dinghen ons volck niet hoogher doen spreken dan sij
en verstaan of daghelijcx mede ommegaan." En eindelijk : „Nu
heb ick't inder waarheyt op niemant in 't besonder ghemeent,
maar heb de kluppel int hondert blindelingh geworpen, luck raack,
die ghetroffen is , volcht het Rijmpje : Doetet u seer , wachtet
u meer."
1) d. w. z. : de volkszonden,
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Een ander getuige Pieter Bernagie, t 1696, spreekt aldus :
„Door redeneringen de menschen hunne fouten, met der zelve
gevolgen aan te wijzen en te beschimpen, werd van de deftigste
het bekwaamste middel geoordeeld, omme op de Schouwburg teffens
ende te vermaaken ende de zeden te verbeeteren. De Huwelijken
Staat, Belachchelijke Jonker en eenige andere stukjes zijn op deeze
wijze verhandeld." „Uit alle hetgeene bygebragt is, zou men
schijnen te mogen besluiten, dat het nu ook noch geoorloft zoude
konnen blijven, de leedige uuren op de Schouwburg te verslij ten,
indien naauwkeurig in acht genomen wierd, dat men op het Tooneel
zulke Stukken verbeelde, welke dienen konden tot vorderinge van
de Deugd en goede Zeden, en bestraffinge der Fouten, zo ook alle
aanstootelykheid in allen opzigten werd geweerd, in gevolge van
het bevel der Edele Groot Achtb. -theeren Burgemeesteren van
Amsterdam. Of in het Spel, de Mode, dit goede oogmerk bereikt
is, stellen wij aan het oordeel van den bescheidene ILéezer en
Aanschouwer." Tot zoover B e r n a g i e.
Wij zullen slechts eenige kluchtspelen doorlezen, om daaruit
bijzonderheden betreffende taal en zeden op te diepen : alle te
behandelen is natuurlijk onmogelijk, en vele aan eene nadere
beschouwing te onderwerpen, dit zou de grenzen, welke dit Tijdschrift
zich stelt, verre overschrijden. Immers P. H. v a n M o e r k e r k e n
heeft in zijn zeer te waardeeren werk : Het Nederlandsch Kluchtspel
in de 17de eeuw, de fragmenten van 74 kluchten gegeven ; en in
het Alphabetisch Overzicht der Z'ooneelstukken in de Bibliotheek van
J"ohs. Hilman, 1878, vindt men 1940 blij- en kluchtspelen, uitgegeven in de 16e, 17e, 18e en 19e eeuw, waaronder echter vele uit
andere talen vertaald.
In een volgend artikel beginnen wij met Eten en Drinken.
-
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HET OPKAMERTJE VAN DEN ONDERWIJZER.
II.
De twee Bultenaars.

Inleiding.
Staring verwijst in de Aant. naar Musicus , Volksmirchen (zie
de vorige afl. van N. en Z.) , naar de Volksverhalen en Legenden
van Mr. C. P. E. Robidé van der Aa en naar de Irische Elfenmarchen
van Br. Grimm. Het laatste boek heb ik nog niet kunnen krijgen.
IIet tweede is uitgekomen te Arnhem bij Is. An. Nijhoff in 1839,
dus 12 jaar nadat St. zijn gedicht liet drukken ! De inhoud van
De gebogchelde Speellieden is deze : plaats , Aken ; tijd , 21 Sept.
1549 ; arme gebochelde speelman, verdwaalt te middernacht op een
soort heksensabbath , moet spelen , levert goede dansmuziek, wordt
daarvoor ontbocheld. Een afgunstige collega zoekt het volgend jaar
zelf de heksen op , speelt allerdwaast , gedraagt zich alleronhebbelijkst , wordt dubbelgebult. 't Zou kunnen zijn , dat St. de geschiedenis voor '27 kende , maar nagevold heeft hij van dit flauw vertelseltje geen letter.
In het sprookje van Musiius evenwel zou men het prototype van
de Tw. Bult. herkennen, ook zonder dat St. --- even eerlijk als eenvoudig -- had opgebiecht. Beide verhalen laten zich aldus samenvatten : Aan een hof verkeert een buitengemeen schoone jonkvrouw ;
twee gebochelde ridders worden op haar verliefd , doch loopen een
blauwtje , omdat de schoone geen misbakken echtgenoot begeert;
de beste der twee ridders , ondanks de zwelling van zijn rug de
lieveling van de dames , is wanhopig ; de ander neemt het zaakje
vrij kalm op. De eerste edelman maakt bij een Veelmachtige een
gunstiger indruk, wordt van zijn te-veel ontlast en komt als Adonis
terug. De ander hoort daarvan, rent in galop naar dezelfde plaats
om ook hulp te halen, gedraagt zich ploertig jegens de dochter des
huizes en wordt dubbel belast. Hij krijgt echter de verzekering
dat hij , na eenigen tijd , en op voorwaarde van echt berouw , ook
genezen zal worden. Daarop wordt hij te paard geheschen en rijdt
weg. De Jonkvrouw en de edele Ridder trouwen en leven gelukkig.
Dat is het geraamte van St's geschiedenis zoowel als -van een
9
Noord en Zuid, 24ste Jaargang.
--
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deel van M's sprookje. En toch had St. het volle recht , desverkiezend , zijn gedicht oorspronkelijk werk te nóemen. Want , behalve
de hoofdlijnen van de geschiedenis , heeft St. alles veranderd , en
met consequent overleg gewijzigd. Met eenige phantasie kan men
stap voor stap nagaan , waarom St. veranderde.
Weggelaten is al dadelijk de aanloop. Verdwenen is het verhaal
van den roofridder , van diens vrouw , verdwenen haar• avonturen
met een verliefden wapenknecht , geschrapt de Waldfrau im Gebirge , het hoen dat gouden eieren legt , onderdrukt het verhaal
van Lukrezia's . geboorte , - opvoeding en komst aan het hof. Van
de Tw. Bult. is het begin typisch-Staringiaansch : de expositie is
kort en klaar , men staat dadelijk midden in de verwikkeling : het
blauwtje is reeds in aantocht. [Kent ge J. Verne's Robur de Veroveraar ? Als compositie een zeer leerzaam boek!]
De geschiedenis is van 't Fichtelgebergte overgebracht naar 's Dichters geliefd Gelderland, met Arnhem, Hedel en Oen. Daarmee verviel Tirol en Padua. Misschien ook maakte St. eenig bezwaar tegen
een Middeleeuwsche Professorin in de Hoogere Geneeskunst. In
ieder geval heeft hij die veelmachtige dame zeer geschikt vervangen
door een eigen schepping : een krijgsman door verdriet en zorgen
kluizenaar geworden. Zonder aanleg wordt men dat echter niet,
redeneerde St. terecht. Wolf moest dus buitengewoon vroom en
contemplatief van nature zijn. Dan is hij, als Middeleeuwer, meteen
gepredestineerd om een geestesverschijning te krijgen , een wondergaaf te ontvangen : die van vleesch te kneden als zacht was.
Welke heilige kon die gaaf verleenen ? St. vond er geen en schiep
derhalve een Martelaar , die -- wat te begrijpen valt -- zelf flink
gekneed is , liefst geperst. In een wijnpers bijv. -- Daar herinnert St. zich dat Bacharach beroemd was om zijn wijn , de plaatsnaam deed aan Bachus denken , — klaar was het : de heilige moet
derhalve het altaar van Bachus hebben geschonden , enz. Hoe zal
hij heeten? Hoe kwam de dichter aan zijn naam Kufus ? V. d.
Bosch vermoedt dat St. gedacht heeft aan het „Gr. Kouphos =
lichtzinnig, met het oog op zijn bedrijf."
Om Ot te kunnen straffen , moest jonkvrouw Ughella overgenomen worden , doch van karakter veranderen. Weg kon vallen het
tooverachtige van het Tiroolsche lustslot in een woestenij , de zang
en dans die daar uitstekend, in Wolfs kluis echter kwalijk pasten.
Uit den vreemde moest ook Wolf komen : om beter zijn rol te spelen.
.
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Zijn stamslot staat dus aan de Noordzee , en als Hollander kan hij
meteen meegevochten hebben voor Hagestein.
Wat de hoofdfiguren betreft kon St. geen vrede hebben met de
karakters. Als de een ontlast zal worden en de andere met dubbele gaaf begiftigd, moet dat gemotiveerd zijn, vond St. terecht,
door de deugden van genen, de ondeugendheid van dezen. Frits
wordt dus geïdealiseerd en Ot met zwarte kool geteekend. Maar
Ot moet ook niet al te zwart gemaakt worden, als hij niet alle
sympathie verliezen en later nog „terecht zal komen". Als
tegenstelling kan Frits, de edele, flinke man, een trouwen dienstvriend (Roêl) aan zich verbinden. Otto, de egoïst, heeft. slechts
knechten.
Die trouwe Achaat is geheel van St.'s eigen vinding, en -- schoon
bijfiguur -- met warme kleuren geschilderd. Een familie-stuk,
zooals men in de 15e eeuw, en vroeger, schijnt gehad te hebben:
kindermeisje en speelmakker, schermmeester en pikeur, wapenknecht,
strijdmakker en raadsman, tweede, bezorgde ... moeder en toch
ondergeschikt ; alles op zijn tijd, maar altoos trouw verknocht met
lijf en ziel. Roêl is nu oud geworden en derhalve wat lang van
stof. 't Is wel opmerkenswaard, schoon niet onverklaarbaar, dat
de altijd korte Staring den praatgragen Rudolf heeft geschapen ! -De vriend heeft te veel met zijn meester doorgemaakt (vs. 45-49)
en ziet te hoog tegen hem op, om niet een vrij zinnigen draai in
zijn geest gekregen te hebben ; doch als knecht weet hij te zwijgen
en die gelukkige eigenschap komt zijn meester ten goede. V. d. Bosch
ziet in R. een overtuigd geloovige, -- ik lees dat er niet in en
denk aan de meer gemaakte opmerking, dat sommige „opvoeders",
vooral aanhankelijke, min zelfstandige naturen als R., een sterken
invloed ondervinden van den aard en den aanleg hunner kweekelingen, wier verstands- en gemoedsleven zij op den duur als weerkaatsen ... voor zoover zij „er bij kunnen". Wat bij Frits philosophische zelfstandigheid was, wordt dan bij Roêl een zweren bij
zijn Heilige : zijn jongen Meester zonder vlek of spat. Maar tegelijk
kan de onderstroom van zijn boerennatuur hier heel goed bovenkomen, nu het gelooven in het wonderstuk van den herschapen
bedelaar hem en zijn Meester zoo juist van pas kwam ! -- In
ieder geval is de trouwhartige Rudolf een der aantrekkelijkste personen uit het heele verhaal. En daarbij oorspronkelijk Staringiaansch,
De vrouwenkarakters zijn geheel onherkenbaar.
9*
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St. voelde al bijzonder weinig voor de coquette feeks Lukrezia.
Op een heel enkele uitzondering na (bijv. Nichtje Rijk) , zijn St.'s
vrouwen eerbare , deugdzame meisjes of huismoeders. De dichter
van de Jamben , van Herdenking , van zoo menig Lied , en de gelukkige echtgenoot had te veel ridderlijks in zich , om de Vrouw
een oneedle rol op te dragen Ga zijn vrouwenrollen maar na, in:.
Lenora , Ada en R^: jnouci (ondanks e. 3. !) . Hertoq Arnoud , De
Verjaardag, Hoop verloren — -Trouw bewaard, Ivo, De Tlainl yr, De
Radja's Dogter, Marco, enz. enz. 1 )
St.'s vrouwen, mag men zeggen, zijn allen meer of min geïdealiseerd. Bij hem was er dus geen plaats voor Lukrezia, noch voor
de niet zeer koele Ughella, die door haar moeder voortdurend bewaakt moest worden. Buitendien -- vond onze componist terecht

-- werkten beide coquettes den gang. van het verhaal tegen. Een
coquette Klara zou onwaarschijnlijk maken, dat de ernstige, degelijke, fijnvoelende Frits op haar verliefde en later met haar- een
gelukkig huwelijk tegemoet ging ! Een aanhalerige, verleidelijke
Agnes verminderde de schuld van Otto, zou Wolf van onrechtvaardigheid, althans van te groote hardheid doen verdenken.
Wreed heeft St. het van Muskus gevonden, den onschuldigen
Ulrich bij Brixen van 't paard te laten vallen ; onwaarschijnlijk,
hem een bode te doen zenden en zoo zijn mededinger tijd te geven
ook in Tirol zijn geluk te beproeven. Hoeveel natuurlijker loopt
dat rond met dien genezen krommen bedelaar, die eerst Roêl, en
dus Frederik, voor de voeten loopt, en later pas onder Otto's aandacht valt. Meteen wordt de deugd van Frits, in Roêl belichaamd,
in Heel beloond!
Eindelijk heeft het St. niet bevredigd dat men van Ruprecht met
den Bult niets meer verneemt als hij door 't kruidenvrouwtje naar
huis is gezonden. Te minder bevredigd, toen de Dichter kans zag,
zijn Otto door de Liefde te louteren. De geheele episode van Ots

beetring — de helft van het verhaal is oorspronkelijk.
1 ) In Eduard van Gelder komt een afgedwaald schaap voor, doch de
schuld valt voornamelijk op den vorstelijken verleider ! Een eenigszins
zonderlinge vertooning maakt in den bundel verhalen : Vulcanus' wraak.
zooals onder de Puntdichten : Sprekende Rook. Beide zijn echter honderdmaal meer geestig dan onkiesch, — en als men nagaat welk procent van de
Nederlandsche geestigheden »vuil" is, mag men St. die twee grappen niet

al te kwalijk nemen.
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Alzoo, de karakters van alle personen, de vaderlandsehe kleur,
Wolf en Roêl, de Bedelaar en Ots bekeering zijn Starings persoonlijk eigendom. Men mag vragen : wat blijft er eigenlijk van
Musaus over ? . .

Tekstverklaring.

1)

Het doel der volgende aanteekeningen is niet alleen de moeilijke
plaatsen uit ons gedicht op te helderen, maar tevens, en hoofdzakelijk : een voorbeeld te geven, hoe een stuk litteratuur door een
candidaat-hoofdonderwijzer nauwkeurig bestudeerd kan worden,
zonder in afleidkunderij en grammaticale muggezifterij te vervallen.
De beteelcenís der woorden en uitdrukkingen is de hoofdzaak. Wijl
evenwel ieder, tot op zekere hoogte, zijn eigen taal spreekt en
schrijft [waarover later meer], geldt als regel : Staring te verklaren,
zooveel mogelijk, uit Staring. Vandaar de vele verwijzingen naar
andere gedichten uit denzelfden bundel, die een ernstig „student"
alle naslaat.
Aan dien ernstigen werker nog een raad.
Teeken op losse papiertjes (,1 van een blad uit een schrijf boek
bijv.) de plaatsen aan, waar ge een woord of uitdrukking in eigenaardige opvatting gevonden hebt. Op ieder papiertje één woord.
En rangschik die papiertjes alphabetisch. Hoe langer ge dat volhoudt, hoe meer plezier ge er van zult beleven ! — Niet alleen
van woorden, ook van zaken kunt ge zulke herinnerings-hulpen
maken en op andere wijze rangschikken. Ge leest bijv. 't Huis
Lauernesse en vindt daar veel wetenswaardigs omtrent Antwerpens
bloei. Noteer even : Gesch. Antwerpen, Lauernesse bl. . . .
Tijd kost dat. bijna niet, gemak geeft het later zeer veel. Als
ge 't maar volhoudt ! Het maken van aanteekeningen in een cahier
staat meestal gelijk met — ze begraven: —
In het volgende ligt een schema van het gedicht voor het oprapen. Ga na, in hoever ge 't met dat schema eens zijt!
1) Wie, naast of in plaats van de Volksuitgave, no. 7 van de Zwolsche
Herdrukken (Bloemt. uit St. m. aant. en Wrdlijst d. J. I1. v. d. Bosch
f 0.35) gebruikt, moet even de regels overnummeren : V. d. B. telt twee
halve regels die op twee lijnen staan voor twee volle regels en komt
daardoor tot een getal van 465, waar ik 443 tel. Tse verwijzingen in het
volgende gelden alle de bekende Volksuitgave, met levensbeschrijving van
St. door N. Beets en aanteekeningen van Staring.
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Vs. 1--4.
De expositie, kort en klaar. Van lange inleidingen houdt Staring
niet. Vgl. het begin van 't Genezend Maal, Marco, Jaromir, enz.
Soms gaat een typisch-Staringiaansch aanloopje vooraf. Vgl. Emma
van Oud-Haarlem, De Leerling van Pankrates, Lenora, De Zwarte
Vrouw, enz. [Dit herhaald „enz." noodigt u uit, na te gaan, hoe
St.'s verschillende verhalen beginnen. Dat. loont de moeite ! Zijn
er meer die beginnen als 't Schip van Bommel ?]
Wakkre (vs. 1) = flinke. Vgl. Lenora c. 2 : Wakkre jeugd, c.
33 ; Verjaardag 144: den wakkren Schout ; Bij een Bruiloft 9:
wakkren Bruigom ; Wichard v. Pont II c. 23 ; enz.
Drok (vs 3), vgl. vs. 226.
Vs. 5---8.
Graaf Otto was niet zóó verliefd, of hij rekende nog uit, dat
Klara een uitmuntende partij voor hem zou zijn ! Het beeld, aan
den kruidenierswinkel ontleend (vs. 5 !), past beter bij hem dan
dat van den schalkschen Amor (vs. 7).
Volhardend (vs. 6) ziet terug op vs. 4. Vgl. I-Iendriks Hndwdb.
v. Ned. Syn. 5 bl. 17 (i. v. Aanhouden).
Jagen (vs. 6), vgl. Vertrouwen vs. 1 : Gefolterd hart, o staak
uw angstig jagen ; Marco III, 26 : Aamechtig van zijn jagen

Naar schijngenot.
Vs. 8-12.
(De komma achter bragt in sommige drukken moet een punt.zijn.)
Freedriks liefde was reiner — d. i. zonder baatzuchtige bijoogmerken — bescheidener en poëtischer ! [Vaak hoort men spreken
van nevenbedoelingen ; zie echter Van Dale !]
Naar ov4'ren wijs, (oud'ren = voorouders) herinnert aan de ridderlijke vrouwen-vereering, wereldsche spruit van den middeleeuwschen - Maria-dienst.
Vs. 13-15.
Nog eens. wijst St. er op, dat Ots liefde minder diep wortelde:
hij zou graag met Klara pronken. --- Meteen vertelt St. ons iets
van de Maagd !
't Hof: natuurlijk van den Hertog (hertog sedert 1339.)
Vs. 16-24.
Frits daarentegen aanbidt het meisje om haar deugden. Merk
op, dat St. — wien er veel aan gelegen is, dat Klara voordeelig
uitkomt — handig ons het meisje teekent zooals Frits haar zag.

135
Frits bidt het Meisjen aan. (vs. 16). Voor St. beteekent dit iets
anders dan : Fr. aanbidt h. M. Vgl. Het Wdb. (het groote : ons
beste Taalmuseum !) I 68 : „De onderscheiding van Bilderdijk, dat
ik aanbid „een hulde van hartstocht", ikc bid ddn daarentegen „een
eerdienst (culte)" zou uitdrukken, wordt door het gebruik slechts
ten halve bevestigd. Het is waar, dat aanbidden in overdrachtelijke opvatting meest onscheidbaar blijft (beh. in het verl. deeles.)
— doch in de beteekenis van godsdienstige vereering zijn beide
vormen even gewoon : ik bid aan en aanbid. -- Te recht echter
voegt Bild. er bij, dat 'men zeer goed met een rhetorische climax"
kan zeggen : „'k a a n b a d haar ; neen, ik b a d haar a a n ; want
terwijl het eerste in de beide opvattingen kan gelden, wordt het
laatste meer uitsluitend in den zin van godsdienstige vereering
gezegd."
't Lediq volk (vs. 17) : de hovelingen.
Onwrilcbaar (vs. 18) of bestendig of vast of onveranderlijk ? Zie
Hendriks 127 (i. v. Bestendig).
Opm. Eens voor altijd zij het gezegd : als ge uitgenoodigd
wordt, te „zien" of te „vergelijken ", sla dan ook na!
_Keur (vs. 19) --- zie V. Dale — is hier niet
merk, maar
= gehalte : gemakkelijk te verklaren overgang van beteekenis.
Verklaar de beeldspraak : Vleijerij spant den Hoogmoed strikken.
Pronk (vs. 21), geen pracht ! Pronk praal : Wich. v. Pont,
II c. 22 ; Eleonora v. Engel, c. 8 ; Verschijnsel vs. 37. Vgl. Hendriks 262 op Luister.

Vs. 22 : Klara verlangt naar 't land terug, totdat de nachtegaal
enz., m. a. w. 't meisje brengt alleen den winter aan het hof door. —
Ze verlangt enz. totdat de boord enz. 't Genot van rust na hare
huiselijke bezigheden : een genot dat het ledig volk" niet kent.
Vs. 25-33.
De beide graven, bezien door Klara's oogen. Merk op, dat het
meisje over Otto eigenlijk zelfs niet denkt.
Het meegaand woord betrof het verwenscht te-veel. Zie V. Dale
en Hendriks 242 op Inschikkelijk.
Vs. 28 : Merk op, • dat bekoort hier juist is gebruikt : voor zich
winnen, zelfs voor zich innemen zou in Klara's mond te sterk zijn.
Vgl. Hendriks 109.
Gretiq (vs. 29) of gaarne of graag ? Zie Hendriks 208 en de
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volgende aanhalingen uit Het Wdb : Hevig, heftig, hartstochtelijk,
heet, vurig" in toepassing op, of met betrekking tot begeerte of
belustheid moet dus de grondbeteekenis van çn'etq wezen. Gretzq
komt voor als 1)vnw. in de bet. 1. Begeerig, belust, graag
vreest dat hem 't gretig hoen voor voedsel op zal pikken. Gretige
toehoorders. Het is opmerkelijk hoe gretig de mindere klasse er
op is om met een lijk te sollen, Beets C. 0. 205. Ieder was
nu huiverig (de kasbiljetten) te ontvangen, ieder gretig ze van de
hand te doen. - 2. Van lichaamsdeelen, inzonderheid van het oog
en het oor. Vol vurige begeerte om te zien of te hooren : Gretige
oogen, ooren, handen . . . . Als 1'w. 1, van wijze : Op eene wijze
die van grooten honger of dorst blijk geeft, - of van begeerigheid
of hebzucht getuigt : Gretig toetasten, (fig. gretig toeluisteren.
Gretig ving zij zijne woorden op, Lovelinq, Sophie, 72). Een oud
wijf . . . staat met gretig opgehouden hand bij u en vraagt u onder
een of ander voorwendsel geld, Gorter, Leit. Std. 1, 125. - 2, van
omstandigheid: a. met begeerigen ijver : iets gretig aangrijpen,
aannemen, bijv. een gelegenheid, De dichter wiens werken het
gretigst gekocht en gelezen werden ; b. met volvaardigen ijver (dus
zonder het oorspronkelijk bijdenkbeeld van begeerte naar genot of
bezit) ; met lust en liefde; van harte; volgaarne. Soms haast niet
veel meer dan : gaarne, met genoegen. (Zij) hebben voorbeelden
gegeven, die door de gansche lagere Geestelijkheid maar al te
gretig werden gevolgd. Bosl.—Toussaint.
Opg. Bepaal, waar het voorb. uit St. ingevoegd had kunnen
worden. - En vergel met bovenstaand kort uittreksel het
art. Gretig in Van Dale, en schat daarnaar de enorme verdiensten van ,,ons beste Taalmuseurn"!
Ilooger gunst (vs. 31) : hooger dan ,,vriendschap", vs. 27.
Staiçj (vs. 31, 120) of gedurig of bestendig. . ? Hendriks 17.
Vs. 34-40.

Gaven (vs. 35), hier niet = geschenk, offer, maar = begaafdheden
(vgl. vs. 28-30).
Vs. 36. Vgl. de bekende uitdr. buiken van 't geld.
îVÏislallcen (vs. 37), klinkt spottend, is harder in Klara's mond
dan bijv. misvormd (vs. 37). Vgl. Hendriks 267.
J'Terzaelit (vs. 38), kan op twee wijzen opgevat worden: a dat
het besluit waartoe Klara kwam, in vs. 34-37 verzacht is weer-
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gegeven ; 1 dat die regels het besluit inhouden, doch Klara's antwoord zachter geklonken heeft. Wat dunkt u
Herlees den qeestaqen regel 39
Balooriq . (vs. 40), hier niet = weerstrevig, weerspannig, ,,niet
willende luisteren naar iemand van gezag" ('t Wdb. i. v. 2) ; maar
= vermoeid, en gemeljk, en knorrig ,,door het moeten aanhooren
van iets dat onaangenaam klinkt." Vgl. Hendriks 154.
Bijzonder (vs. 41), gewoner : voornaamljk.
Vs. 42-99.
Rol als trooster. - De verdeeling in kleiner stukken levert
geen moeilijkheden op.
Achaat (vs. 42), Achates was de trouwste vriend van Aeneas,
den hoofdpersoon in 't beroemde gedicht van Vergilius (j 19 j. v. 0.),
waarvan Vondel eerst een prôzavertaling heeft gemaakt en later
nog eens een vertolking in dichtmaat gaf. Een mooie moderne
vertaling, ook in dichtmaat, is in 1862 gegeven door Mr. S. J. E.
Rau (Hellas en Latium, 5e afl. P. Virgilius Maro, De Eneis). Staring gebruikt ,,trouwe Achaat" (het karakteriseerend adj. komt
ook bij Vondel voor) voor: trouwe vriend. Deze troop heet naanisverwisselinq of antonomasia, onderdeel van de metonymia. - Wat
verstaat men onder: een Adonis, een Sybariet, een 0to, een
Aristarch, een ZoYlus, een Rhadamantus?
Vs. 43 : Die zoo zijn Heer en Pleegkind zitten zag. Hoe ? Vgl. vs. 41.
Scheutig (vs. 50) komt meestal in fig. het. voor ; hier in de
eigen]. , beter : de zinnel. het. Vgl. Hendriks 190 op Dun, en veeg
daar bij : rijzig en spichtig.
W91* (vs. 51) Merk Ro1s fijnvoelende aanhankelijkheid op, waar
hij zich, aandoenlijk naïef, gaat vereenzelvigen met zijn ongelukIciqen meester. (,Gedeelde smart is halve smart.")
Mogen lijden (vs. 56) , hier zeer juist, beter dan : beminnen, liefhebben of zelfs : houden van. Veeg onze uitdr. bij Hendriks 115 op
Beminnen.
Stennnigheid (vs, 59) houdt hier het midden tusschen bedaardheid
en irigetogenheid. Vgl. Hendriks 91, 172 en 197 op Bedaard(heid),
Deftig en Eerbaar.
Toemaat (vs. 60) , mooier dan bijv. overmaaat , dat meestal fig.
gebruikt wordt.
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Postuur (vs. 61), , gestalte , leest of figuur ? Hendriks 205.
Rudolf (vs. 62) Merk op, dat de Graaf niet in een stemming is,
om zijn trouwen Achtes Roél te . • noemen. Vgl. vs. 78 : Kort,
Roél , Kort. (De Meester = de dokter , onder 't volk nog zeer gewoon , schoon meestal voor wondmeester , chirurgijn : Hij heeft
Dokter en Meester er al bijgehad".)
Xapell aan (vs. 65. Vgl. Jaromir IV 50, 60 enz , 't Mirakel vs. 13,
St's uitspraak van dit woord naderde blijkbaar het Hd. Kapellan ,
de onze meer het Fr. (niet in klank , maar in accentueering) :
chapelain ; 't Eng. maakt er zelfs twee lettergrepen van : chaplain.
't Woord staat in verband met capèlla , ons kapèl.
Graaf Frits schijnt bekend te staan als een vrijgeest, maar Roêl
lijkt mij geen haar beter , al weet hij waar het past te zwijgen.
In hoever die twee .... Encyclopedisten in 't begin der 15e eeuw
passen , waag ik niet te' beslissen.
Mirakels (vs. 66). Opmerkelijk is het , dat de Katholieken gebeurtenissen , waarbij het godsdienstig gemoed het ingrijpen van
een bovenzinnelijke Macht ziet , mirakels of mirakelen , nooit wonderen noemen [ : de mirakelen van Jezus , van een Heilige] ; terwijl de Protestanten daarvoor altijd het Nederl. woord gebruiken.
Dat verschil in taalgebruik staat vermoedelijk in oorzakelijk verband met het Latijn der Katholieke geestelijkheid en het Nederlandsch
van den Bijbel. — Zoo heeft het woord ouderlinq in Noord-Nederland een verengde bet. aangenomen (: opziener in de Prot. Kerk) ;
in •'t Katholieke Zuid-Nederland , waar de zaak , de instelling niet
bestaat , heeft het woord zijn oude bet. van grijsaard behouden.
Oordeel : voordeel (vs. 68 , 69) : dubbelrijm. Al komt het dubbeleen enkelen keer in ernstige poëzie voor (bijv. bij Vondel) ,
rij
meestal heeft het een komische werking. Voorbeelden te over zijn
dan ook te vinden bij den Schoolmeester of in Fantasio , St-Nicolaasavond , Mailbrief van De Génestet , enz. — Zoek daar eenige
voorbeelden, en zeg het onderscheid tusschen dubbelrijm (frisch is:
visch is) en vrouwelijk rijm (onder : wonder)
Vs. 71. Geestige uitbreiding van de bekende spreekwijze man en
paard noemen , bij welker verklaring ge niet moet vergeten dat in
den riddertijd (dus in Mnl. ridderromans bijv.) ook de strijdrossen
een eigennaam hadden. — Hoe heette bijv. het paard van De vier
Heemskinderen ? (vs 204). En wie bereed Bucephalus en wie
Rosinante ?

m
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Hief (vs. 75), hier tegenes. tijd. Vgl. 't Genezend Maal vs. 17,
Aan Luna c. 3. In 't Mnl was hief een der verl. tijdsvormen.
Vier Kruisboogscheuten ver (vs. 76). Graaf Frits wist, -op het
hooren dezer bepaling, beter dan gij en ik hoe ver Wolf van het
dorp woonde. Met dergelijke trekjes verplaatst een schrijver zijn
lezers in een bepaalde omgeving. Geeft hij plaats, tijd, denkwijze,
gevoelens, maatschappelijke verhoudingen, enz. getrouw weer, dan
roemt men de „locale kleur" van zijn werk. — Of de Kruisboog toen
echter nog het wapen bij uitnemendheid was ? Frits is omstreeks
1425 getrouwd, 't buskruit (dat in de lle eeuw al in Spanje gebruikt schijnt) werd hier te lande + 1350 bekend.
Opgave. Ga eens na, welke regels uit ons gedicht den
lezer verplaatsen in 't hertogdom Gelre van de middeleeuwen!
Scheut voor schot komt meer bij St. voor. Zie bijv. 't slot van
Jaromir te Zutphen.
Vs. 78. 't Begint Frits te interesseeren, vgl. vs 81 en 86!
Maar oude Rudolf zit op zijn praatstoel, en zooals meer gebeurt
als men langdradige oudjes in de rede valt — hij breidt zijn volledigheid nog even uit!
Devotie (vs. 81) : vrome vereering.
Bacherach (vs. 83). Bij Coblentz aan den Rijn ligt een stadje
Bacharach, dat ons herinnert aan de legende die Heine heeft bewerkt in „Der Rabbi von Bacharach." Het plaatsje was vroeger
bekend om zijn Rijnwijn.
n.
Vs. 85. Is er onderscheid tusschen schenden, ontheiligen, ontwijden ?
Drift (vs. 87), spoed of haast ? Hendriks 229.
Wolf laq en sliep (vs. 88). Zie over deze constructie Den Hertog
Sprkk. III bl. 184 en Jaaps laatste Woord : Jaap lag en stierf.
Wanneer (vs. 89), liever toen. (Hendriks 77). Na toen staat
steeds een verl. tijd, na wanneer kunnen alle tijden gebruikt worden. Toen wijst altijd terug naar een enkel feit, wanneer duidt op
een reeks feiten. Daarbij klinkt in wanneer meestal een gedachte
aan oorzakelijk verband mee, wat bij toen, niet het geval is. Wanneer valt veelal te omschrijven door : telkens als en door-lat. Vgl.
.Toen ik door die poort ging, overviel mij een huivering. Wanneer
ik door die poort ging, overviel mij een huivering. (Zie Den Hertog, Ned. Sprkk. II 80).
Vermag (vs. 90) of kan ? Kunnen hangt samen met kennen, is
de algemeene uitdrukking, past in alle stijlsoorten. Vermogen hangt
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samen met mogen, macht, heeft een engere beteekenis, wordt alleen
in hoogeren stijl gebruikt. Kunnen is : in staat zijn door weten,
door een vaardigheid of handigheid, door een verkeeren in zekere
omstandigheden, door een macht of kracht. Vermogen onderstelt
alleen het laatste : een kracht, een macht, een recht. [Buitendien
is kunnen soms hulpww. van wijze, wat vermogen nooit is.]
Twalef (vs. 92). Zie, in uwe spraakkunst, de Inlassching (Epenthesis) onder de Grammatische figuren. Andere voorbeelden : erreg,
karetje (kaartje), gesturreve, harrenas, hallif, kerremis, van sellefs.
De verklaring van dit verschijnsel is (met een zee van voorbeelden)
te vinden bij Dr. J. te winkel, Grammat. Figuren 1 300 v.v.
Zie Marco II, 146 en hierachter vs. 353 : Pellegrim.
Vs. 100-104.
Zulke leuke apartjes met den lezer komen veel bij St. voor (vgl.
vs. 198, vs. 239 v.v., vs. 438, Marco I, slot, Jaromir II begin,
III begin en slot, IV begin, De Verloofden aan het eind, Lenora
begin, De zwarte vrouw begin, Ada en Rijnoud slot, Emma van
Oud-Haarlem, enz.) en zijn karakteristiek, teekenend voor zijn
eenvoudigen, gemoedelijkèn dichttrant. St. dichtte voor zijn „kleinen,
getrouwen kring" en betrok van tijd tot tijd met schalkschen glimlach zijn gehoor mee in 't gedicht.
Ramen (vs. 100) : gissen, mikken, vgl. 't Vogelschieten c. 17.
Bij wintertij (vs. 101) : vgl. vs. 16-24, vs. 114 vv., vs. 161, 166.
Zie voor den vorm van het woord Aan Spandaw vs. 2 : jaarti en
Verjongings-cuur vs 28: wintertij.
Springtoqt : uitstapje, klein reisje.
Vs. 103 : Ge gaat toch mee, Lezer ? Vgl. vs. 104 ; 149, 154, 155.
Vs. 105-113.
Bedriegen (vs. 105) : Frits vertrouwt, ondanks Rol en Kapelaan
en Bedelaar, de zaak blijkbaar nog maar half ! Vgl. óoetmom (vs. (106).
Verstrekken daar tuigen van (vs. 106). Verst'iekken dienen.
Vgl. Thor als Visscher vs 41 : Een dregge ... verstrekt daarvoor,
't Verschijnsel, slot : 't Ontberelijkst gewaad verstrekk' hem tot een
merk. — Tuigen getuigen. Vgl. Verjaardag 108: Van Volkert
tuigden zij ( hier met de bijgedachte van eervol getuigen). — Alles
getuigde, dat Wolf niet den schijnheilige uithing, vgl. vs. 430 vv.
De uitdrukking in den tekst treft men wel meer aan zonder tot
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(bijv. bij mevr. Bosboom, doch gewoner klinkt thans : strekken
daarvan tot getuigen. Vgl. Puntdicht IV bl. 358: Z66 strekt
De Brave ten baak voor ons allen ; Aan een Schrijver ald.
Gedenkt (vs. 111) herinnert aan, herdenkt. [Een constructie
die niet in 't Wrdb. (i.v. gedenken) aangeteekend staat]. Gedenken
herdenken (Wdb II A, 2, a, ) in Isr. Looverhut 32: De
stond ... Bleef ongevierd ; werd niet gedacht ; Wich. v. Pont I 25.
Gedenken = zich herinneren, z. weder voor den geest halen, er aan
terugdenken (I A, 1, b, a) in De Verloofden : Waar nog hun
ouderdom met lust gedenken zal Aan 't zoet enz. ; Krijgslied c. 4 ...
Gedenke aan Kroost en ga.
Lauwers (vs. 112). Graaf Frits was dus niet alleen dichterlijk
hoveling, doch is ook ten strijde getrokken (vgl. vs. 1). -Een
lauwerkrans beteekent roem ; wat beduidt een eikenkrans (Verklaar :
Helmers moge een lauwerkrans niet verdiend hebben, den eikenkrans zal men hem niet weigeren), een palmtak, een mirtenkrans
(vs. 240-244), een immortellenkrans ? En wat symboliseert de
roos, de lelie, 't viooltje, de eik?
Vs. 112, 113. Wolf is dus vroeger ook krijgsman geweest en
heeft ook aan het hof verkeerd (vgl. vs. 250-268, 425, 426).
Meteen drukt hij uit, dat hij blij is, nu van een veilige plaats het
woelen der levenszee te kunnen beschouwen. Verandert men die in
wie den angst enz., dan heeft zijn gezegde geheel den klank van
een spreekwoord.
Vs. 114-129.
Zoo rekt hun kout (vs. 114) : ongemeene constructie. Meestal
wordt rekken gebruikt met een persoon tot onderwerp en een zaak
tot voores.: zij rekken hun kout, of : hun kout rekt zich. Vgl.
Zang bij den Haard : Krimpt de dag ... Rekt de nacht ? het komt
hem wel.
Vensterstaven (vs. 115). Denk aan de kleine, in lood gevatte
ruitjes van vroeger. Graaf Frits herkende, ondanks die staven, in
den tuin : buxus sempervirens, ilex aquifolium en hedera helix, in
Marco III, 83 eiloof genoemd. Zie uw Heukels.
Festoen (vs. 117) = ?
Weefstoel (vs. 119). Denk er weer aan, dat we nog geen 1450
schrijven.

Wier weefstoel ginds heer kunst getuigt ; een thans alleen nog in
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dichterlijken stijl gebruikte constructie (: getu2qen in de beteekenis
van : laten blijken, toonen, met een bepaling, uitgedrukt in een
znw.). Andere voorbeelden : Het bleek gelaat getuigt de minnesmart, Da Costa. Zijn bleeke kleur en vochtige oogera getuigden
nog de diepe smart, V. Lennep. Nu meestal met van : Spinoza's
werken getuigen van scherpzinnigheid, niet van belezenheid,
Busken Huet.
Vs. 120 vv, Merk op, hoe Frits onder het bewonderen van
Agnes geheel vervuld blijft met Klara : alweer een bewijs dat de
minneschicht hem diep trof."
In z o e t e n strijd (vs. 121) ! -- Wie streden en met welke
wapenen?
Vs 128: 't Nuttige ontbreekt niet in het huis van den rijken
vrijgezel. 't Schoone (doch niet de overdaad : „ bescheiden Tooi")
zou met Klara dat huis betreden. De dichter in Frits verscherpt
het verlangen van den minnaar!
.

Vs. 130-151.
Verzuchtte (vs. 130), hier = zuchtte diep ; meestal met een voorwerpszin geconstrueerd en dan = zuchtend uiten. Vgl. Verjaardag
52 :. Ja ! U dankt mijn ziel ! verzucht de grijsaard.
Vs. 130-132: IRoêl zag scherp als vriend, Wolf als menschenkenner. Of als heilige ? — In ieder geval zag hij goed, blijkens
vs. 136-138. Aan te nemen, dat Roêl hem had ingelicht, gaat,
dunkt mij, niet.
Vermogen (vs. 131), macht, kracht, gaaf of talent ? Hendriks
207 en 253 op Gaaf en Kracht, en vgl. vs. 137.
Boezem (vs. 132) : alleen in hoogeren stijl gebezigd voor : inborst,
hart, gemoed. Vgl. Het gevoel dat min of meer verholen in de
diepte van ieders boezem leeft, Bakh. v. d. Brink.
Rijst (vs. 133) : staat op. Vgl. Marco I : hij rijst met ongekrenkte leen ; III 105: snel ... rijst de Overmande weder ; Herdenking c. 4 : En dralend rezen wij.
Rem (vs. 135) : wien ?
Willig (vs. 137) of gaarne ? Hendriks 208.
Geworden (vs. 138), ten deel vallen, te beurt vallen. Vgl. Hendriks 133. Geworden komt nog wel, naar het ouder gebruik, voor
met een stoffelijke of onstoffelijke zaak als onderw., die gedacht
wordt als een geschenk, een gunst, of in 't algemeen als een be-
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schikking van hoogerhand , inzonderheid van God. ('t Wdb.).
['t Woord komt ook in meer alledaagsche toepassing voor, waarb ij
iets gewordt rnij nagenoeg gelijkstaat met mij wordt gezonden, ik
on tzanq, ik I^rijq ; inzonderheid van brieven, pakketten, berichten enz.]
Lokken (vs. 139) De echte middeleeuwsche vechtridders droegen

kortgeknipt haar t waarop eerst een wollen lap , daarop een stalen
kapje , daarover een stalen helm). Vgl. ook Lenora c. 6. — De
blonde lokken passen wel , bij _den hoveling , doch kwalijk bij den
strijdbaren held uit vs. 111, 112.
Apell' Van Bree kvs. 143) = voortreffelijke schilder V. B. Apelles, vriend van Alexander den Gr., de beroemdste Grieksche schilder , . wiens naam in de Hollandsche letterkunde t vooral der 18e
eeuw) maar al te dikwijls ij delij k misbruikt is.
De Argonaut yvs. 154) is Iason , die het Gulden Vlies (vs. 145)

naar Kolchis terugbracht. Zie uw encyclopedie of Kroon Mytho1.
Wdb. , waar het gebladert' ook wordt opgehelderd.
Vs. 146 , 147 luiden in den (cacographischen a Sen druk:
Niet schooner en niet eediep° dan hij , staat
De traan der vreugd op 't mannelijk gelaat!

In de andere uitgaven staat geen , achter hij , wel een : achter
In alle uitgaven die 'k na heb kunnen zien , komt achter
gebladert' (vs. 145) een . voor. Wie deze twee regels, op grond van
die punt , als zelfstandigen zin wil verklaren , moet komen tot:
Edel en schoon staat de . traan op 't mannelijk gelaat , doch niet
schooner en niet eedler staat die traan dan hij , Frits , daar staat.
Dit is echter z66 gewrongen en z66 gezocht , en het ligt zóó
voor de hand , dat St. bedoelt Frits te vergelijken met lason , dat
men naar een andere verklaring omziet. En die is te vinden door
wie Staring goed bestudeerd heeft. Hij weet nl. dat onze dichter
op geheel eigen , karakteristieke wijze interpuncteert. St. gebruikt
de zinteekens niet zoozeer om zijn volzinnen op logische wijze te.
groepeeren , als wel om het lezen te vergemakkelijken. Ze zijn bij
hem echte lees-teekens.
Een opmerking van Legouvé (Lect. en action eh. V) die zich ook
aan St. bewaarheidt , is deze : een vloeiend , vlot geschreven proza
vordert veel minder rusten, en dus veel minder komma's, dan een
driftiger , nadrukkelijker , pittiger stijl. [Ter illustreering van het
eerste deel der opmerking grijp ik naar Van Lennep en vind al
dadeli k de bekende Vertellingen van den Zeeman. --- Neem zelf de
staat.
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proef ook maar eens op de som in uw leesboeken !] Staring gebruikt veel meer komma's dan wij ; daardoor verliezen ze iets van
haar scheidene kracht. Dus moet hij vaak komma-punten bezigen,
waar wij komma's zetten. Voorbeelden zijn bij massa's te vinden
bl. 220 Aan de stad Pars., bl, ' 229 't Kleine veiligst , enz. enz.
't Is daarom te. verwachten , dat St. wel eens punten zal zetten,
waar wij een komma-punt zouden plaatsen. J. C. J. van Speyk
e 5, reg. 1. (een drukfout ?) ; L. J. Koster c. 17, reg. 2 : geen drukfout ! Zie vooral echter De Verloofden vs. 90-102: De Kluis ! aan
's heuvels voet , waar 't beekjeu langs komt schieten , enz. Punt
achter val. Waar nog enz. IJitroepteeken ( punt') achter genieten.
Waar 't eerst enz. Punt achter bande. Waar vroeg enz. Punt
achter zalen. -- Deze punten moeten werkelijk als punten gelezen
worden, zou St. zeggen. En toch is de zin, logisch, pas uit met
vs. 102 : Zoo dierbaar aren zijn hart.
't Is dus niet al te gewaagd, de punt achter gebladert' in de logische
ontleding op te vatten als een komma-punt. We lezen dan : Niet
eedler schiep, o. Gabriël ! Uw beitel den Argonaut ; schooner schiep
niet uw kunstpenseel, Apell' van Bree ! den Argonaut ... ; niet
schooner en niet eedler dan Frits daar staat : met den traan der
'vreugd. enz.
't Geslacht van traan is geen bezwaar : 't woord is bij St., die
„'t fraaie-boek" van De Vries en Te Winkel niet kende, vr.: De
Vampyr bl. 158: een groote traan op elke ronde wang, Marco III,
136: traan op traan, die ze uit hare oogera wischt.
Afmalen (vs. 148), alleen nog in dichterlijken stijl gebruikt voor
schilderen. Vgl. Hendriks 47 op Afbeelden (en 124, 263. Dichters,
vooral van den tweeden rang, zijn soms heel gauw met een betuiging als St. hier uit. Ze vergeten, dat ze daarmee eigenlijk een
verklaring van hun onmacht afleggen. Vgl. Thor als Visscher, vs. 48!
Wij vol,gen hem (vs. 149), vgl. vs. 154: om dit te ontraadselen
keerera wij.
Vs. 152-160.
.

Vs. 154. Kunt ge historisch de uitdrukking iets in zijn schild
voeren -verklaren ?
Vs 156. Bij in de oude beteekenis van door : (Gedrukt) t© Gr.
bij J. B. Wolters. Zie meer voorb. bij Van Dale. Vgl. vs. 423.
Twee ooren. Merk op, dat in figuurlijke uitdrukkingen als : iets
op 't oog hebben, oog en oor voor iets hebben, iets achter de hand
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houden, enz. meestal het enkelv. gebruikt wordt. Om uit te drukken,
dat Otto gretig- geluisterd had naar het nieuws, gebruikt St. hier
lachend het meerv. Vgl. de geestige uitbreiding van een ander
gezegde in Jaromir te Lochem vs. 33, 34.
Vs. 160-178.
Landt (vs. 161) : Komt, vgl. Marco I 38, II 114 enz.
Gul (vs. 162). De beteekenis van een woord, zooals die leeft in
ons taalbewustzijn, maakt dikwijls den indruk van een vaste kern
met vervloeiende randen. Iederen keer echter, dat men het woord
in bepaalde * zinnen gebruikt ziet, wordt de beteekenis heel wat
vaster ; meestal is dan de zwevende grenslijn vrij scherp geworden.
„Het zinsverband bepaalt de beteekenis der woorden" ... [Hier
schuilt meteen een belangrijke oorzaak van het persoonlijke, het
individueele dat in de taal niet te miskennen valt. Bij menig
woord trekken verschillende Nederlanders, onwillekeurig en onbewust,
de grenzen verschillend.] -- Als voorbeeld van wat ik noem ,,vervloeiende randen" kan de volgende resumeering uit Het Wdb.
dienen, waaruit tevens de rijkdom onzer taal (voor een deel toch
bestaand in het vermogen , fijne verschillen uit te drukken !),
en de rijkdom van „ons beste Taalmuseum" kan blijken. Van de
opgegeven 11 beteekenissen van 't bvnw.qul kunnen de eerste 9
buiten bespreking blijven. No. 10 wordt, in de rubrieken a---s
omschreven door : niet terughoudend, niet stug, openhartig, onbedwongen, ongedwongen, ongeveinsd, oprecht, argeloos, vrijmoedig,
rondborstig, onbewimpeld, goedrond, rond en open, natuurlijk, van
welgemeende goedhartigheid getuigend, zonder gemaaktheid, eenvoudig, ongekunsteld, van harte gemeend, hartelijk, gezellig, vroolijk.
No. 11 door : niet „vasthoudend", niet vrek of karig, maar integendeel : gaarne gevend, goedgeefsch, vrijgevig, mild ; blijk gevende
van een gulle, mededeelzame, goedgeefsche gezindheid ; blijk gevende
van een vriendelijk gezind gemoed, niet karig en van goeder harte
aangeboden. --- Alles toegelicht met voorbeelden, meestal uit hedendaagsche schrijvers.
Opgaven. 1. Welke omschrijving past hier?
2. Geef voorbeelden , waarin qul beurtelings door een of meer
der bovenstaande omschrijvingen kan worden weergegeven ! [Gul
wordt gezegd van personen , 't hart , 't gemoed , 't gelaat , een gebaar , een handdruk , een toon , de wijze (den trant , den voet)
'Waarop iets geschiedt , een onthaal , een gesprek , een lach , vroor
Noord en Zuid, 24ste Jaargang.
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lijkheid , de zeden , liefde , een gift , een wensch , een bekentenis,
een antwoord , dwang (: Staring , De zwarte Vrouw e. 2) ...
3. Zijn er onder al die bvnw. ook eenige die precies hetzelfde beteekenen?
Gulle plichtbetooninq. Ot had moeten begrijpen, dat Agnes slechts
aan den plicht der gastvrijheid voldeed ; dat haar opvoeding , niet
zijn persoon de oorzaak was der vriendelijke ontvangst ! Er lag
St. wel iets aan gelegen , den lezer geen oogenblik in 't onzekere
te laten, wie de volle schuld droeg aan de . . . schending van het
gastrecht. Agnetes gei moest schoon blijven.
Toeft. (vs. 163): in de ongemeene beteekenis van uitblijven, doen
wachten. Vgl. Hendriks 106 op Beiden. Een ander toefde in De
Verloofden 106.
Stollen (vs. 166) : overgankelijk !
.Schuldeloos (vs. 170), onschuldig, of argeloos ? Hendriks 284 geeft
niet veel bescheid. . Het tegenovergestelde van alle drie is : schuldig , zondig. Argeloos onderscheidt zich van de beide andere woorden door de sterke bijgedachte : zonder toerekenbaarheid , zonder
besef van goed en kwaad , hetzij op het oogenblik der handeling
alleen , hetzij voortdurend. De argelooze denkt aan geen kwaad,
vermoedt geen gevaar. — Onschuldig wekt soms dezelfde bij gedachte,
doch. lang niet altijd. Het beteekent , van personen en hunne handelingen gezegd (en alleen dan is het synoniem met de twee andere
woorden) : geen kwaad bedreven hebbend, of in zwakker opvatting:
geen kwaad doende, niemand benadeelend. -- Schuldeloos komt veel
minder algemeen voor , beteekent : geen schuld (of zonde) op zijn
geweten hebbend , kan meestal door onschuldiq vervangen worden,
doch kan zelf dit woord niet altijd vervangen , en laat de vraag:
besef van goed en kwaad hebbend of niet ? altijd rusten.
Vs. 171-173. Hebt ge bij het lezen ook de gevolgtrekkking
gemaakt , dat Agnes geen onbeteekenend gezicht had?
Vonkelen (vs. 172) : wordt in overdrachtelijke beteekenis tegenwoordig met een f geschreven.. Menig schrijver houdt zich echter
aan dit onderscheid niet.
Als (vs. 175). Vgl. de aant. bij vs. 89.
Daar (vs. 176) : wordt meestal gebruikt om een bijzin van grond
in te leiden ; leidt dikwijls , door een veelvuldig voorkomende
--

verwarring van argument en motief, ook een redengevenden bijzin

in ; — komt minder vaak voor aan 't hoofd van een bijzin van oor-

zaak, zooals hier : met de beteekenis van doordat. Dikwijls is 't niet
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wijl, terwijl)
uit te maken, of daar is (plaats- en) tijdaanwijzend (
of ook oorzaakaanduidend (= wijl, dewijl). Daar = wijl : Kerkgezang (bl. 309) IV , c. 3 ; Verjaardag vs. 179: Daar, aan den scheiweg, u een ruim verschiet enz. Vgl, Hendriks 12, op Aangemerkt.
Het korte, afgebrokene, hakkelende in de volgende regels werkt
goed mee om Ots schrik uit te beelden !
Vs. 177: Vast in den vloer geworteld ! Vgl. vs. 187, 193,
208 ! en vs. 408: nu hij 't kan.
Vs. 178-192.
Van spot (vs. 179) : zooals blijkt uit zijn woorden!
Dient niet gelijk gesteld (vs. 181). Merk op, dat St. te worden
weglaat, een taalkortheid die bij sommige moderne schrijvers wel
wat al te veel bijval heeft gevonden.
Ontbarsting (Vs. 188) : een zeer ongemeen woord, alleen door
dichters ebruikt voor los-, uitbarsting.
9.
Grimmigheid : woede, met het bijdenkbeeld van een terugstootend,
schrikwekkend uiterlijk. Vgl. De Noordsche Goden en hun Bouwmeester bl. 165: tweemaal smoorde De grimmigheid zijn stem. En
zie Hendriks 154 op Boosheid, waar eenige synoniemen-reeksen
dooreengehaald zijn en ons woord (o. m.) ontbreekt.
Geen wonderdaad (vs. 189) : van Otto, in tegenstelling met het
boetseeren van Wolf, dat wèl een wonderdaad was ! Bij 't lezen
van vs. 184-189 goed uit laten komen dat ook St. meespot.
Vs. 193--209.
St. maakt zich echt vroolijk met den komisch-tragischen toestand
van den . armen Don Juan : vs. 194, 195: uitgevonden, 197: wurmt,
201 : de Bloed, enz.
Wildvang (vs. 197) : eig. wild ongetemd paard. Zie V. Dale.
Agnes (vs. 198) heet vs. 303 Agneet, 290 Agniet, de genitief is
vs. 329, 349. Agnes', vs. 172 Agnetes. Heeft St. ' gedacht aan de
Agnès uit 1' Ecole des Femmes van Molière, de typische ingénue
(=jong, onschuldig meisje), of aan de H. Agnes (vs. 290 vv.), of
aan de beteekenis van Agnes : de kuische ?
Geen lange' weerstand biedt (vs. 199) klinkt zonderling. Voor
de hand ligt, de ontkenning op langer te laten slaan : A. biedt
(niet-langer) weerstand. St. neemt langer weerstand samen ; men
zegt : zij biedt geen weerstand meer, en naar analogie daarvan
zegt hij : A, biedt geen (langer-weerstand). Anders gezegd : St.
vat :langer niet op als bij w., maar als bij vnw. --- M. i. ten onrechte.
10*
=
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Vs. 201*. In den later geschrapten regel (: de Bloed, Die d' ongeplukten kus zoo zwaar misqelden moet) klonk, naast spot, een in
St. 'S ooren ongerechtvaardigd medelijden met den schender van het
heilige gastrecht.
Meêdogendheid (vs. 207), zie vs. 200: medeladen en vgl. Hendriks 172.
Slaken (vs. 209) losmaken, ontbinden, vgl. De Vorstin in het
Dorp, aan 't slot : die Sterke ... Die 't snoer van liefde en leven
slaakt. -- Hier achter vs. 415 loslaten, vgl. Ada v. Holland,
slotregel, Folp. v. Arkel c. 4, Hertog Arnoud c. 12, enz.
Vs. 210-216.
Ontduiken (vs. 210) : duikende, bukkende ontgaan Vgl. Jaromir
IV, 116: Hukkende in de struiken Dacht hij den naadrende, als
het hoen den wouw te ontduiken; Hertog Willems Bedevaart, beschrijving van Gelders Lustwarand c. 2. -- Thans meestal fq. =
zich aan een verplichting onttrekken : De belasting, de wet ontduiken.
Maag (vs. 212), vgl. Hendriks 148 op Bloedverwant.
Beevaarten (vs. 213) : ww. ! Ter sluik : woud in — woud uit!
Verwonen (vs. 214) : wonende doorbrengen. Wat beteekent verwonen gemeenlijk?
Hukken (vs. 216) : eig. op zijn hukken, hurken zitten ; vgl. de
aant. bij vs. 210, en Lochem behouden bl. 110.
Vs. 217-238.
Naar (vs. 217) te oordeelen naar.
Tweelingszonnen (vs. 218). De oogen worden door Minnedichters
dikwijls met de zon vergeleken. Bijv. in Hoofts beroemd : Leonor,
mijn lieve licht, Voor uw oogh de zonne zwicht Met haar blonde
straalen, Die gansch niet, in mijn gezicht, (= naar mijn inzien)
By zijn gloory, haalen ; en Op de oogen van Helionora : 'T aanschijn van mijn uitverkoore Ziet men met twee zonnen gloore'. —
J. H. v. d. Bosch verwijst naar Langendijks Wederzijds Huwelijks
Bedrog [Zw. Herdr. no. 5] vs. 653, waar St. zijn uitdrukking gevonden kan hebben.
In steê (vs. 219) : in de stad, nl. Arnhem. Zoo spreekt men, de
heele provincie Groningen door, van de stad en gaat men „naor ()
Stad ton".
Gesnap, vgl. kout vs. 114 en Hendriks 85 op Babbelen.
Moeizucht bemoeizucht. — Dat het geval opschudding maakte
rondom de „theetafels", is te begrijpen 1 Merk op, hoe de babbe:

laars telkens de plank geheel mis slaan ; veertien dagen -- acht
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weken later ; aanstaanden herfst — 't voorjaar ; Arnhem -- Oen;
zwier .— eenvoud ( : Brusselsche kant, Gentsch laken en 'staatsielivereijen — needrig Oen, kleine kerk, 't landvolk komt pas toegeschoten als het de klok hoort.)
De sluier (vs. 223) : Van 't geheim wanneer ze zullen trouwen.
Plotslijk : vgl. vs. 373, De zwarte Vrouw c. 12, enz. Evenel : plotseling bijv. God-Serapis en de 'roover, 14.
Zwier (vs. 225: pronk, pracht, vgl. Eleonora v. Engl. c. 9:
vlaggenzwier.
Oen (vs. 230) : op de Veluwe tegenover Olst, op den atlas van
den A. N. W. B. Oene gespeld.
Dionys (vs. 231) : Heilige Dionysius, kerkvader t 264.
Dorplclok (vs. 232', zonder s, vgl. vs. 298: dorpkerk, Adolf en
Emma c 10: dorpjeugd, doch de Hoofdige Boer 24: dorpsgebied,
.t Genezend Maal 42 : stadsklok.
Aanschieten (vs. 233)
snel naderen, haastig of driftig aankomen,
toeschieten, toesnellen ... ; „in 't bijzonder van honden gezegd".
(8101 volgt.)

SCHELTS VAN KLOOSTnRHuIS.

Ta(m)boeret.
Naar aanleiding van het XIX 305,'6 door den redacteur van
dit Tijdschrift geschrevene over taboitret het volgende.
Naast de t. a. p. genoemde beteekenis van speldenkussen had
en heeft tambour in het Fra die van „rond borduurraam", welke

beteekenis zich gereedelijk kon ontwikkelen uit het muziekinstrument de ronde tamboerijn 1 ^. Dat behalve de gelijkheid in vorm
ook de klank, • die bij 't doorstikken van de stramien deed denken
aan een slag op de tamboerijn, tot dezen overgang van beteekenis
heeft bijgedragen blijkt wel uit 't woord tamboeretsteek. Slaan
wij op .Hofdijk, Ons voorgeslacht IV, 253, dan lezen we : „Daar
stellen zij { d. z. de Burchtvrouw en de haren) dat keurig werk
te zamen uit glaspaerlen van verschillende kleur, met een eigenaardigen steek, die den (sic) tamboeretsteek wordt genoemd ; een
naam, daaruit voortvloeiende naar men meent, dat de naald, den
draad doortrekkende waaraan de glaspàerel hangt door het zeer
strak gespannen lijnwaad stekende, een doffen klank doet hooren,
aan dien des tamboerijns eenigzins gelijk".
JT ar, fium.
G. A . NAUTA.
1) Gelijk men over den hoepel der tamboerijn de kalfshuid spande,
zoo werd over het borduurraam het gaas getrokken.

TIJDSCHRIFTEN.

De studeerende Onderwijzer , VIII afl. 3.
-I. v. &rien zet zijn artikel over school en spraakkunststudie"
voort. Na over de verschillende inrichting der wetenschappelijke
grammatica's te hebben gehandeld (klank-woord-zin of zin-woordklank, dus synthetisch of analytisch), wijst hij er op, dat een schoolspraakkunst geen uittreksel uit zulk een werk mag zijn, maar geheel
op de eischen der practijk gebaseerd moet wezen. In een spraakkunst voor de school moet men een scherp onderscheid maken
tusschen datgene , wat de leerlingen noodig hebben om zuiver. te
leeren schrijven, en datgene, wat ze moeten kennen om te begrijpen,
wat ze lezen. Tot het laatste behooren vormen als : des prinsen,
desgenen, welks, welfcer, ,gedenk nz ner, die ze zelf nooit gebruiken,
maar toch in boeken aantreffen. Alles wat tot de eerste rubriek
behoort, moet uitvoerig behandeld en door oefeningen vastgelegd
worden ; geeft men echter ook oefeningen over vormen van de
tweede soort, dan brengt men de leerlingen in den waan , dat ze
zich ook van deze moeten bedienen.
Verder moet men in een schoolgrammatica niet streven naar
wetenschappelijk juiste definities, maar naar de eenvoudigste kenmerken zoeken. Dit hebben Den Hertog - en Lohr over het hoofd
gezien bij de behandeling van het meewerkend voorwerp. Zij laten
den leerling, om dit te leeren herkennen, zoeken naar de medewerkende handeling, wat oneindig moeielij fier is dan het van ouds
bekende huismiddeltje, of men er aan of voor voor kan plaatsen. (Ook
leidt het middel van Den H. en L. licht op een dwaalspoor, daar
men volgens deze methode vele lijdende voorwerpen voor meewerkende zou houden, vergelijk : De onderwijzer prijst, berispf,
beloont, straft zijn leerlingen. De leerlingen ontvangen den lof,
de berisping, de belooning, de straf. De moeder brengt haar kin(leren naar school. De kinderen gaan naar school.)
In de vraagbus komt o.a. de vraag voor, hoe mits, dat vroeger
.

een voorzetsel was, tot voegwoord is geworden. Daarop geeft de

re.d. het volgende antwoord. Als voorz. beteekende het woord
door middel van. In Vlaanderen zegt men nog : iemand mits drink-
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geld verleiden. Op het schutterijbriefje staat : mits dezen gelast ik
U te compareeren. En mitsdien wordt . nog wel gebruikt voor
daarom. Tot voegw. is mits geworden door samenstelling met dat,
maar, evenals veelal bij voordat, is dit voegw. later weer weggelaten.
Wat den overgang van beteekenis betreft, wijst schr. er op, dat
het bezitten van het middel vaak de voorwaarde is voor een handeling : zonder een pen, potlood of griffel kan men niet schrijven. Vandaar ook, dat met kan dienen om een bekw. voorwaardel.
zin in te leiden : met zoo te handelen verbeurt ge het vertrouwen
van uw meerderen.
_/1. G. v. Dijk geeft aanteekeningen bij Potgieter's „De twintigjarige" en „Klagt en troost. Aan een meisje."
4/1. 4.
De heer Van Strien is nog niet uitgesproken over school en
spraakkunststudie". Maar dit kan ook niet zoo gauw, als men,
zooals hij, aan spraakkunststudie de beteekenis geeft van taalstudie
in het algemeen, zoodat ook de steloefeningen daarin begrepen zijn.
Zijn artikel had met meer recht kunnen heeten : het taalonderwijs
op de lagere school. Als doel van dit onderwijs beschouwt hij
„datgene aan te brengen, wat iemand, die mondeling zijn gedachten
kan uiten, nog ontbreekt om dit schriftelijk te doen, naar de eischen,
die de hedendaagsche maatschappij stelt," Met deze schriftelijke
uiting der gedachten wil bij al beginnen, „zoodra de leerling potlood of pen voldoende kan hanteeren, om schriftelijk weer te geven,

wat hij zegt". Om den. leerling niet te ontmoedigen en hem niet
het zoo noodige zelfvertrouwen te ontnemen, wil hij in deze eerste
steloefeningen niet alles verbeteren, wat afwijkt van het algemeene
gebruik, maar alleen de fouten tegen de regels, die de kinderen
al hebben geleerd. Is hun bijv. nog niet aan het verstand gebracht,
dat en waarom men koed met een d spelt, dan late men gerust de
t, die zij zullen schrijven, staan : eerst later is dit voor hen een
fout. (Het is dan echter noodig, dat hij hun meedeelt, dat en om
welke reden hij zoo handelt : anders zou het hun zeker bevreemden,
dat meester" den eenera keer fout noemt, « wat hij den anderen keer
goed heeft gekeurd. Ook is er tegen deze methode dit bezwaar,
dat de leerlingen door telkens te schrijven : heet, root, ik wort
enz., aan deze woordbeelden wennen en daardoor later dubbel
moeite hebben om zich de juiste schrijfwijze eigen te maken.)
Zelfs wil schr. kinderen uit de provincie toestaan, aanvankelijk hun
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dialect te schrijven, zoodat men bijv. in Zeeland te lezen zou
krijgen : De geus van die errebeier ae de Icosse, voor : de kinderen
van dien arbeider hebben de koorts ! Eerst als de leerlingen zoowel
door het voorbeeld van den onderwijzer als door het lezen, met de
algemeene taal vertrouwd zijn geworden, kan men eischen, dat ze
zich schriftelijk daarvan bedienen ; maar dan moet men ook verlangen,
dat ze dit, althans op school, mondeling doen, anders zal het
Nederlandsch voor hen altijd een vreemde taal blijven. Als een
derde middel om hiertoe te geraken beveelt bij aan, dat de onderwijzer nu en dan een stukje in dialect op het bord schrijft en dit
dan in het Nederlandsch laat overbrengen.
Op een vraag van een der abonné's , wat men te verstaan heeft
onder de subjectieve, objectieve, adverbiale en praedicatieve betrekking tusschen de deelen van een samenstelling, welk onderwerp op
het jongste examen te Zwolle schering en inslag moet zijn geweest,
antwoordt de red. het volgende. De deelen van een samenstelling
staan evengoed met elkaar in syntactisch verband als de deelen van
een zin. Dit komt , doordat zij eerst afzonderlijke woorden zijn
geweest , die echter zoo dikwijls achter elkaar voorkwamen , dat
men ze eindelijk aaneen is gaan schrijven, bijv.: hij is alles , behalve mild — hij is allesbehalve mild. Zoo vinden we de betrekking
van oorzakel. voorw. in den Zen of Oen nv. in : lezenswaard , levensmoede , deskundig , eerwaardig', schaduwrijk, zinledig ; die van
lijdend voorw. in : alwetend , veelzeggend , eerbiedwekkend ; van
meewerkend voorw. in : godgevallig ; een adverbiale betrekking in:
huiszittend , overgelukkig , donkerrood, sneeuwwit ; die van bijstelling in : doofstom , godmensch, koekeloeren (koeken = kijken, verg.
hd. •qucicen) ; die van bijv. bep. in : groothandel , hardsteen , dundoek , bierglas , inktkoker ; een praedicatieve betrekking in : doodschieten , doodliggen , gewaarworden. Een subjectieve betrekking
ziet schr. in slokop, schuddebol, deugniet, blaaskaak. Deze voorbb.
zijn minder gelukkig gekozen , want onder deze woorden verstaat
men resp. iem. die alles maar opslokt , die voortdurend den bol
(het hoofd) schudt , die niet (= niets , tot niets) deugt , die met
de kaken blaast (of schijnt te blazen'. Betere voorbb. zijn : hangklok , klimplant , stinksloot , stinkstok , vloeipapier , brandhout enz.
A. G. v. Dijlc geeft een verklaring van „De jonge priester" van
Potgieter en verder van eenige woorden. Omtrent bagij n of begi j n
zegt hij , dat men het over de afleiding van dat woord niet eens
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is. Het Wdb. zegt er van , dat het „naar men beweert" afkomstig is van den naam van zekeren priester Lambert dit le Bègue ,
die ongeveer in 1180 te Luik een der oudste van die vereenigingen moet hebben gesticht.
Nederland, November.
Van dit tijdschrift alleen vermelden wij de Kroniek. Wij vonden
in Gids, Nieuwe Gids enz. wel eenige verzen, doch daarvan geldt
wat wij reeds meermalen van dergelijke poëzie hebben opgemerkt.
Citeeren — wij deden het vaak genoeg -- is eigenlijk de beste
kritiek ; maar wij willen het geduld onzer • lezers niet al te zeer
op de proef stellen. De echte, degelijke studies over literatuur,
niet de vluchtige courantenartikels van één dag -- waarom worden
zij, enkele uitzonderingen niet te na gesproken, zoo zeldzaam
Hoeveel aangenamer zou de taak van den verslaggever worden
indien er zulk degelijk werk te bespreken viel!
Wij vermelden:
C. S. Adama van Scheltema Een weg van verzen. De
jonge dichter heeft gedaan wat hij kon, om door een voorrede (over
bourgeois, proletariër-socialist, jammer van de diep bedorven samenleving, tot den adel van 't socialisme van jongs af geslagen) den
indruk van zijne verzen te bederven ; maar dit is hem niet gelukt,
ze zijn er als geheel te goed voor. Ondanks de tendenz, ondanks
nu en dan wonderlijke sonnettentitels, „Lid der Partij", „Na een
bezoek aan het gebouw van den A. N. D. B." enz , zondigt de bundel niet zoo tegen ' den geest van het sonnet, als men vreezen zou;
de poëzie heeft het ten leste nog gewonnen, en zelfs de eisch van
het genre, het eenigszins precieuze, vormelijke, hetzij dan monumentale of geciseleerde, is nu en dan behouden gebleven. Sonis
inderdaad is ook de rhytme revolutionnair, als in Angst ; soms zou
men meenee dat niet de kostbare montuur van een sonnet noodig
was, om een zoo eenvoudige gedachte-parel te omlijsten . . . Maar
toch, mooie verzen zoekende, heeft men ruime keus". Aangehaald
wordt Wollcbeeld en genoemd worden eenige andere sonnetten, niet
minder dan dit.
Louis Couperus , Langs lijnen van geleidelijkheid. „Men
moet verklaren dat de lezende wereld, als zij niet ontvankelijk
was voor de Lijnen van geleidelijkheid, al heel ondankbaar zou
moeten zijn. Men verslindt Ouida, waardeert Bourget, prijst Zola;
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welnu het boek is kleurig, artistiek, Italiaansch als Ouida ; psychologisch tot in het weeke als Bourget, en de „bête humaine" doet
er zich gelden als bij den brutaalsten verist ; terwijl Couperus
zich de moeite geeft over dat alles enkele malen — niet vaak
genoeg -- het tooverkleed van zijn mooi modern Hollandsch te
spreiden. En dat alles in wel overwogen verhouding, in pikante
afwisseling en ook zich aansluitend bij tal van andere stroomingen"....
T h é r è s e H o v e n, De dochter uit de Roofje Ekster. „Met
dezen nieuwen roman is Mevr. Hoven minder gelukkig geweest
dan met een paar vorige. Het eerste gegeven was aardig, maar
voor de uitwerking was heel fijne nuanceering noodig geweest,
heel juiste teekening en tegenoverstelling van twee milieus in hun
werking op een zelfde ontvankelijk gemoed. Daarentegen heeft
Mevr. Hoven hier grove karikaturen heel los geschetst en zich om
de waarschijnlijkheid in 't geheel niet bekommerd ... Mevr. Hoven
zal wel twee goede romans moeten schrjven, om dezen uit te wisschen."
Peter van 't Zandt, De Homade.
„De schrijver heeft dan ook meer een populair verhaal, een jongensboek, een Abraham—Aimard gemaakt, dan de grootscha, realistische revelatie van de wereld vóór 4000 jaar, die hij scheen te
beloven . . . Alles komt er in voor : de karavaan, de leeuwenjacht,
de aanval der Amalekieten, de steeniging van den oproermaker, de
sprinkhanenplaag, de bazaar, de Doode Zee enz., alles is door een
gezelligen huiselijken verhaaltrant naderbij gebracht, en als zoodanig
heel geschikte lectuur."
•

De Gids, December.
Deze aflevering wordt geopend door een nagelaten stuk van Mr.
G. H. Bet z, die gelijk bekend is, in September jl. overleed. Tollens Vrijage heet het : en wij zijn 'benieuwd te lezen hoe onze
nationale zanger van vaderland, vorst, huwelijk, deugd enz. liet
als jeugdig minnaar er heeft afgebracht. Nu, het onderhoudend
geschreven verhaal is pikant genoeg, en wij begrijpen dat de deftige
H. Tollens Czn. van later alle moeite heeft gedaan de juiste toedracht
der zaak te doen vergeten. „In de wijze, waarop Tollens een vrouw
heeft gezocht — oordeelt Mr. Betz — was hij geenszins nationaal
en vooralsnog zouden wij het ten deze met de nationale zeden
willen houden."
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Op zeer jeugdigen leeftijd maakte onze dichter kennis met een
nog iets jeugdiger actric etje, Mejuffrouw Gerbranda Catharina Rivier, die gelukkig van onbesproken gedrag was, doch, naar getuigenis van haar wel wat gauw uit het veld geslagen, zwaarmoedigen minnaar :
.

Een meisje ... een engelin met een gevoelloos hart.
Wij willen de geschiedenis dezer vrijage niet napluizen : wie
haar begeert te kennen leze liet prettige artikel zelf. Wij citeeren
slechts een tweetal fragmenten, die waardig zijn in het geheugen
te blijven hangen, omdat zij een nieuw licht werpen op den persoon van Tollens en dus voor de letterkundige geschiedenis van
belang zijn. Tevens zullen we gelegenheid hebben de opmerkingsgave van den schrijver te waardeeren. „Zoo Tollens — lezen wij —
zijne eerste 'voortbrengselen in later jaren met goed gevolg ten
grave heeft gedoemd, is dit waarschijnlijk minder geschied, gelijk
hij voorgaf en gelijk zijn beoordeelaars steeds hebben ' aangenomen,
omdat hij ze beschouwde als „mislukte beginselen", als „het slordig broddelwerk zijner onervaren en onbestuurde jeugd" dan wel
omdat ze met de voortdurend toenemende deftigheid van hem zelven
en ' zijn gade minder schenen te stroóken . . . De schoone trekken
en leden der aanstaande mevrouw Tollens komen daarin meer op
den voorgrond, dan den lateren zanger van huiselijk geluk, van
de oogen en eerste tandjes zijner telgen oorbaar voorkwam. En
stel u die jeugdige Tollensen voor, uit huns vaders dichtbundel
vernemend, hoe deze op een eenzame Wandeling in de lente van
1799 het paren ' der vogels met zoo veel afgunst heeft gadegeslagen:
Ach ! zie deez' muschjes op deez' boom!
Zij vieren er hun liefde en teedre drift den toom
Hun schuldelooze vreugd voedt mijn te wreede smarte,
0 diertjes ! 't zoet vermaak, dat u uw liefde biedt
Wekt weder nieuwe smart, wekt afgunst in mijn harte;
Ik smaak dien wellust piet.

Dàt kon er toch niet mede door !"
En later : „De- uitboezemingen van den jongen Tollens worden
onrustbarend erotisch. Wel is waar erkent hij nog steeds, als
hooft, de liefde 'voor overste en acht hij mins vermogen klein,
doch andere uitingen van den vurigen minnaar ademen een vrij
wat darteler geest. In De droom heet het:
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Ik droomde dezen nacht dat, door de min verbonden,
Ik de uwe als Adam ware, als Eva gij de mijn'.
Ik weet niet welke snoode zonden
Er toen door ons bedreven zijn.
Maar toen de dageraad mijn zoeten droom kwam storen
Had ik het paradijs verloren.

Wij gaan bedenkelijk kijken , en dit vermindert niet als we in
De Rozenknopjes lezen:
Ik roem 't betoovrend knopje op Chloës malsche borst;
Roerut, blanke heuveltjes, de wondre kracht geschonken
Dat gij de liefde zelfs in liefde kunt ontvonken
Op 't knopje dat gij torst.

Zoo gaat het voort ; Bilderdijk heeft de bekoorlijkheden van Odilde
of Glycere niet nauwkeuriger gedetailleerd, dan Tollens die van Chloë.
Wij bedenken, hoe de schouwburgplanken niet steeds als oefenschool
van vrouwelijke deugd hebben gegolden ; wij herinneren ons Hilletje
Rivier 1 ) en haar voorbarig huwelijkspand en we houden ons hart
vast , want we zouden het jammer vinden ; - we hebben langzamerhand sympathie gekregen voor die twee héél verliefde en héél jonge
luitjes, die elkander zoo trouw blijven door alle tegenspoeden heen ...
Maar we ademen weer ruimer ; het gevaar is voorbij: Hendrik
Tollens Cz. en Gerbranda Catharina Rivier trouwen den 27sten
Juli 1800 ; den 4den Juli 1801, des morgens ten zeven uur, wordt
te Rotterdam uit dat huwelijk geboren Carolus Petrus Tollens, dienzelfden dag ter Katholieke kerk in de Leeuwenstraat gedoopt."
Met ingenomenheid vermelden wij verder de Bibliographie. Daarin wordt vooreerst afgerekend met V a n D e y s s e 1, naar aanleiding van den vijfden bundel zijner Verzamelde Opstellen ' „ Wat
blijkt nu ? Dat de 228 bladzijden Verhalend Proza, aangeboden
als pièce de résistance, hier voorgesteld als vormden zij twee novellen : „Braaf zijn" en „Die Liefde waarvan je in de boeken
leest", niet anders zijn dan negen van de tien hoofdstukken, waaruit het tweede deel van Van Deyssel's beruchten roman De kleine
Republiek bestaat. Onder heel onschuldige titels, voor de gelegenheid expresselijk vervaardigd, krijgen wij nog eens al de viezigheden te lezen welke ons indertijd in deze vertelling hebben geërgerd. Want ons oordeel over dit vuile boek, waarin de onhebbelijke
mysteriën van het jongens-kostschool-leven worden onthuld, is nog
niet gewijzigd.
1)

De zuster van Tollens' verloofde.
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Het bedrijf was reeds begonnen in den 4den bundel, in '98
verschenen, waarin men ons eenige hoofdstukken uit het eerste
deel van De kleine Republiek onder een ander etiket in de handen
had gestopt, maar hier wordt het op grooter schaal, en wederom
zonder dat de kooper op eenigerlei wijze gewaarschuwd wordt,
voortgezet. Wij zijn zoo vrij dat te rangschikken onder de slechte
manieren en praktijken in de literaire wereld en als zoodanig te
signaleeren. Een ieder wachte zich voor schade!
Over S t ij n S t r e u v e 1 s' Zomer/and en Zonnetij zegt beoordeelaar o. a.: Krachtig, sappig werk wederom deze acht schetsen
.... het kookt en spat en bruist alles van leven in Streuvels'
krachtige taal, gekruid met het hartige West-Vlaamsch. Wat heeft
die man een schat van pittige, teekenende woorden tot zijn dienst!
Wat krijgt daardoor alles een kleur en een schakeering ; de men-'
schen met hun kleine en groote hartstochten, de dieren die Streuvels
zoo goed kent als zijn menschen, en de heerlijke, weelderige natuur,
die niet als een pasklaar gemaakte lijst er omheen staat, maar als
bouwland en bosch, als wei en water meeleeft, meegroeit met al
die kleine drama's."
De Tijdspiegel.
Deze laatste aflevering wordt geopend met een uitvoerig artikel
over Walter Scott, waarin de schrijver den grooten romanticus als
mensch en als dichter tracht te teekenen. Natuurlijk beweegt deze
studie zich bijna uitsluitend op het gebied der Engelsche letterkunde ; wij stippen slechts even aan wat gezegd wordt over de
verhouding van Nederland tot Scott : „Ook in ons vaderland heeft
Walter Scott krachtigen invloed geoefend. De herleving onzer
letteren gedurende het tijdvak 1830—'40 dankt daaraan hare groote
beteekenis. Alle schrijvers van naam hebben meer of min onder
dien invloed gestaan. Men dichtte en schreef naar zijn voorbeeld.
Scott te vertalen was veler begin. Moll gaf eene overzetting van
The lag of the Last Minstrel ; Van Lennep nam in zijne Legenden
vele stukken letterlijk over. Beets trachtte, eer Byron hem geheel
in beslag nam, Scott „in onze taal te doen spreken." Nog op
rijperen leeftijd verklaarde hij : „Ik vereer zijne nagedachtenis als
die van eersen weldoener mijner jeugd, opnieuw mijn vriend in
later leven."

De in onze dagen heerschande smaak heeft de aandacht eenigs-
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zins van Scott afgetrokken. Het feit evenwel, dat hij, in meer
dan één vertaling, telkens herdrukt wordt, wijst op eene duurzame
populariteit." -In het verder verloop dezer studie , wordt er nog op gewezen
hoe weinig achting of sympathie Scott voor ons, Leeuwendalers,
koesterde. „Zijne aristocratische natuur zag uit de hoogte neer op
wat hij als een volk van rijk geworden, opgeblazen kooplieden en
boeren beschouwde, alleeii hartstochtelijk in het drinken." „toean,
amphibious, twenty-breeched boors, unable to defend themselves by
their proper strenght", -- als zoodanig worden wij gekarakteriseerd! —
Zeer sympathiek is het artikel -Twee tegenvoeters van Dr. L.
K n a p p e r t (Tolstoï en Couperus). Wat schrijver zegt over den
Hollandschen kunstenaar is zoo waar en zóó flink uitgesproken
dat het verdient onder ieders oogen te komen, niet het minst onder
,die van Couperus' bewonderaars : „In het schilderen ligt vanouds
de kracht van den schrijver ; men ontkomt niet aan de bekoring
van die rondwandeling in het prinselijk slot en denkt aan de oude
Genoveesche paleizen in de Via Garibaldi, de Via Balbi. Couperus
vertelt boeiend, de dialoog is kort en pittig ; alles eigenschappen,
die wel verklaren, dat naar zijne boeken zoo begeerig gegrepen
wordt. Maar de 1ioof dgedach te is weerzinwelicend 1 ) , de verheerlijking
van den diermensch, van het mandier, van Brox met zijn steenroode, mooie mannengezicht, zijne mooie vrouwenzoekende oogen,
gezond animaal en toch aristocratisch." Dit laatste zal wel zoo
zijn en is te hopen in een huzarenluitenant. Doch de lijn, langs
welke Cornélie zich voortbeweegt, om dezen man weer in de armen
te vallen, terwijl „haar vleesch hem tegemoet trilt", is misschien
zeer geleidelijk, maar voert naar een onverkwikkelijk einde. Wij
krijgen te veel en genoeg van die verheerlijking der dierlijke drift,
van die vereering van den man, die macht oefent over Bene vrouw,
omdat hij een mooien kop, mooie schouders en beenen heeft en
zegt, dat zij eene verdomd mooie meid is geworden, en omdat zij
hem van vroeger nog heelemaal kent, zijn mond, zijne borst en
zijne dijen. Ik weet wel dat wij aan veel gewend zijn geraakt
en dat tegenwoordig ook vrouwen in kalmte lezen, wat vdor weinig
jaren tot die schuine lectuur zou gerekend zijn, welke in fatsoen..
lijke kringen -niet werd geduld Maar dat is een achteruitganq van
.

-

;

1) Wik cursiveeren.
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smaak en het is bedenkcelijk, dat zooveel schrijvers zich aan die neiging tot gereenheid niet schijnen te kunnen onttrekken. Laat Couperus' kunst heeten subliem, supérieur : de hoofdgedachte van zijn
boek is brutaal-onkuisch. Dit modieuze geschrijf , dit luchtig ,
vloeiend en boeiend voortvertellen in verfranscht Nederlandsch,
dit kunstige en talentvolle loopt uit op de apotheose van de welbekende alkoofliefde, de louter sensueele passie. Cornélie ziet wel
de hoogere liefde, „het innig volmaakte van levensharmonie", maar
dat verlost haar niet van de fataliteit der vleeschelij ke begeerte.
Rome, Duco, kunst zinken weg en alleen Brox blijft over, triomfeerend, belichaming van den triomf van het vleesch over den geest,
een absoluut materialisme." -De Arbeid.
Dit tijdschrift heeft een verandering ondergaan. Niet alleen in
het uiterlijk. De eenigszins onbegrijpelijke teekening op den omslag
is door een betere vervangen en van binnen prijken tekstversieringen. Wat meer zegt : met de eerste aflevering van den derden
jaargang treedt als mederedacteur van De Arbeid op een Vlaamsch
letterkundige, V i c t o r d e M e y e r' e en verder zullen verschillende Vlaamsche dichters en proza-schrijvers hun medewerking
verleenen. De redactie voor Nederland blijft aan E d. V e r b u r g h.
Een verandering dus, maar ook een verbetering ? Onze lezers
weten, dat wij tot nu niet hoog liepen met De Arbeid ; met
verschillende aanhalingen hebben wij getracht ons oordeel te rechtvaardigen. Doch laat ons billijk zijn en zooveel mogelijk pogen te
waardeeren. Deze verandering is een verbetering ; er komt genoeg
in de nieuwe aflevering voor, dat wij als een belofte voor de toekomst mogen beschouwen. Een zwaluw. maakt echter nog geen
zomer ; daarom willen wij thans liever de volgende afleveringen
afwachten en eerst na kennismaking daarmede den inhoud en den
geest van het vernieuwde tijdschrift bespreken.
Nederland.
Wederom in deze aflevering een zeer lezenswaardige I&oniek.
Ons treft, als altijd, de beschaafde toon van de kritiek in dit tijdschrift. Tegenover de slechte manieren van vele beoordeelaars,
waaraan ieder weldenkend en welopgevoed mensch zich ergert -men denke aan het straatgeschreeuw van Van Deyssel tegen Henri

Borel in zeker pas verschenen pornographisch werk, dat de auteur
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den vijfden bundel zijner Opstellen gelieft te noemen -- tegenover
zulke ruwheid doet de humane toon van Nederland weldadig aan.
De Verzen van U(na) E(x) V(oeibus) worden lief eenvoudig, niet
vulgair en innig genoemd, hoewel niet steeds zuiver in den vorm.
Naar aanleiding van F. B. K o s t e r s' Tonen en tinten lezen
wij : „Als practisch leeraar in poëzie zou Dr. Kosters wel verdienste hebben ..... Maar twee elementen worden in zijne laatste
gedichten steeds minder gevonden : de spontane warmte, die slechts
heel enkele malen voorkwam, en ook een zekere artistieke distinctie,
die daarop gevolgd is. Slechts een paar vertalingen naar Meleager
zijn voortreffelijk in uitmuntend weergegeven trippelmaat.
F. A. B u i s In Ketenen van Hoogheid. Deze historische roman
uit den tijd van Prins Frederik Hendrik wordt uitbundig geprezen.
Schrijver heeft hierin getracht van historische personen zelven den
levensroman te reconstrueeren en dit wordt moeielijker geacht dan
fantasie-personen te doen optreden. „Het is een verhaal geworden
van de hoop . en liefdesmart van twee jonge prinsessen, de trotsche
eerzucht van een vorstin, de jaloersche boosheid van andere vorstenkinderen, een verhaal tevens van diplomatie en intrigue, alles
berustend op historische gegevens .... Schimmel's Oranjevorsten en
vorstinnen en de diplomaten uit Mevr. Bosboom-Toussaint's Media
Hoc/le moeten ook voor den heer F. A. Buis tot model gezeten
hebben .... Als geheel kan men het boek belangrijk en onderhoudend noemen, een serieus werk en een verdienstelijke daad.
De vierde bundel van S. F a 1 k 1 a n d' s schetsen wordt ook nog
al geprezen, terwijl A 1 e t r i n o Uit 't Leven aanleiding geeft tot de
volgende opmerkingen : Men moet glimlachen wanneer sommigen,
over moderne literatuur pratend, zoo in één adem Heijermans, M.
Antink, Van Hulzen en Aletrino noemen. Al zoekend vindt men
misschien één punt van overeenkomst : hun preoccupatie voor physiek
lijden ; maar tegenover de schrille ruwheid van den een, het oog voor
uiterlijke vuile misère van de beide anderen, staat bij Aletrino een
zacht medelijden, een teere grijze weekheid, die hem veel dichter
bij de novellen van Coppée en Theeriet met hun week melancholiek sentiment brengt, dan bij zijn heftige tijdgenooten bovengenoemd.
Ook Aletrino is een poète des humbles ; zijn tint is de bleekgrijze
schemering waarin, onder het gedempte licht der ziekenzalen, verkwijnende levens wegsterven. De droeve eentonigheid van het

wegzinken van veroordeelde existentiën komt ook uit in zijn heel
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beperkte keus Van woorden ; navrant, wijde ellende, eindeloos weé,
angst en benauwdheid komen steeds terug. Er is in die consequente
stemming iets bekorends ; men laat zich zonder tegenstand wegdrijven op dien stillen stroom van treurigheid ; --- toch is het ook
weer een genoegen, als het boek gesloten is, eens rond te kijken
en te ontdekken dat er ook nog gezonde menschen zijn, die, zonder
van hun longen of lever of hart of „verleden" last te hebben, vrij
in de morgenlucht buiten kunnen rondwandelen."
Over S t ij n S t r e u v e 1 s' Zomerland vn Zonnelij de zeer verstandige opmerking : „Wat zijne taal betreft, in het beoordeelen
hiervan is de Noord-Nederlander incompetent." Toch is de erkenning niet buitengesloten : „Stijn Streuvels is inderdaad een groot,
rijk talent"
-

De Hollandsche Revue.
Vreugden van Holland door G. E. H a s p e l s wordt besproken.
„Ook de heer Haspels moet nog leeren schrijven. Ook bij hem is
de gave er ; de aanleg om een schrijver te kunnen worden bezit
de heer Haspels, maar schrijven kan hij nog niet ... Is er in onze
Nederlandsche literatuur wel ooit zulke „lekkere" zeekunst in woord
gegeven als in de passages van „De liefde der eerwaarde ", in „Urk"
en in U. K. 282" .9 Wat een rhimte, wat een zilte waaiing van
winden, wat een atmosfeer, maar ook wat een liefde voor het leven
Van den mensch op het water. ligt daarin. Wat is dat een puur
gevoel van het water en de lucht en van de menschen in scheepjes

er tusschen in."
Ook de kritikus der Revue toont Zomerland van Streuvels hoog
te waardeeren.
De Spectator.
In het nummer van 1 December bespreekt Van N o u h u y s
het gedicht van J. B. S c h e p e r s Bragi. Hieruit valt eigenlijk
niets bijzonders te citeeren dan dat Van Nouhuys klaagt dat Schepers
de n van den 3den en 4den naamval van mannelijke woorden steeds
weglaat en b.v. schrijft in dë avond ; dë duidt dan aan dat men
niet d'avond moet lezen.
Voorts komt W o l f g a n g voor den dag met een geweldigen
aanval op Jan H o 11 a n d , naar aanleiding van diens Adam
Alnzens. Onze dappere criticus schijnt niet te bemerken dat men
11
Noord en Zuid, 24ste Jaargang.
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soms bijna geneigd zou zijn enkele zijner uitspraken op hem zelven
toe te passen ; maar een gewichtigen, zelf bewusten toon aanslaan —
dat doet hij : En nu, ouwe ziel, laat ook De Spectator u glippen.
Eer is niet langer met u te behalen. In de literatuur zijn voor
u geen lauweren meer weggelegd. Van uw werken gaat geen licht
uit. Daar zit geen intellect in. Toch geloof ik niet dat uw naam
zal worden gekist en vergeten. Gij zult tot de nakomelingschap
overgaan ; niet echter door uw onberispelijk leven , uw vroom gemoed en opvoedkunde of door uw kerkelijken zin , maar door uw
hekeltalent en enkele geestige zetten uit vroegere werken. Dat
zal blijven leven en het overige , waar gij zoo trotsch op zijt zal
langs de akkeren Gods wegvloeien in Gods sloten ter zijde."
Nederland , Januari 1901.
De Kroniek behandelt ook ditmaal weder de meeste der pas verschenen werken ; wij laten het grootste gedeelte rusten en nemen
alleen van de belangrijkste kennis.
Prosper van Langendonck .Verzen. „Die, welke 1892
en 1893 zijn gedateerd, schijnen ons aantrekkelijker dan de meeste
vroegere en de meeste latere. In de gedichten uit die periode is
eenheid, harmonie ; in de vroegere misschien te veel kleur, in de
latere misschien te vaak na sterkere regels een zwakkere , een banaal beeld of rijm , een afgesleten adjectief."
Belangrijk is het oordeel over Couperus' De stille kracht , belangrijk , omdat het zoo sterk afwijkt van de meeste kritieken,
Billijk is het daarom ook hier het audi et alterani partem toe te
passen. „Er is van De stille kracht kwaad gesproken ; men heeft
zich geërgerd over Léonie's quasi-inceste , over het tooneel in de
badkamer en zich gevraagd hoe- De Gids zoo iets kon opnemen.
Naar onze meening is een werk van zoo poëtische, tragische , profetische kracht sinds lang niet in het Nederlandsch geschreven;
Couperus' meesterschap is sinds Majesteit in niets zoo gebleken als
in dit merkwaardig boek. Het grootsche van historieschrijven op
de wijze van De stille kracht is te intenser, omdat in boeken als
Majesteit het materiaal zelf reeds in eenigszins pompeuzen vorm,
als vorstelijke feesten , troepenbewegingen , opstanden , moderne
tragedies , oratorie van huwelijken en begrafenissen voorhanden

was. Het materiaal daarentegen waaruit de dichter van .De stille
kraol t zijn sombere philosophie der historie ontwikkelt , kwam tot
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ons en tot hem in den kleingeestigsten en minst treffender vorm,
controleursklachten, gepensioneerden-landziekigheid, krantenberichtjes
over steenenwerpen en bijgeloof, verhaaltjes van de bittertafel, soms
dorre officieele rapporten. Dezelfde bronnen , waaruit Veth en
anderen onnoozele of ploertige uitwendige grove boeken hebben gemaakt ... is hier gesubt4liseerd tot een groot , fluweeldonker, dichterlijk en dreigend mysterie van geweldige , geheimzinnige tragiek,
eerre tragiek te indrukwekkender , omdat *al hare bijzonderheden
zoo dichtbij en zoo dagelijks te controleeren zin. Het is waar dat
Couperus haar ook niet verklaart, de ontzettende passieve kracht ,
het geheim loerend weerstandsvermogen van het Oosten, dat iederen
denker , of heerscher of dichter , die er mee in aanraking kwam,
heeft getroffen of geboeid ; ... maar dit alles brengt de waarheid
van het verhaal met zijn onzaglijke conclusie , zijn vraag-tragische
huivering , te dichter bij."
Gerard van E c k e r e n Ontwijding. „Dit boek maakt een
heel peniblen , bijna walgelijken indruk , een indruk trouwens die
geheel gewild en met kwaadaardig talent voorbereid is. Het begint
op de wijs van de romantische romans .... Dan , plotseling , verandert de roman en is in 't geheel niet romantisch meer. Het
meisje gaat kijken naar de zeegoden op het geschilderd behangsel,
krijgt dan de aandoeningen van het meisje Martha in den Rotterdamschen roman van Van Groeningen , en maakt bij een eerstvolgend bezoek in het dorp een vriend boerenmeisje verlegen, door haar
te vragen hoe haar vrijer er onder zijn boezeroen uitziet ... Is het
boek al buitengewoon onbehageljjk, het is niet zonder talent geschreven ... ongetwijfeld staat Gerard van Eckeren hooger dan zijn boek."
w. v a n A m s t e r d a m Marionetten. „Het is zoo zeldzaam
wat goeden humor te lezen te krijgen, een beetje van het pittig
gezond verstand, in origineelen en schilderachtigen vorm gegoten,
zooals men het soms plotseling in een volksmenigte hoort, dat men
den man, die zoo iets in kleine schetsjes maar echt en waar weet
weer te geven, bijna hooger stelt dan den schepper van een grooten,
ernstigen roman. In Marionetten komen verscheidene van die
schetsjes voor ..... Zij hebben relief ; ieder stukje is een geheel."
Ts. voor Ned. Taal en Letterkunde, 19e deel, 3e afi.
J. w. M u 11 e r , Wou ter loo t, wouter, wou termanne tj e.
Wouterlood is een geslachtsnaam, wouterloot, wouter, wiewouter is
11*
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de naam van den Vlaamschen gaai of meerkol, Fransch gautereau,
vautrot, afgeleid van de eigennamen Gautier, Wouter Walter,
Walthari (= legeraanvoerder). Vgl. Hans = ezel, Kees
aap,
Gerrit kraai of ekster. Soms worden zulke eigennamen soortnamen : renard, griet, pieterman, wouter. Misschien onder invloed
van woud is het • opgevat als boschgeest, later verder als huisgeest:
mogelijk is kabouterman onder den invloed van wouterman ontstaan;
man als in Janneman, _Heineman.
H. K e r n , De i e in brief en enkele andere woorden : spiegel,
priester, Pieter. 't Fransch heeft Piêrre en prêtre. Genoemde
Nederlandsche woorden komen uit het Fransch. Friezen heetten
vroeger Fresan, dat de Romeinen verstonden met i : Rrisii. Een
dergelijke uitspraak heeft ook de e gehad in breef en mogelijk heeft
deze uitspraak zich het eerst ontwikkeld in lettergrepen, die een i
bevatten, bv. schier, Ohd. skeri, Got. skeirs.
De ie uit ai (bv. die) is te verklaren door verzwakking van
ai tot e.
H. K e r n. Katteeker heet ook eekkatie.
H. K e r n. Ooit, oorspr. oiet. Gelijk aait uit altid zoo ooit uit
jotid, vgl. Hd. jemals. Voor o, jo, io, aiw, vgl. dromers, jammer,
iemer, immers ; ook u, uw, waar de j van jij is weggelaten.
De Mnl. bijvorm oint is waarschijnlijk uit o -{- tiden ; vgl wijlen, enz.
J. F. D. B 1 ó t e , De Latijnsche bewerking der Brab. geesten, die
in drie copieën is overgebleven, werd vervaardigd tusschen 1449
en 1472.
A. Beets , .Een deftig werk beteekent bij Cats een moeilijk werk.
J. V e r d a m , De versterkende beteekenis van o n. Deze beteekenis staat vast voor het Saksisch. Door het Ndl. Wdb. worden
onverbolgen, onvermeten, onverlaten en onverschilliq ook aldus verklaard.
Volgens S. moet men de beide eerste verklaren door de bijgedachte.
Onvermeten is het compromis van onversaagd en vermeten, onverbolgen
van onsackle en verbolgen ; onverlaten is het tegengest. van verlaten
vrijgesproken van zonden. Alleen onverschillig is mogelijk uit
het Saksisch naar Holland gedrongen.
l

—

--

Taal en Letteren, 10e jg., afl. 10.
J. H. v a n d e n B o s e h, Taal en Spelling, Lezing te Gouda,
waarin hij van zijn toehoorders hoopt, dat ze zich om de bekende

grieven tegen de regeling van De Vries en Te Winkel zullen
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aansluiten bij de Vereniging tot vereenvoudiging van onze spelling.
Inhaltsiibersieht van Unsere Muttersprache, ihr Werden und ihr
Wesen van Prof. Dr. D. Weise, een boek dat met geestdrift is geschreven en veel goeds bevat.
.Afl. 11.
J. Koopmans, Middelnederlandsche romans. IV. Walewein.
Inhoudsopgave.
Dr. J. W. M u 11 e r, De nieuwe uitgave van Maerlants strop hische
gedichten. Dit artikel is een inleiding tot de beoordeeling en behandelt hoofdzakelijk 1°. een waardeering van deze poëzie, waarvan dit de conclusie is, dat de Strophische gedichten doorgaans wel
degelijk het genot van een kunstwerk geven, dat Maerlant zich
een dichter toont, wiens denkbeelden en dichtvormen niet alleen
uit historisch oogpunt maar ook in volstrekten zin belangstelling,
eerbied en bewondering verdienen. 2°. geeft de S. een overzicht
van de geschiedenis der methoden van tekstuitgever, eerst de verbeterende, normaliseerende Duitsche methode, daarna de diplomatisch nauwkeurige van De Vries, die echter een te ruime plaats
gunde aan de conjecturale critiek, zooals Franck in Anz. für D.
Alt. VIII , 127 heeft aangetoond, eindelijk de tegenwoordig veel
aangeprezene om alleen zuiver diplomatische afdrukken te geven,
zonder meer. In de 3°. plaats ontwikkelt de schr. zijn eigen
denkbeelden hieromtrent.
11e jg., afl. 1.
J. K o o p m a n s, Op d'Ilias van de Medicis, door Vondel. Na
een historisch overzicht van de geschiedenis der Medicis te hebben
gegeven, ook uitvoerig te vinden bij P. C. Hooft en in die Mediceer door Ed. Heyck, wordt Vondels gedicht afgedrukt en verklaard.
Dr. S. S. H o o g s t r a, De Heden. letterkunde op het examen
voor hoofdonderwijzer. I. De examen-eischen, zooals die in het programma staan geformuleerd, sturen de taalstudie in een verkeerde
richting. Men moet meer en beter lezen en de levende taal bestudeeren en niet een grammatica van buiten leeren.
Dr. J. B. S e h e p e r s, Iets over Jacques Perk en de grotsonnetten
uit de Mathilde. Uit Mathilde spreekt 'n menselike mens met al
z'n zwakheden en kracht. — Mathilde de Reul, die de dichter in
Luxemburg ontmoet, wordt zijn aangebedene, maar zij is katholiek,
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maakt van hem een dweeper en bovendien gevoelt hij, dat de
eeuwige dichterroem hem genoeg is. Zoo komt het tot de scheiding.
In het 2de boek komt de reactie, zich uitend in de zeven sonnetten, die een tocht door de grot (van Han ?) beschrijven, waar hij
in afleiding genezing wil zoeken . De dichter heeft Mathilde willen
plaatsen naast Dante's Beatrice.
J. K o o p m a n s, Starings Christendons. Starings geloof blijkt
uit zijn gedichten.
Wie aan dat Woord den besten uitleg gaf
Onthult eens de andre zij van 't graf;
Maar die zich grondde op 't Woord, en Broeders van zich stiet,
Gewislijk, die begreep het niet.

Modern gedacht is ook de Israelietische. Looverhut. De dichter
was tegen de Fransche Revolutie en tegen Napoleon, tegen alle
ultra's, ook tegen Bilderdijks leer, tegen Ongeloof en Bijgeloof, voor
verlichting en vooruitgang, voor Oranje en 't Vaderland.
J. W. M u 11 e r , De nieuwe uitgave van Haerlants Stro
gedichten. De uitgevers Franck en Verdam ontvangen veel lof.
Tekortkomingen worden genoteerd.
Aanhalingen : Bakboord : het roer was vroeger aan de rechterzijde
van 't schip, de stuurman bewoog het met beide handen en stond
met zijn rug naar de linkerzijde.
Brederoo schreef wel verzen van 12 13 lettergrepen, maar geen
deftige alexandrijnen als Vondel, Cats en de Franschen, zoodat men
ze ook niet als alexandrijnen moet accentueeren'; de dichter had een
eigen stijl. Deze opm. is gemaakt door Verwey in De Nieuwe Gids.
Dr. J. J. A. A. Frantzen beoordeelt Dr. Michels Mittelhochdeutsches Elementarbuch, vindt enkele hoofdstukken over de klanken vormleer zeer leerrijk, voor beginners het boek echter te moeilijk
en te vol bijzonderheden.

WILLEM BARTJENS.
Niet altijd was de beoefening der wetenschap zoo bekrompen als
in onze dagen, dat de man van de cijfers met diepe minachting op
den beoefenaar der fraaie letteren neerziet.
Ieder kent de uitdrukking „Volgens Bartjens" of „Volgens Willem
Bartjens", doelende op den beroemden Amsterdamschen rekenmeester van dien naam, die in 1633 een boek uitgaf onder den titel
„Cyfferinge", dat zelfs in 1824 nog herdrukt werd. Hij was in
1587 te Amsterdam geboren, woonde van 1618-1636 te Zwolle,
waar hij bovengenoemd werk uitgaf en stierf te Amsterdam in 1673.
Behalve reken-, stel- en zeevaartkunde onderwees hij ook Fransch
en stelde niet alleen veel belang in de poëzie, maar schreef ook
zelf gedichten. Men vindt er een van zijne hand in de Emblemata
van zijn vriend Zach. Heyns. 1 )
Het kon zijn, dat H e y n s met zekere welwillendheid dit gedicht
had geplaatst, maar stellig van hooge waardeering getuigt het, dat
V o n d e l toelaat, dat Bartjes of B a r t i e n s, zooals hij steeds
genoemd wordt, onder de spreuk Godt is myn heyl een veertienregelig „Klinck- Veers op de Verlossinghe der Kinderen Israels" voor
zijn „Pascha" deed opnemen. Het vers is een treurige naklank
van de rederijkers-rijmelarij uit de 16e eeuw en Bartiens bleef den
naam van Heyns als rederijker dus volkomen waardig ; maar
blijkbaar was Vondel er mede gediend. Hij waardeerde den dichter
en in die dagen - ook het gedicht, zooals blijkt uit zijn in 1612
gedichten Lofzangh Toeghe-eyghen t «en Mr. Willem Bartien. Vondel
getuigt, dat het der Amsterdamsche stedemaagd „lust en leven"
is, dat Bartiens:
in heur schaduw rust,
»Aen haer overvloetsche kust."

))—

—

Aan den beroemden cijferaar zelven richt Vondel het woord en zegt:
Ghy ó Cithon 2) hooch ghedreven,
Boven 't alghemeyn verstant
Ghy alleen de Kroone spant.
Inde Cyffer-konst beraden
Leert ghy jeucht de rechte graden:

enz. enz.
V o n d e 1 brengt hulde aan zijn onderwijs in 't Fransch, en in

't schrijven:

Alzoo sult ghy hooch gheprezen
Door uw Konst onsterflijk zijn;
Want uw gulde Letters fijn
Zal de Schrijf-Konst, als de sterren
Aen d' uitbreytzels, wijt uitsperren:

en ook als dichter wordt hij geprezen:
1) Emblemata, in 1625 te R'dam verschenen. Vgl. dr. A. G. C. d e V r i e s,
o n d er no. 118.
o
De Nederlandsche Emble at
2) V,a n L e n n e p (I. 129) kan dit woord niet verklaren ; ons is 't ook
onbegrijpelijk.
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Boven dien, o Hemels Licht!
Doet ghy door uw Konstich Dicht,
Beyd' ons vloeden onbesweken
t' Hemelwaerts hun hooren steken,

Het „Konstich Dicht" van dit Hemels Licht" overtreft zoozeer
andere gedichten, dat 'de Amstel trotscher zal zijn dan de Nijl, die
't kostbaar slib op 't land brengt, dan de Taag 1 ) en de Paktolus
(in Lydië) die goudzand bevatten.
Ook zal hij voortleven bij 't laatste nageslacht ; hoewel hij eens
zal sterven
Nochtans zal men t' allen tijden
Uwen grooten lof belijden

En inderdaad, deze voorspelling is bewaarheid, zoo bekend als
de naam A d a m R i e s e in geheel Duitschland, zoo bekend is de
naam Willem Bartjes bij ons
We geven hier op 2/3 der oorspronkelijke grootte den titel van
den druk van 1824 van zijn werk, met het gedicht, dat V o n d e 1
wijdde aan zijn portret, op 64-j. leeftijd genomen.

Ghy ziet het zichtbre deel van Bartiens hier naar 't leven:
Van syn onzichtbren gheest heeft hy U zelf ghegheven
Een print uit Rekenboec, dat nerghens faelt noch suft,
Maer volgkt, ten dienst der jeucht, Euclides spits vernuft.
1)

Vgl. Da Costa:
Waar de Taag langs Lisboa zijn äoudkorrels afvoert,
Waar zich Cordua baadt in den uadalquivir.

AAN BRUGGE.
(Beantwoording eener vraag, voorkomende op blz. 40 van den 23n

jaargang).

„Tot hoelang is Brugge de residentie der graven van Vlaanderen en hertogen van Brabant geweest ?"
Zoolang het gebied der graven van Vlaanderen zich alleen uitstrekte over dit gewest en Henegouwen (tot 1280 aan Vlaanderen),
kon men zeggen, dat Brugge de grafelijke residentie was. Lodewijk
van Male nu stierf in 1384 en werd opgevolgd door zijn schoonzoon Filips den Stouten, hertog van Bourgondië. Op dezen volgden
Jan zonder Vrees en Filips de Goede ; deze laatste hield zich wel
vaak in Brugge op en stierf er in 1467, maar men kan niet zeggen
dat hij die stad tot zijne uitsluitende residentie maakte. In 1430
hertog van Braband geworden, waren zijne opvolgers Karel de
Stoute en Maria, behalve graven van Vlaanderen, ook hertogen van
Braband. Beiden liggen te Brugge begraven.
Maximiliaan, Maria's echtgenoot, heeft drie maanden in Brugge
gevangen gezeten, maar dit kan men ook geen resideeren noemen.
Van Filips den Schoonen af tot en met Filips II waren de graven van Vlaanderen tevens koningen van Spanje en hadden hunne
residentie te Madrid. Dan volgen de aartshertogen Albertus en
Isabella, resideerende te Brussel ; en zoo voortgaande vinden wij
als dragers van den grafelijken titel de koningen van Spanje Filips
IV en Karel II, verder de Duitsche keizers Karel VI, Maria Theresia, Jozef II, Leopold II en Frans II tot 1794, die geen van
allen Brugge bewoond hebben.
Men kan dus gevoegelijk als antwoord op de gestelde vraag
zeggen : tot in het jaar 1384 was Brugge de residentie der graven
van Vlaanderen en de hertogen van Braband hebben als zoodanig
nooit te Brugge vertoefd, wel van tijd tot tijd als graven van
Vlaanderen. Het grafelijk hof is thans het paleis van justitie.
J. E. TER GOUW.

PORTRET EN HANDSCHRIFT VAN MARIA
TESSELSCHADE ROEMERS VISSCHER.
Meer dan een praatjc by een plaatje hebben onze lezers hier

niet van ons te wachten. We geven hier in de eerste plaats eene
reproductie van Tesselschades echt portret. "Ontwyfelbaar echt is
de teekening van Hendrik Goltzius, die Tesselschade voorstelt op
den leeftyd van 18 jaren, anno 1612, (volgens eene eigenhandige
inscriptie van Goltzius achter op het portret) ." Deze mededeeling
werd ontleend aan een werkje "Gedichten van Anna Visscher en
Maria Tesselschade Visscher" in
1851 te Utrecht
zonder naam van
den sehrjjver verschenen, maar gelyk we weten uit
een artikel van
Busken Huet in
~Eigen Haard",
jaarg. 1882 bI.
188-190 en overgedrukt in het
18e deel del'"Fantasien" van M. D.
deB I' u y n, geboren 8 J anuari
1809, overleden
26 Nov. 1881.
Dat Anna zich
de Dordschedichtschool en Cats tot
model verkoos ,
terwyl
TesselPortret van Tesselschadc op 18-jarigen leeftijd,
schade de Amsternaar Goltzius.
damsche diehtschool volgde en in Hooft haar voorbeeld zag, verklaart de nut-
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tigheid van de gedichten der eerste, de pittigheid van die der
andere , de vaak verborgen zin der gedichten van beide.
Dochters van een ijverig beoefenaar der letteren maar die vooral
studie maakte van den Bijbel en van Martialis , bewonderaar van
Erasmus hadden Anna en de tien jaar jongere Tesselschade aan hun
vader een leidsman en gids bij alles wat ze wilden leeren of lezen.
Meer nog konden zij den geest scherpen en tot studie opgewekt
worden, waar zij in zulk goed gezelschap verkeerden. Daar kwamen
grijsaards als Spieghel en Coornhert , mannen van grooten naam
als Laurens Reael , later Gouverneur-Generaal van Oost-Indië,
oud-burgemeester Hooft , Jan van Hout den secretaris van Leiden
en dr. Samuel Coster den stichter der „ A.cademie"; -- daarbij jongelingen als Hooft en Vondel.
n^z^ af/ltc^J,

yyde^o^

Handschrift van Maria Tesselschade Roemers Visscher.
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En waarmede hielden de dochters van Roemer Visscher zich wel
niet bezig : Nederlandsch, Fransch en vooral de toenmalige modetaal
Italiaansch , en verder muziek en zang , teeken- en schilderkunst,
alle vrouwelijke handwerken, ook bloemenvlechten en boetseeren.
Anna was in 1584 en Maria in 1594 geboren, zij woonden te
Amsterdam tot 1617 , toen zij met hun vader naar Alkmaar verhuisden , wellicht dat Roemer Visscher gaarne wilde wonen in de
nabijheid van zijn vriend Hendrik Laurensz' Spieghel.
Bemind en bewonderd door allen, die haar kenden, bezongen door
alle beroemde dichters uit dien tijd, vaak als vorstinnen gehuldigd,
doorleefden de rijkbegaafde zusters eerre heerlijke jeugd.
In 1623 trouwde Tesselschade met Allard van Krombalg , bij
de bruiloft was Anna speelnoot en onder anderen waren Huygens,
Hooft en Vondel onder de gasten.
Tesselschade overleefde haren echtgenoot en hare twee dochters
en overleed op 55-jarigen leeftijd, op den tosten Juni 1649. Drie
jaar later stierf Anna.

Beeldspraak.
Voor hen, die in het Nederlandsch geëxamineerd zullen worden
en o. a. ook een opstel moeten maken, is geen waarschuwing
noodzakelijker dan deze: onthoud u zooveel mogelijk van beeldspraak;
gebruikt gij die, doe het dan in korte zinnen, zoodat gij het geheele beeld en de geheele uitwerking goed kunt overzien, eindelijk :
laat nooit na, u zelven af te vragen, of de onderdeelen en de
omgevinq bij het beeld passen.
Ziehier een afschrikwekkend voorbeeld uit een officieele rede:
„Dit laatste feit of zooals het officiëel verslag zegt „deze vuistslag in het gezicht van het bestuur" is de droppel geweest, die
den emmer van wantrouwen, verdachtmaking, minachting en bespotting, waaraan het bestuur reeds zoolang van de zijde van
sommige leden heeft blootgestaan heeft doen overloopen."
Dus : daar is een feit en dat feit is een vuistslag en die vuistslag is een druppel en die druppel doet een emmer overloopen (dat
kan), maar 't is een emmer t niet vol maar , van wantrouwen enz.
en aan dien emmer . . . heeft het bestuur . . . blootgestaan (wat
is dat ?) Het bestuur is niet met dien emmer of den inhoud
daarvan bedreigd, maar het heeft daaraan blootgestaan . .. van
de zijde van sommige leden. Wat doet die zijde er bij ?

EEN CONCURRENT VAN ,,DE GIDS" EN PROF.
DE LA SAUSSAYE OVER DE NIEUWERE
RICHTING IN DE NEDERLANDSCHE
LETTEREN.
Prof. Chantepie de la Saussaye las op de Jaarvergadering der
Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden , in Juni
1900 eene redevoering voor „Het mystieke in onze nieuwste letteren". ') Met het oog op aanstaande gebeurtenissen in de wereld
der letteren achten wij noodzakelijk bij deze rede stil te staan.
De goedig schijnende titel is „geniepig'' te noemen , al heeft
de spr. dien later aldus vertolkt : „In hoever komt ook te onzent
in de letterkundige voortbrengselen der laatste 20 jaar eene
mystiek te voorschijn." Na de rede gehoord en gelezen te
hebben komen we tot het besluit, dat de spr. heeft willen zeggen
„het afkeurenswaardige in onze nieuwste letteren. We ontdekken
al aanstonds dat spr. er de jougeren een grief van maakt , dat
zij geen lid van Letterkunde" zijn , terwijl het toch maar alleen
van de tegenwoordige leden afhangt, ze lid te maken. Een heele
schaar vrienden van Transvaal werden kunstmatig bevorderd tot
lid van Letterkunde , waarin de meesten thuis zijn als een snoek
op zolder. Leden van de eerste kamer , professoren , opperofhcieren en grootwaardigheids-bekleeders worden zonder slag of
stoot tot lid aangenomen , maar slechts bij hooge uitzondering
iemand , die goede romans of tooneelstukken of schoone gedichten
schreef 2 ). Dat is de geest in „Letterkunde" en wie het wel meent
met onze vaderlandsche letteren, bij het onderwijs zoo schandelijk
verwaarloosd, die moest dien geest bestrijden. En dat is te meer
noodig, omdat aan Binnenlandsche Zaken bij vorstelijke onderscheidingen dezelfde geest alles beheerscht. Zoo werd Martellus Emants
op vijftigjarigen leeftijd gedecoreerd , Gerard Keller en Schimmel
op zeventigjarigen leeftijd , de laatste NB. in zijn kwaliteit van
President van den Raad van Beheer der Kon, Vereen. „Het Ne1) Handelingen en Mededeelingen der Maatschappij 1899(1900 bl. 40.
2) In 1900 was er zoo bij de 15 nieuwe leden voor Nederland geen enken'.
Vele welgezinde leden overtuigd van hun onmacht , stellen daarom geen

candidaten , stemmen niet en komen niet op de vergadering.
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derlandsch Tooneel". Van den romanschrijver Schimmel, dien de
Engelschen „de Nederlandsche Walter Scott" noemen, heeft men
aan het Departement zeker nooit gehoord. En Justus van Maurik, Melati van Java en Fiore della Neve werden nog altijd niet
gedecoreerd.
Volkomen waar en naar we hopen steeds door de Regeering in
herinnering gehouden, is het woord van T h o r b e c k e: „De
regeering is geen oordeelaar van wetenschap en kunst", officieele
onderscheiding is dus niet als eene lofspraak op te vatten, maar
alleen als eene erkenning, dat de natie den man van wetenschap
of van - kunst blijkbaar waardeert en dat doet zij een auteur, die
algemeen gelezen wordt en blijft worden, zonder dat de lectuur
van zijn werken het gevolg is van speculatie op lagere hartstochten.
Van deze beginselen uitgaande geven wij hier een kort overzicht
van de bovengenoemde rede zooveel mogelijk met dezelfde woorden.
die de spr. gebruikte.
Schoon de vertegenwoordigers der nieuwere richting in onze letterkunde zich buiten deze Maatschappij houden en het overmoedige
„geslacht van 1880" haar smadelijk heeft dood verklaard, wenscht
toch Uw Bestuur uw oog juist over die jongste letteren te doen gaan.
De tijd is voorbij om zich van den arbeid dier „Nieuwe-Gids-rich-

ting" af te maken door enkele staaltjes aan te halen van buitensporige , of misschien maar ongewone of onverstaanbare verzen of
volzinnen. Wij zijn bekomen van den eersten schrik dien het
rumoerig optreden en de opzichtige stijl dier schrijvers en dichters
ons aanjoeg. De letterkunde van een tijdvak kenmerkt den geest
van dat tijdvak. Wij lezen de schrijvers om te weten met welk
oog zij de wereld hebben gezien , welke eigenaardige vormen de
diepste levensvragen in hun geest , en door hen in den geest
van hun volk hebben verkregen en wij moeten den geest toetsen,
die uit hunne werken spreekt. 1 )
Doch ik gevoel dat reeds deze korte inleiding volstaat om mij
van zekere zijde te wraken als rechter over de letterkundige beweging der laatste 20 jaren. Het geslacht van 1880 wil niet door
oningewijden beoordeeld zijn. Daarenboven : als wij met theorieën
1) De man van letteren. die geen geestelijke is, zou daarbij opmerken,
dat dit niets te maken heeft met letterkundige kunst. Aan geen enkele
andere kunst stelt men die eischen.
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en beginselen komen aandragen , verwerpen zij dien maatstaf met
nadruk , hoewel de artikelen van de uitstekendsten onder hen
gewijd zijn aan letterkundige kritiek en wel bijna uitsluitend aan
het toelichten der groote artistieke verheffing wier alles overtreffend gewicht in naive bewondering van elkanders en eigen werk
wordt geprezen.
Hoewel oningewijden , zoo willen wij toch geen afstand doen
van ons recht om het geestelijk gehalte en den invloed der nieuwe
letterkunde te toetsen , ook al loopen wij gevaar kunstwerken te
miskennen , wanneer wij , het eigenlijk karakter van kunstwerk
uit het oog verliezende, ze alleen aankijken op hun philosophisch
gehalte.
Mijn taak zou te uitgebreid zijn , indien zij niet beperkt ware,
nml. tot het mystieke in onze nieuwste letteren. Hiermede is niet
bedoeld , dat de mystiek daarvan eene der eerste karaktertrekken
is ; wij willen nagaan in hoever zij er in te voorschijn komt.
Het springt in het oog, dat de nieuwe richting schier uitsluitend is en wil zijn eene artistieke. De kunst zij het één en al,
waarvoor te leven de moeite loont ; geen lief talent, maar hartstocht . Daarom haten de jongeren rhetoriek en conventie en willen
ook niet weten van eischen der zedelijkheid, die hun kunst in
boeien zou slaan.
Als elke nieuwe richting is ook deze opgetreden met den eisch
,

van éénheid in leven en kunst, Het jong geslacht gevoelt de

voortbrengsels van den tijd waarin het is opgegroeid als doQde,
leege vormen, manier zonder leven ; -- het zal nu zelve uit eigen
schat een nieuwe kunst scheppen. Hoe was het toch mogelijk,
dat een vorig geslacht zoo dood kon blijven liggen ? nu zijn wij
opgestaan en „het is een lust om te leven."
Onstuimiger en mateloozer dan door de bent van de „Nieuwe
Gids" zijn deze gevoelens zelden, zoo ooit, geuit. Dit barre optreden maakte verhoogden indruk in de atmosfeer van zoetelijke
en slappe algemeene waardeering, waarin het beschaafde Nederland
voor een deel nog voortdommelt, en althans voor 20 jaren zalig
slapende was.
Het is nu evenwel de vraag, in hoever deze beweging de taal
verrijkt heeft ; wat heeft zij van de natuur en de menschenwereld

nieuw gezien, wat van het inwendig leven uit de diepten des
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gemoeds aan het licht gebracht ? Tot het geven van een antwoord
kan ik hier zelfs geen aanloop nemen, maar toch wijs ik op die
vreemde woorden en wendingen, die niet onbemerkt voorbij zullen
gaan ; gedichten als Gorters „Mei'', verfijnde stemmingsbeelden
en ontledingen als in Couperus' romans.
Veel hiervan is zoo vreemd aan de meerderheid onzer, dat men
neiging gevoelt het voor onwaar, onecht te verklaren, terwijl het
toch juist als het echte bij uitnemendheid was aangediend. Laat ons
erkennen, dat ook hier wel manier is ingeslopen, dat de nieuwe
proza en poëzie onder veelzijdige invloeden zijn ontwikkeld, dat
in de talrijke producten dezer school het gemaakte, de herhaling
van dezelfde trucs en manieren allerminst ontbreekt.
Er is nog een zijde der nieuwe beweging, waarop ik de aandacht wil vestigen : haar weinig nationaal en populair karakter.
Hoewel meer dan één der jongeren het nationaal karakter wil
bewaren of doen herleven, heeft de nieuwe kunst weinig wortel
in het volksleven, integendeel wendt zij zich veelal in artistieke
voornaamheid af. Met het conservatief-liberale Nederland heeft
zij ruw gebroken, met het kerkelijk-orthodoxe zijn haar aanrakingen schaarsch. Zoo schept zij een afzonderlijke kunstsfeer, buiten
liet eigenlijke volksleven. Het gevoel van dit gemis heeft van
Eeden en Gorter gebracht tot de sociale beweging, waar de ondergang hunner kunst zal zijn.
L

Nu aldus in de nieuwste letteren het artistieke op den voorgrond is gebracht, is daarmede reeds gezegd, dat de mystiek er
geen hoofdrol in speelt. Het mystieke behoort op het wijsgeerige
en godsdienstige terrein, slechts indirect op dat der kunst.
Het mystieke ligt aan gene zijde der grens van het bewuste
leven, in de mystieke aanschouwing verlaat men den bodem van
het eindige om zich te verliezen in het oneindige. De ware mysticus is dus allerminst kunstenaar en van mystieke kunst kan
slechts bij uitzondering sprake zijn, b.v. bij Dante, Novalis, Maeterlinck.
Kunst en mystiek ; er is alle reden dat zij op gespannen voet
staan : de kunstenaar heeft den eindigen vorm noodig, om het
leven in en om hem weer te geven ; vijand van al het bepaalde,
wischt de mysticus de grenzen uit ; wat de verschillende zintuigen
aanbrengen vloeit dooreen ... , de wereld waast weg en wij komen
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tot het leven zonder woord, in den onbewusten achtergrond van
ons wezen.
Is het louter een toeval dat een artistieke en een mystieke
strooming in elkanders buurtschap bracht en mitsdien een hybridischen invloed bewerkte, waardoor wij die wangedrochten kregen:
mystieke kunst en artistieke mystiek. Er is waarheid hierin, doch
niet geheel en al, want kunst en mystiek hebben ook verwantschap.
Vooreerst is er een sterke band : gemeenschappelijke vijanden;
kunstenaar en mysticus haten evenzeer Pluizer en Dr. Cijfer.
Voorts ligt praktisch handelen en zedelijk onderscheiden en oordeden buiten beider gebied : de kunstenaar wil vrij zijn van de
boeien der moraal; de wereld van den mysticus ligt Jenseits von
Gat und Böse".
Doch ook andere invloeden dan gemeenschappelijke antipathieën
binden beiden. Heeft niet reeds Plato in den Phaedrus het verband gezien tusschen alle vormen van goddelijke mania, waarvan
de poëtische er eene is ? Zoowel dichter als mysticus heeft van
zijn object een onmiddellijke, innerlijke visie, grijpt en geniet het
door het te aanschouwen. Ten slotte kan alleen de poëzie aan
de mystische aanschouwing nog eenige uitdrukking geven, als in
van Eedens Ellen. En Perks Mathilde deed Kloos denken aan
de bedwelmend zoete mystiek" der Middeneeuwen. Trouwens,
dat bedwelmend zoet" is welsprekend: als de kunstenaar dwaalt
langs de oevers der mystiek, proeft hij niet haar bittere aandoening,
maar slechts haar ,,bedwelmend zoet". Ziehier een citaat uit Shelley:
Poëzie maakt onsterfelijk al wat er best en allerschoonst in de
wereld is; zij grijpt vast de verdwijnende schijnen die de droomwaken van 't leven doorwaren, en ze sluierend in taal of gestalte
stuurt ze uit onder de menschheid met zoet nieuws van verwante
vreugden aan hen bij wie hun zusters zijn inwonend - inwonend
omdat zij geen portaal van uitdrukking vinden uit de grotten van
den geest, die .in 't heelal van de dingen hun huis is. Poëzie
ontrukt aan de vergetelheid de nerdalingeii van de godheid in
den mensch." Zoo loopt door de geheele literatuur een mystieke
ader en onze nieuwste school heeft daar iets van beseft, getuige
bare mystieke vereering voor het Woord, waarmede de mensch de
wereld verlost en verheerlijkt.
NoonZ en Zuid, 21ste Jciargançj.
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niet alleen echter in hunne poëzie ontmoeten onze dichters de
mystiek, ook van buiten dringt deze in. Wij kunnen tegenwoordig
het eigen en het vreemde maar zelden schiften. Van alle kanten
stroomt het denken en gevoelen van alle eeuwen langs ons heen,
de mystiek der Upanishad's, der Middeneeuwen, der romantici,
der nieuwste Fransche letterkunde. Mystieke tonen van Gorters
poëzie zijn slechts berijmde stellingen van Spinoza. Vooral echter
levert Maeterlinck mystiek uit de tweede hand ; van denkbeelden van
grooteren dan hij heeft hij een handleiding van mystiek ten dienste
van wereldsche liefhebbers weten te maken, de „Trésor des Humbles" en „La Sagesse et la Destinée". Zijn drama's zijn vaak in
dialogen omgezette schetsen uit het eerste, bv. „Aglavaine et
Sélysette", het „zilvere, ziende weten" en het „goude, onziende
weten", dat het eerste in schoonheid evenaart en wellicht overtreft
en die, als zij elkaar doordringen, dat heerlijke doen bereiken,
dat „het goud zich lichtelijk verzllvert en 't zilver zich vergoudt",
zooals van Deyssel zegt in zijne studie over dit werk, waarin de
toch reeds schimachtige gestalten van Maeterlinck geheel allegorische figuren worden. Al deze „fijnste bevingen in het liefdeffluïde" grijpen plaats in de „sfeer der ziel", d. i. niet van hartstocht
of gemoedsleven, maar van het goddelijk of zieleleven".
Ik kan niet ontkennen dat ik dit alles hoogst belachelijk vindt.
Men beproeft het onmogelijke door de mystieke aandoening te
willen vertalen in een spraak die ze niet uitdrukken kan. Bewijst
dit, evenals zijn onmogelijke eisch, deze dingen plastisch uit te
beelden, niet, dat van Deyssel de mystiek niet verstaat ? Hij
verwijt Maeterlinck te werken „met zijn verstand boven zijn
gevoel" ; keert zich dit verwijt niet tegen hem zelf ?
Ik moet de aandacht vestigen op nog een toepassing van „la
morale mystique" (uit „le trésor des humbles''), nml. ; de voorstelling, dat de liefde zich uitstrekt naar en verliest in het absolute,
naar de ziel die ook door hartstochten onaantastbaar is gebleven.
De zonde kleeft den mensch slechts aan zonder hem innerlijk te
bezoedelen. Hetzelfde vindt men in Johannes Viator : „Voel je'
niet, dat dat heilig in je gebleven is, door al je gemeenheid heen.
Als een klein diamantje, dat blijft liggen 'in een afgebrand huis,
precies even helder en schitterend." De moraal van het „Jenseits
von Gut und Base" speelt ook door de vage en ijle bladzijden van

dit laatste werk. Tolstoï, Maeterlinek, Huysmans, Verlaine worden
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gelezen, het neo-buddhisme heeft enkele aanhangers en de theosofische vereeniging kleine kringen. Maar zeer sterk werkt dit een
en ander bij ons niet. Wanneer ik lees over de hedendaagsche
Fransche litteratuur met haar „anarchie intellectuelle et morale",
haar perverse amour du mal", dan verheug ik mij dat een decadentenlitteratuur van dichters met physisch versleten en verwoeste
organismen en geestelijke onder den schijn van mystieke aandoeningen, ons gelukkig grootendeels vreemd is, schoon deze litteratuur
te onzent wordt gesmaakt en ook onze poëzie niet vreemd is aan
dat „prétendu mysticisme'', bv. in „Extase" en „Eene Illusie",
waar uit vermoeide sensualiteit de bloem eener mystieke adoratie
te voorschijn komt. Maar met 'vare mystiek, met eenige mystiek
hoegenaamd zelfs, hebben deze geraffineerde gevoelens niets te maken.
Het is duidelijk gebleken dat de mystieke ader in de kunstbeweging van 1880 van ondergeschikt belang en alles behalve rijk
is, ondanks de vrij talrijke Christusverzen, schoon en treffend soms,
over 't geheel echter vaag en oneenvoudig, in geen geval mystiek.
Het is een eigenaardige gewoonte van lieden die aan het christelijk
geloof vreemd zijn om al spoedig al wat geloof raakt als „mystiek"
te kenschetsen. Onder de nieuweren maakt slechts een aanspraak
op den naam mysticus : van Eeden, hoewel hij naar mijn meening
juist buitengemeen weinig verstand • van mystiek heeft. Zoolang
men vindt dat het griezelige" een geschikt synoniem is voor het
mystieke en in zijn beschouwing zich o.a. toevertrouwt aan den
wakkeren Flammarion, is men nog op een betamelij ken afstand
van de diepten der mystiek. Zoo bij van Eeden : „Alles is mystiek, van het begin tot het eind, van de diatomeeën tot den Melkweg. Is het groeien van een boom., het leven van een mensch
niet mystiek ? Ja, is er iets mystieker denkbaar, dan het eenvoudig feit, dat een plank uit milliarden atomen bestaat, onderling
relatief zoover van elkander als de sterren en allen in voortdurende beweging -- en dat die atomen, die elkaar niet raken en
op niets rusten, een mensch kunnen dragen ?" Wel is van Eeden
in Johannes Viator mystieker geworden, ja heeft hij volgens sommigen den superlatief bereikt.
Ongetwijfeld is in Johannes Viator gepoogd te stijgen en te
vinden heil in 't ijle, heil in het ijzige Niet", om echter de
tijding daarvan den menschen te brengen „met een Liefde, die
12*
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geen Wederliefde vergt." Maar den toon der echte mystiek, die
in het leege de volheid vindt, vernemen wij hier niet. Het „denken dat weifelen is" blijft meespreken. „Hoe willen wij toch
aldoor overschrijden de brug van mensch tot God. Zien wij dan
niet dat hij vallen moet, die 't beproeft." Zoo blijven wij in 't
ijle, dorre ; en verre van de wereld van Ernerson en Novalis.
Dat het bij de nieuwere schrijvers niet tot de echte mystiek
komt, zelfs niet bij van Eeden, die haar wil, althans gewild heeft,
ligt in de heerschappij der artistieke neigingen boven alle anderen.
Voor stijging (en wij voegen er bij : voor n aderdaling in de diepte)
is de voorwaarde : renunciatie — gelijk Johannes Viator terecht
leert. Maar ... aan schoonheid, kunst, den maatschappelijken
strijd zelfs hebben de nieuwen geen vaarwel gezegd. De mysticus
is zooal geen kluizenaar, toch een stille in den lande. Maar de
mysticus die met wereldsch pogen in de bestaande toestanden wil
ingrijpen, de mysticus-ondernemer, of de mysticus die op de markt
met wat verfijnde reclame zijne precieuse waar aanprijst : ziedaar
ongetwijfeld belachelijke en weerzinwekkende verschijnselen. Zoo
hield een juist gevoel den jongeren eenigszins verre van de mystiek, die niet voor hen is, wijl zij niet wars zijn van wereldsch
gerucht, geert stillen in den lande.
Behalve haar zuiver artistiek bedoelen , houdt ook haar materialisme de nieuwe richting verre van mystiek leven. De levensuitingen van de hersens en het hart „welke voorheen als de
bestaansopenbaringen van een afzonderlijk zijnden geest werden
beschouwd", hebben zij nu leeren kennen „als zuivere eigenschappen van de stof." Hoe men zich ook inspanne om de schoonheid
te grijpen als de heerlijke werkelijkheid , waar het leven op
doelt" , er is geen ontkomen aan de leer , der dierlijke evolutie
van protoplasma af tot God". „De Tijdgeest voedde hen op" ,
welks leer immers is , „dat wij weten wat wij zien en weten wat
wij gevoelen , maar niet weten wat is".
Zulk een wereldbeschouwing is doodelij k zoo voor kunst als
mystiek. Uit deze diepe tweespalt verklaar ik den zoo hartstochtelijken, onbegrensd aanmatigenden toon der nieuweren. Zoolang het
waar blijft dat kracht ligt in de maat en dat overdrijving bewijs
is van zwakheid , vermoedt men achter een tuchteloos optreden

altijd een innerlijk gebrek. De oorzaak is niet ver ; onze dichters
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zijn uitgegaan op eene nieuwe visie van de wereld, met een nieuw
gevoel van eigen kracht. Zij reppen de vleugels en roemen op
hooge tonen in proza en lied het nieuwe leven en de nieuwe
schoonheid ; — maar de materialistische beschouwing verlamt en
trekt naar beneden. Daarom heeft de nieuwe litteratuur geen
ideale levensopvatting gebracht. Maar schoon zij niet wil prediken,
predikt zij voortdurend : de troostelooze wijsheid van den dag en
de heerlijkheid van eigen visie. Maar deze, woorden rijmen niet.
En de hartstocht tegen de lamlendige wereld daarbuiten is inderdaad geboren uit de tweespalt in het eigen gemoed.
De nieuwe richting heeft den moed gemist om nieuw te zijn.
Zij kwijnt aan de erfenis van het geslacht van 1848 —1870 , dat
liefde bij wetenschap , kritiek , twijfel , individualisme , die alleen
overwonnen konden worden door een krachtiger geloof aan een
hoogere wereld. De groep van 1880 is hieraan niet toegekomen,
maar heeft het dogma : de vooruitgang der menschheid, materieel
en intellectueel,onbeziens overgenomen ; zoo weinig is in de nieuwste
letteren een zelfstandig geestelijke richting aan het woord. Van
hunne geheele oppositie rest alleen het socialisme.
Hiermede is de verhouding der nieuweren tot de mystiek voldoende geteekend ; ik moet echter nog iets zeggen over enkele
anderen en den invloed der mystiek in 't algemeen.
Wij zagen reeds hoe langs allerlei bijwegen ook wat mystiek
insluipt. Voor den verstompten en fietsen geest is deze exotische
vrucht een nieuwe prikkel , men mag die malligheid wel eens.
Toch zijn er gelukkig ook, bij wie het lezen van mystieke schrijvers beantwoordt aan een behoefte , b.v. Dr. van Deventer , die
in zijne Platonische Studiën toont, in Plato ook de mystieke ader
te verstaan. Reeds A. Pierson had hiertoe den weg gebaand in
zijn „Oudere Tijdgenooten." Ik noem verder J. Mathys Acket over
Thomas à Kempis' Imitatio Christi , die hem meer dan oppervlakkig boeit ; hij weet zijne lezers in de sfeer der middeneeuwsche
vroomheid te brengen , die hem geen streeling is , maar ernst
Kenschetsend is die treffende beschrijving van wat die mensch
gevoelt, komend uit het gewoel der wereld tot geestelijk leven, bij
het gaan ter biecht, schoon voor een Thomas in „de heilige stilte
der cel" zulke afzonderlijke handelingen eigenlijk niet meer noodig
zijn. Toch blijft het boekje in het voorportaal , maar van den
waren tempel. Daarin zelve leidt ons Dr. J. D. Bierens de Haan
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in zijne Ideestudies , waarin hij niet ontkomt aan dat eigenaardig
optimisme van den mysticus , die van een duister mysterie niet
weten wil. Zijn boekje getuigt van eigen zelfstandig pogen om
te komen „door de rede tot de aanschouwing".
Wien deze samenvoeging bevreemdt denke aan de erfenis die
Plato aan alle verdere geslachten heeft vermaakt en die bestaat
uit : visie , rede. Wie zal die verbinden ? Ook al moge dit nooit
gelukken , wij blijven aan de eenheid gelooven.
Komende tot een besluit, waarschuw ik tegen misvatting mijner
bedoelingen ; ik wensch niet U de mystieke beweging te doen waardeeren , d.i.: zich waanwijs op eenige tweedehandsche kennis verheffen , maar niet , tot de kern indringen. Mystiek is vaak en
ook nu een waarschuwend symptoom van geestelijke krankheid,
geen geneesmiddel ; maar ook komen er de hoogste behoeften der
ziel in te voorschijn : innerlijkheid , wezenheid , onmiddellijkheid,
éénheid , dat „Jenseits" , zonder hetwerk dit leven niets is dan
radelooze verwarring en onbeduidendheid.
Het was te voorzien, dat bij den onbegrensden eerbied, die bij
de hoorders pleeg te heerschen voor een professor van de theologische faculteit, op deze rede -- vol gewaagde stellingen en ongemotiveerde beweringen -- alleen een daverend applaus zou volgen.
Tot veler verbazing `vaagde echter de ondergeteekende daartegen
op te komen. Het stenograpliisck opgenomen verslag van dat
antwoord luidt als volgt :
Ik denk onwillekeurig aan de fabel van Lafontaine. In een
museum hing een schilderij, voorstellende een leeuw door een man
gedood. Een leeuw zag het kunstwerk en sprak daarop : „Indien
wij, leeuwen, schilderden, zou het juist anders voorgesteld zijn",
en het komt mij voor, dat wanneer een der jongeren hier het
woord had gevoerd, wij juist liet tegenovergestelde zouden. gehoord
hebben van wat de spreker thans heeft gezegd.
Het gaat niet aan de - geheele redevoering na te gaan : de spreker
heeft daarin zeer zeker eenige feiten genoemd, maar minstens 2000
stellingen zonder Benig bewijs uitgesproken. Redevoeringen als
deze komen regelmatig op gezette tijden voor. Er is altijd een
ouder geslacht, dat zich eerst verwondert en daarna boos maakt
als een jonger geslacht met andere inzichten het werk, dat de
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ouderen meenden op den hoogsten trap van volmaaktheid gebracht
te hebben, bij het licht van den dag beschouwt.
Zoo is er in Duitschand gejammerd, geklaagd en aangeklaagd,
toen in het laatst der achttiende eeuw (de spreker zeide in
't begin dezer eeuw) de Stürmer und Driinger optraden, zoo is er
gejammerd toen de klassieke school in Duitschland grootendeels
door de romantische werd verdrongen en ook is er bij de Romantischen gejammerd toen Heine de romantische school bestreed.
Zoo is er eveneens gesproken toen achtereenvolgens de Rypocreen
ontzwaveling, de Gids en de Braga de grootheden dier dagen bij
het licht van den dag beschouwden, het is niet anders gegaan toen
Los en Vast verscheen om ook eene nieuwe periode in de letteren
te openen.
De spreker betreurt, dat het overmoedige geslacht van 1880 als
leus in haar vaandel schrijft: ,,Alleen voor de kunst," dat zij een
toestand in 't leven willen roepen, waarbij de kunstenaar voor
zijn kunst leeft en ophoudt, die kunst als bijwerk of liefhebberijtje
te beschouwen. Maar kan men dan in onze dagen iets anders
verwachten ? In de wereld der wetenschap duldt men geen geliefhebber meer en de man van wetenschap moet leven geheel en
alleen voor zijne wetenschap. Er zal dus wel geen enkele reden
kunnen gevonden worden om te beweren, dat de kunstenaar ook
niet uitsluitend voor zijn kunst moet leven. 11-Jet is den spreker een
grieve, dat ,,dat overmoedige geslacht van 1880" zichzelve verheerlijkt, lofredenen op elkander schrijft, maar datzelfde geschiedt
toch onder den invloed der ziekten der eeuw, luiheid en grootheidswaanzin, bij alle partijen.
Maar spreker heeft ook beweerd, dat die nieuwere richting bij
ons wordt versmaad." Dat zeer zeker is niet het geval. Ik zou
geen drie tijdschriften in Nederland kunnen noemen, die niet
regelmatig, nu eens meer dan eens minder, bijdragen plaatsen
geheel in den smaak der nieuwe richting en voor een groot gedeelte is zelfs de oude Gids zoozeer veranderd, dat hij voor een
groot gedeelte aan de Nieuwe Gids is gelijk geworden, of die in
moderniteit zelfs overtreft. Om de werken der ouden verkoopbaar
te maken, verheugen ons de uitgevers aanhoudend met steeds
goedkoopere edities, terwijl de werken der jongeren van den aanvang af duur zijn en steeds duurder en kostbaarder worden uitgegeven en terwijl de oudere schrijvers op het punt van stoffelijke
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waardeering waarlijk niet verwend zijn geworden, zijn er thans
reeds voor twee vertegenwoordigers der nieuwe richting villa's in
aanbouw, die hunne bewonderaars voor hen laten bouwen en er
zijn kapitalen vastgezet, waarvan zij voortaan rustig zullen kunnen
leven. Van versmaden is in dat alles geen spoor te ontdekken,
wel van het tegendeel.
De geest, die uit deze rede spreekt, verraadt ten duidelijkste
zijn oorsprong, het is nog niet eens zoozeer de vrees voor het
nieuwe of de eerbied voor het oude, maar het is de groote grieve
dat uit al die werken der jongeren ten duidelijkste blijkt, dat de
literatuur niet staat onder den invloed der kerk, dat zij niet is
de dienaresse der kerk, die braafheid aankweekt en moraal predikt,
het zijn geen werken, waarbij men te vragen heeft : wat leert men
hier nu uit ? maar die tijd, dat de literatuur geheel in dienst der
kerk stond, is lang voorbij en zal niet licht terugkeeren.
Na de terugkomst der eerste kruisvaarders verdeelde zich de
menschheid in twee groote deden, waarvan het eene deel zich
blindelings aan de kerk onderwierp en in haar een opperste wetgeefster zag, terwijl het andere met meer of met minder waardeering voor de kerk zich steeds verder van haar heerschappij
verwijderde. Wij zijn thans op het standpunt gekomen, dat in
werkelijkheid de scheiding zoo groot is geworden, dat er onder
eerlijke lieden geen sprake meer kan zijn dan van eene keuze
vóor of tegen de kerk en waar wij dat zien op het gebied van
staatkunde en onderwijs, in alle vormen en uitingen, daar ligt 't
toch ook in den aard van de zaak, dat, terwijl zelfs de wetenschap
aan den invloed dier kerk niet ontsnapt, ook de kunst, zij zij dan
bouwkunst of schilderkunst of dichtkunst, op de een of andere
wijze partij moet kiezen. Onder bijzondere invloeden zegepraalt
bij ons in de bouwlcunst de kerk, maar in de dichtkunst wordt
de strijd met toenemende heftigheid gestreden, ofschoon het niet
twijfelachtig is, aan welke zijde de eindelijke overwinning zal
behaald worden.
Hoezeer ook hier en daar — en de spreker heeft daarop ook
uitdrukkelijk gewezen. - „tinten des geloofs op de bladeren der
modernen spelen", bij verreweg het grootste gedeelte van de omstreeks tachtig vertegeï1woordigers der nieuwe richting in verschillende landen van Europa, die allen grootendeels hetzelfde
willen, van dezelfde idealen droomen en dezelfde geestesrichting
-
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volgen is er niet een, die zijn werk zou willen beschouwd zien als
een arbeid in den dienst van de kerk. Wat dergelijke redevoeringen, stemmen uit den ouden tijd, tegen het opbloeiende nieuwe
leven kunnen uitwerken, dat moge ten slotte uit een enkel voorbeeld blijken. Bij de oprichting van de Deutsche Rundscliau meende
de redactie • niet nuttiger te kunnen zijn dan E d u a r d I1 a ns c h 1 i k op de meest meedoogenlooze wijze den spotte doen drijven
met de muziek van Richard Wagner en vele bladen maakten zich
op dezelfde wijze hoogst verdienstelijk bij hen, die den ondergang
der muziek zagen in de verheerlijking van de Zukunftsmusik. Er
is gejammerd, gespot en gescholden en na verloop van nog geen
30 jaar is de eenmaal zoo verheerlijkte oude muziek voor het
grootste gedeelte als verouderd ter zijde gesteld en hoog boven
dat alles zijn overweldigenden invloed doende gelden, door de
geheele muzikale wereld en bij het overgroote gedeelte der componisten, straalt de eens door velen gehoonde muziek van Richard
Wagner.
-

Om zoo onpartijdig mogelijk te zijn, wendde ik mij tot een der.
nieuwsten , dien ik de redevoering, zonder mijn antwoord, liet
lezen. Zijn naschrift geef ik hier onveranderd weer :
In 1898 schreef de heer Chantepie de la Saussaye in „Een e
Halve Eeuw", II 425:
„Velen zien ten onrechte voorbij, dat de nieuwe richting in
„onze letterkunde toch volstrekt niet uitsluitend revolutionair en
„ook niet anti-nationaal is."
En in 1900 spreekt hij als zijne meening uit, dat „die beweging
een weinig nationaal karakter bezit."
Er ligt in deze beide uitdrukkingen te groote tegenspraak ; is
sprekers meening over de nieuwe letteren in 2 jaar tijds zoo geb eel gewijzigd P Want een van beide uitingen slechts is waar;
ook al staan zij niet lijnrecht tegen elkander over, weinig nationaal en volstrekt niet anti-nationaal zijn niet gelijkslachtig.
Ook zou onze letterkunde van den dag niet populair zijn. Dat
voor de wijde groep, die men het volk noemt, de nieuwere letterkunde onbekend terrein is, kan hier echter volstrekt niet als bewijs dienen. Wie der grooten van alle tijden was in dien zin
populair ? Kunst is slechts populair bij een volk met hoog onte
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wikkeld kunstgevoel, en dat bij het Nederlandsche volk daarvan
groote sprake kan zijn, is zacht genomen twijfelachtig : men denke
slechts aan de kunstmiddelen, waarmede onze kunstnijverheid wordt
hoog gehouden, en aan het peil van den volkszang te onzent.
Ook is de opvatting van Kloos nog altijd niet van waarheid ontbloot : „Een gave van weinigen voor weinigen, omdat men zelf
iets moet gevoeld hebben van de verrukkingen der scheppingsdrift,
eer wij hare uitingen bij anderen kunnen genieten." 1
Doch in de eigen rede vinden wij verschillende tegenstrijdigheden, zoo o.a.:
le : Het gevoel van dit gemis heeft van Eedera en Gorter
gebracht tot de sociale beweging, waar de ondergang hunner
kunst zal zijn.' '
De nieuwe kunst heeft weinig wortel in het volksleven, integendeel wendt zij zich veelal in artistieke voornaamheid af en
schept zich een eigen kunst-sfeer."
Wie zal het haar ten kwade duiden , dat zij eigen ondergang
niet zoekt ? Maar de heer de la Saussaye zegt ook van haar, dat
„zij wortelt in den bodem van het denken, gevoelen, maatschappelijk
leven van onzen tijd".
2e. : wij loopen gevaar kunstwerken te miskennen, wanneer wij
het eigenlijk. karakter van kunstwerk uit het oog verliezende , ze
alleen aanzien op hun philosophisch gehalte. De nieuwe richting
is en wil zijn eene artistieke." Dat er in de nieuwe litteratuur
kunst is , geeft de spreker dus toe. Maar , schoon hij nu zegt ,
dat „de mystiek slechts indirect op het gebied der kunst behoort",
blijkt uit zijne geheele rede, dat hij" het betreurt, dat in de nieuwe
letteren de „mystieke ader alles behalve rijk is".
3e.: „Ten slotte kan alleen de poëzie aan mystische 'aanschouwing nog eenige uitdrukking geven".
„Men beproeft het onmogelijke door de mystische aandoening
te willen vertalen in een spraak die ze niet uitdrukken kan".
En dat nog geen tien zinnen van elkander af
De spreker zegt verder nog , dat zulk eene wereldbeschouwing,
nl. de materialistische, doodelijk is voor kunst zoowel als mystiek
en zoo als boven reeds is gezegd , constateert hij toch , dat de
nieuwere letteren wel degelijk kunst gegeven hebben , niettegenstaande haar overvloeiend materialisme.
1
Inleiding op Perk.
)

.

)
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Ook doet het hem blijkbaar leed, dat de nieuweren de orthodoxie
niet prediken. Is kunst dan onmogelijk zonder godsdienst ? Is
er geen waarheid buiten de begrippen eener verouderde wereldbeschouwing P En waarheid , Goethe zeide liet reeds terecht , is
levensvoorwaarde voor de kunst.

De rede wil aantoonen, dat de nieuwere litteratuur allesbehalve
rijk is aan mystieke tonen. Edoch die moeite is verspild , waar
de heer de la Saussaye een strijd aanbindt, niet over een begrip,
maar een woord , een naam : de jongeren hadden een zeker begrip
en noemden dat mystiek ; de ouderen hadden een zeker begrip
en noemden dat mystiek ; wie kan het gebeteren, dat de beide begrippen niet dezelfde zijn ? schoon zij niet zoo onverwant zijn als
de spreker wil erkennen : beiden toch omvatten , hoewel op verschillend gebied , of liever onder verschillend glas gezien, het onbegrijpelijke. D.
De rede scheen geheel op zichzelve te staan, maar onlangs
deed een gerucht de ronde , dat er ons toe zou kunnen brengen
deze rede voor eene „oratio inauguralis" te houden , redevoering
ter aanvaarding van de redactie van een nieuw tijdschrift.
Er zou , . zoo vertelden de bladen bij de Erven F. Bohn te
Haarlem worden uitgegeven een tijdschrift „Nederlandsche Stemmen"
onder Redactie van d e Professoren Blok, Saussaye en Van der Vlukt.
De uitgever van de Camera Obscura zou zijn uitgever van den bestrijder of althans concurrent van „de Gids" en werd als zoodanig
aangekondigd. Laat de Redactie van dat tijdschrift gedachtig zijn,
aan het woord van den schr. van de Camera : Leer bewonderen !"
in plaats van met den litterairen leider te zeggen : „ Waardeeren is
inderdaad een der domste bezigheden waarin de beschaafde mensch
onzer dagen zich verloopt."
De Arnh. Cl. van 26 Jan. 1901 bevatte het volgende:
Onlangs is een nieuwe uitgave verschenen der dichtwerken van
den te vroeg ontslapen Jacques Perk , die door velen . met genoegen en belangstelling zal worden ontvangen. * Men moet echter
niet , gelijk. zijn Luitgever doet , hij een enkelen onbeduidelijken
regel uitvoerig stilstaan , om te onderzoeken of die voor of^ na
zijn afscheid van Mathilde geschreven is. Deze bijzonderheid is
voor de beoordeelirig zijner gedichten, als kunstgeheel beschouwd,
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van geen belang , ook indien men aanneemt dat zijn Mathilde in
werkelijkheid heeft bestaan en geen gefingeerde naam is , zooals
bij de dichters meermalen voorkomt. Hij was gewoon zijn gedachten
op duidelijke wijze in gekuischte en zuivere taal uit te spreken.
In dit opzicht kunnen zijn zoogenaamde navolgers veel van hem
leeren. Men heeft taartoe slechts de dichterlijke bijdragen in het
Januarinommer van „De Gids" te lezen, om zich te kunnen overtuigen hoezeer wij zijn achteruitgegaan. Men moet zich verwonderen hoe de redactie van het tijdschrift deze rijmelarij geplaatst
heeft , even schraal aan inhoud , als gebrekkig van vorm, waarbij het gezochte en gekunstelde de innerlijke armoede moet
bedekken, zooals een kokette oude vrijster door blanketsel en opzichtige kleeding, dien glans der verloren jeugd tracht te herwinnen.
Indien De Gids" op den naam van een ernstig tijdschrift
prijs stelt, zal . het een geduchte opruiming onder zijn medewerkers moeten houden. Het heeft dan ook reeds lang opgehouden
als een onderscheiding beschouwd te worden tot de medewerkers
van „De Gids" te behooren. Na de weigering, om destijds aan
de Iris van Jacques Perk plaats te verleenen, die thans tot zijn
beste gedichten gerekend wordt, schijnt de redactie met den ijver
van een renegaat zich in een ander - uiterste te bewegen en alles
aan te nemen, wat zich met de t;tiquette van moderne kunst aanmeldt.
Wij houden ons overtuigd, dat Potgieter zich in zijn graf zou
omkeeren, indien hij wist hoe het door hem geliefkoosd tijdschrift
aan de verbastering onzer taal en letterkunde bevorderlijk is.
Waartoe de zucht om met de mode mede te doen de menschen
niet. brengen kan .! Hier is het rijmpje van toepassing, dat onlangs
in een humoristisch blad te lezen was :
Men kan bij nieuwen jas of hoed
Angstvallig naar de mode vragen,
Maar wie dit bij een kunstwerk doet,
Die man is waarlijk te beklagen.

Onder deze omstandigheden is de oprichting van een nieuw
tijdschrift, dat met medewerking van eenige onzer bekende professoren in het voorjaar zal verschijnen, een noodzakelijkheid geworden."
Het komt ons voor, dat de schr. in de Arnli. Ct.gelij k heeft en
dat hij met bezadigdheid harde waarheden heeft gezegd. Zijne
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conclusie zouden we echter in geen geval willen overnemen. Dat
in ons land met een steeiis afnemend getal ernstige lezers, ten gevolge
eener nationale opvoeding, die zich bijna geheel tot formules en
cijfers bepaalt, de noodzaak zich zou doen gevoelen bij de vele tij dschriften er nog al weer een te voegen, is te betwijfelen. Xederland
is uitsluitend literair en geeft, wat de Gids bij de oprichting geven
wilde, goede lectuur ook van jongeren en betrouwbare kritiek.
Maar verder hebben de Gids, Blzevier, Woord en Beeld, Bigen
Haard, Tijdspiegel, Leeslcabinet, Europa en zelfs Boon's tijdschrift
die alle hetzelfde zeggen te willen, actualiteit, wetenschap, lectuur
en dat geven ze in verschillende en afwisselende verhoudingen, nu
eens meer dan eens minder betrouwbaar. Voor de grootste helft
vertegenwoordigen die tijdschriften even zooveel clubjes en zijn ze
dus niet voor de geheele lees- en schrijfwereld bestemd. Komt
er nu nog een nieuw bij met reeds vooruit aangekondigd partijprogramma, dan kan onze literatuur daarbij bezwaarlijk wat winnen;
er zal een club raseer zijn, er zullen eenige machthebbers meer zijn,
die de bijdragen hunner partij genooten plaatsen, welke bijdragen
toch ook elders licht een plaats hadden kunnen vinden. Zoo worden
literaire en finantieele krachten verbrokkeld, terwijl samensmelting
van tijdschriften nieuw leven zou beteekenen.
En nu de naam. ? .Het zal heeten Onze eeuw." Het zal met
1 Mei verschijnen bij de firma De Erven F. Bohn, onder redactie
van de heeren P. J. Blok , P. D. Chantepie de la Saussaye,
„

G. F. Haspels, E. B. Kielstra, H. Smissaert, W. van der Vlugt

en B. H. C. K. van der Wyck.
De heeren Blok, de la Saussaye en Van der Vlugt zijn professoren te Leiden, de heer Van der Wyck is hoogleeraar te Utrecht.
Als de rede van den Redacteur, den geest van het nieuwe tijdschrift teekent, dan zullen we terugkeeren tot den tijd toen
godsdienst en zedeleer de toetssteenen waren voor wat toen de
fraaie letteren heette en waarbij natuurlijk het dichterlijkste deel
onzer schrijvers, de Katholieken, als ongeloovig aan Dordt, buiten
gewezen werden. Zal dan de moralist zoo niet het eenige, dan
toch het hoogste woord hebben, dan zal aan onze letteren een
deugdzame afdeeling worden toegevoegd, waarbij de kunst zich
aarzelend verschuilt en zou dit tijdschrift eigenlijk . moeten heeten

de vorige Eeuw. Taco H.

DE BEER,

EEENE NABETRACHTING.
Een belangstellend en aandachtig lezer van dit Tijdschrift , de
heer B. te 15 , wees mij op tekortkomingen in de uitwerking der
opgaven voor . de Hoofdacte-Examens 1900 (N. en Z. XXIII, No. 6,
pag. 570 en volg.) Gaarne neem ik deze gelegenheid , door de
redactie mij aangeboden , te baat om die fouten hier te herstellen.
Men enkele aanmerkingen van den heer B. kan ik mij evenwel
niet vereenigen. Eene nadere uiteenzetting van mijne meening
moge hier volgen:
P a g. 570 , r e g. 5 zou ik gaarne lezen 1 ) :
„de Geschiedenis heeft Holland een lauwerkrans op de slapen
„gedrukt, door in hare rollen de roemrijke daden der Nederlanders
„naar waarde te vermelden."
Stellig is dit eene fraaie omschrijving van 's dichters bedoeling,
maar de examenopgave vraagt eene verklaring van regel 5. De
dichter gebruikte beeldspraak ; naar mijne meening kan de candidaat , wien de verklaring van zulk een regel gevraagd wordt, niet
beter doen dan zich zooveel mogelijk van beeldspraak te onthouden.
Hij geve juist, doch zoo eenvoudig mogelijk weer, wat de dichter zegt.
P a g. 570, r e g. 7--10. „Niet vermeld : geen plaatse liet voor
„blaa'n d. w. z. werken van mindere kunstwaarde verschenen niet,
„alles was schoon en verheven."
Reg. 7-10. De verklaring van dit gedeelte eindigt met dezen
zin : Holland bloeide door de kunst ; de schoonste werken zagen
het licht en verhoogden het aanzien dezer geweest.
In dit gedeelte wraakt de geachte inzender het gebruik der uitdrukking het licht zien en vraagt hij of schilderen het licht zien?
Stellig zou ik deze laatste zegswijze niet in bescherming nemen,
doch meen gerust te kunnen schrijven de schoonste werken zagen
het licht , daar met werken hier dichtwerken bedoeld zijn ; vooraf
gaat : Holland bloeide door de kunst, wijzende op de voortbrengselen
zoowel van schilderkunst , dichtkunst als bouwkunst.
P a g. 571. c. „Bee kan geen bijstelling bij glorie wezen met
„het oog op het zinsverband. Moet gelezen worden:
-

1)

Het tusschen aanhalingsteekens geplaatste schreef de heer B.
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„Dier Holland ! dat ik lief Nebbe om de glorie
„(Dat) uws harten beê (was) , terwijl ....."
M. i. is be e wel eene bijstelling bij glorie.
Holland kunnen we rekenen te staan voor de Hollanders uit
dien tijd , voor het toenmalige volk. En de besten onder hen
streefden naar roem en eer ; die in te oogsten was hun innigste
wensch. Met het oog op deze beteekenis komt het mij het best
voor be e te beschouwen als bijstelling bij glorie.
Pag. 571.. „Hymne staat niet in den Sen naamv. maar in den
4en." Dit komt duidelijk uit , wanneer we het voornor. kun invoegen : Op nieuwe wij z' hun de hymne leerde stijgen. In dezen
zin is . hun het meewerkend vóorw. en hymne het lijd. voorw. bij
leeren.
Pag. 571. a. Het laatste gedeelte van dezen zin moet aldus
gelezen worden :
doch men gebruikt het werkwoord in 't enkelvoud , als men op
elk der deelen van 't onderwerp afzonderlijk de aandacht wil vestigen.
De dichter stelt zich de lente in volle pracht voor oogera en hij
zegt : Geur en gloeit ontvloeide aan alle twijgen.
P a g. 573 , regel 9 v. b. Achter weerstonden plaatse men een
komma en leze dan : en welke daarom .... .
P a g. 573 , 3 reg. 9. Waard is eene bepaling van gesteldheid
bij wie.
Pag. 573 , 4 reg. 7. Is wat hier een betrekkelijk voornaamw.
of een bepalingaank. en betrekkelijk voornaamw. ?
Over het benoemen van dit wat zijn zelfs de schrijvers van
spraakkunsten het niet eens. T e r w e y noemt het een voornaamwoord , dat den dienst verricht van betrekk. en bepalingaank. voornaamw. , omdat wat de beteekenis heeft van Datgene, wat. D e n
H e r t o g rangschikt het onder de betrekk. vnw. en wijst op de
eigenaardigheid, dat in sommige bijzinnen betrekk. vnw. voorkomen,
waarvan het antecedent niet uitgedrukt is (S p r a a k k u n s t deel
III § 65).
Omdat wat een deel uitmaakt van den bijzin (het onderwerp)
heb ik het ook een betrekk. vnw. genoemd.
„ Wat schoon is is niet een plaatsbepalende bijzin, doch een oorz.
„voorwerpszin."
v. D. MATE.
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BOEKAANKONDIGING.
Oude Liederen met : V : prentjes versierd door P. H. Van Moerkerken Jr. Amsterdam 1900. S. L. VAN Looy.
De titel reeds is welsprekend. Letters onevenredig en vaak onbeholpen
als in ouden tijd toen alles nog geteekend moest worden en de een dat
met meer de ander met minder kunstvaardigheid verrichtte ; afscheiding
met (.) of (:) waar dit niet noodig is, de afscheiding weggelaten, waar
het wèl noodig is en midden op den titel een zenuwachtig geestelijk
figuur spelende op een driesnarig instrument. Ziedaar een beeld van een
minder lofwaardig streven in onze dagen om vooral te willen geven, wat
de middel-eeuwen gaven. Zoo hebben we kantoorgebouwen in den vorm
van oude vechttorens en een bakkerij en een koffiehuis, dat er uitziet als
een ridderkasteel, een hotel als een klooster of een staatsgevangenis. Zoo zijn
ook de 5 prentjes in kloosterstijl geteekend als of perspectief-teekenen nog
onbekend was.
1) De voornaamste buitenlandsche titels zullen in de volgende bibliografie

worden opgenomen.
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Wilde men een beeld van een middeleeuwsehe handschrift geven dan
moest het geheel nauwkeurig gereproduceerd zijn bijv. zoo als we in
Duitschland hebben Die máre . vom armen Ileiwich (bij Handorf, te Kiel)
en vele andere.
Overigens is deze goedkoope. editie heel geschikt ter lecture in de
hoogste klassen van Hoogere Burgerschool of Gymnasium ; de twaalf liederen zijn van de mooiste, die we kennen en de geest der liederen spreekt
uit de prenten.
In de hoop, dat de inhoudop -ave tot koopen lokke, geven we hier de
titels : Heer Halewijn, liet darget in den Oosten, Ie stont op hoge bergen,
Dat alle bergen goude waren, Het gingen drie gespeell ens Boet, Int soetste
van den Meye, Het waren twee conineskinderen, Si gins den bogaert omme,
.Na Oostland wil ic varen, Ons genaket die avondst.rr, Ic wil migaen vermeiden, Die Moeder stont vol rouwen.
Enkele woorden zijn in de inhoudsopgave vermeld; maar als 't noodig
is te verklaren custen = kuste herp& dan zal een regel als:

-

Sen hoorter date u, niet myn,
ook wel verklaring behoeven.
Van alle tijden. Onder redactie van C. G. K a a k e b e e n en J a n
L i g t h a r t. No. 1. Esmoreit, Abel spel uit de XIVe eeuw. Groningen, 1901.
Eindelijk ! Twee mannen, die het weten en begrijpen, die den zin en
niet den vorm, niet de doode letter i naar het levende woord waardeeren,
brengen ons een mnd. gedicht verstaanbaar gemaakt voor iedereen. We
ontvangen hier den 1Amoreit naar den tekst door dr. L e e n d e r t z in de.
»Bibliotheek" uitgegeven maar zonder varianten en met alle woordverklaringen, toelichtingen en aanwijzingen die maar eenigszins noodig zouden
kunnen zijn, dadelijk ter plaatse, waar neen ze noodig heeft. Nog onlangs
bij de aankondiging van het spel van »Playerwater" even als in mijn artikel
over Max Muller, dat door de Holl. Revue grootendeels werd overgenomen
en daardoor ook ver buiten onderwijskringen werd gebracht, wees ik op
het betreurenswaardige, dat de studie van 't Middelnederlandsch nog
steeds aan de meest bekrompen methode van onderwijs in de oude talen
doet denken, waardoor eigen studie geheel wordt buiten gesloten. Hier hebben
we gelegenheid het gedicht in al zijn kinderlijken eenvoud te genieten en
hebben wij het eenmaal begrepen, dan kunnen we zelf de taalkunde daaruit afleiden. Hebben wé dergelijke lectuur eenigen tijcl voortgezet, dan
kunnen we de systematische behandeling der Gramatica beginnen.
Het bewijs voor de waarheid dier stelling ligt in de vertooning van
den Esinoreit te Amsterdam, waar niet alleen geleerde beoefenaars van 't
mnd. maar ook volkomen ongeleerden aanwezig waren. Velen, die de
taal door de ongewone spelling eii zonder noten bij de lezing niet verstonden, begrepen het volkomen toen het opgevoerd werd.
Het komt mij voor, dat deze onderneming zeer nuttig kan zijn en opgang
moet maken als men maar alle geleerdhetd vermijdt. Het ís te hopen, dat
Bredero, Langendijk en enkele stukken Van Vondel ook nog aan de orde
komen met zoodanige verklaringen en toelichtingen aangaande ontstaan,
-

-
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taal, kleeding, opvoering enz. dat alles inderdaad in zijn geheel begrepen
zal kunnen worden.
De eerste ;naanden Fransch volgens normale methode, door dr. J. M.
H o o g v liet, Amsterdam, S. L. VAN LooY, t901.
•

N

deu vaalè d' fèrrn', nieh•blà ee zjbrrkj(e), èiàn kbrcduiet oo sjà : too sènce :

riaal kelk(e) sjaar 'tee d' bw-v?r k(e) lce : r mè : tr' ie aavè v?tn : duu:, s(e) ran:
die : r't aa laa kuie: zien'.
Ziedaar een stukje Fransck zooals dr. Hoogvliet het noodzakelijk vindt te
schrijven voor kinderen, die het beginnen te leeren, zulk Franscb en geen
ander krijgen de leerlimoen te zien, zoo lang als de leerlingen met een
deeltje van 178 bladz. sehoolf. bezig zijn. Dat noemt de sch. in alle bescheidenheid de normale methode ; alle andere methodes zijn dus abnormaal, een woord, dat ik eerder zou toepasen op hen, die miskennen, welk
onmetelijk voorrecht de Nederlander heeft in de geschiktheid om zich de
uitspraak van vreemde talen eigen te maken, eene geschiktheid, waarin
ons alleen de Russen overtreffen. Nu bestellen wij onze geleerdheid
eid veelal
uit Duitschland en daar de Duitscher wèl geschikt is om diepzinnige studie
van een taal te maken, maar niet dan met de allergrootste mo ite eene
vreemde taal kan leeren uitspreken, heeft hij vastgesteld, dat het spreken
van eene vreemde taal alleen te lias komt voor kellners e.► commissionairs,
maar dar. geleerden die ver beneden zich moeten achten. Als hulpmiddel
in den hoogsten nood ging hij de woorden der vreemde taal met Duitsche
klanken voorstellen en fabriceerde eene nieuwe bijdrage tot het spelletje
»ik zie ik zie, wat jij niet ziet !" ni. alweer iets, wat de een wist en waarnaar de ander moest raden. Wij Nederlanders hebben die kunstjes niet
noodig ; wij hebben een leermeester noodig, die de vreemde taal zuiver
.

spreekt, de leerlingen leeren dat ook, beginnen langzamerhand te schrijven
en schrijven eindelijk ook zuiver. Daar zijn in ons land duizende bij duizende leerlingen, die dat bewijzen.

Heelt de leerling de grappige woordvormen en al die teekentjes en
krabbeltjes en doorgebroken woorden als Fransch leeren kennen, dan moet
hij later weer leeren, dat de woorden deu vaalè in voor Franselien begrij'pelijken vorm moet geschreven worden als deux valets.
Maar met die figuratie zijn wij er nog niet. In alle landen dragen de
rededeelen Latijnsche namen ; bij het lager onderwijs in Duitschland heeft
men Duitsche woord^.n ingevoerd en een rededeel heet nu bij den een zoo,
bij den ander anders. Wij Nederlanders hebben ons gehaast, dat edel
voos beeld te volgen en ter vereenvoudiging geeft dr. H o o g v 1 i e t ons nog
weer een nieuw stelletje cadeau o.a. zinvormingsleer, verhoudingsteeken leer , galmklank , toetklank , piepklank , galintoetklank , galmpiepklank,
halfvokalische konsenanten, tril of ratelklanken, b ► omklanken, spuitende
sisklanken, hijgklanken, geperste sis- en blaasklanken, stemhebbende sisen blaasklanken. loopende voltooiïngsvorin, u ttrekseltje, middendingetje,
tusschensoortje, een uittreksel van een uittreksel, een middending tusschen
de middendingetjes , oogenblikkelijke voltooiïngsvornl , noemwoordswijze,,
dunk- of twijfelwijze, zaaksoortig, dingsoortig enz. enz. ikheidsnoernwoor-

den, zaakbedoelende enkelvoudsvorm .... ! Het beginsel waarvan de sch.

uitgaat (bl. 167 reg. 10 v. o.) is volkomen juist maar de toepassing deugt
niet. Het is alles theorie, alles bespiegeling van den sch, en ik zou er
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heel wat voor over hebben, eene klasse te hooren, desnoods van maar
vijftien leerlingen, die volgens dit boek, zonder eenig ander onderwijs,
was begonnen Fransch te leeren.
Ton einde de leerlingen in staat te stellen het Franscli te verstaan
wordt (bi. 118 e. elders) een verhaal neergeschreven . . . »in Fransch met
Hollandsche woorden", bijv.:
»Het is ioo'1v' inij zei(nu) mijn metgezel, »te bereiJen op 't mcest vroeg
de b:elc die vliet aan-de-voet ian de berg. Daar wegqemaskerci door een
acirdglooi verhevene, wij zullen-wachten de leeuw op de loerwacht." Ondertiisschen doo brulselen zich vernaburigden altijd, en weldra wij bemrJ'ten-(nu)
van de andere kant van-de beek, de leeuw, de oogen gevestigd 0/) ons als wat
Wen gloeiende.

De Nederlandsche leerling moet (1115 Fransch keren uit Fransche vormen,
die een Franschman niet verstnat en uit Nederlandsche zinnen, die een
Nederlander niet begrijpt, tenzij hij Fransch kent.
Dat deze methode eigenaardige eischen stelt kan men begrijpen, o.a.
(bl. VIII en IX).
»Gedurende het onderwijs moet de leeraar zooveel mogelijk, althans voor
zoover zijn eigen leervak betreft, de geheele herseninhoud van de leerling
in hizonderhndeu voor de geest hebben. Dit is nl. vooral hierom noodig
om bij iedere fout of vergissing de oorsprong van die fout of vergissing te
kunnen opsporen en in verband met die oorsprong het meer of minder
ernstige der afdwaling te konstateeren."
Geen wonder, dat de seh. de taak voor een mensch te zwaar acht. Op
bi. IX lezen wij dan ook
»Voor het onderwijs in moderne talen is mijn ideaal als volgt : T wee
leeraren voor een en dezelfde taal , de eerste zuiver practic u s, de
tweede t h e o r e t i c u s , die elkaar in dezelfde klasse afwisselen. De
p 1 a c t i c u S die liefst een inboorling moet zijn van het vreemde land,
spreekt geregeld de, vreemde taal. Hij kan daarbij bv. de methode Gouin
of de methode Berlitz volgen, maar hij volge die methode dan ook stre n g
k 0 fl S e k w e n t, (1. IN. z. hij reppe geen enkel woord van de... (spraakkunst). De theoreticus speekt de inoedertaal. Zijn onderwijs stelt zich
ten doel overal gepaste, w a r e e n t r e f f e n d e vergelijkingen te maken
tusschen de vreemde taal en de moedeitaal. De theoreticus mag grammaticale termen en benamingen gebruiken., op één voorwaarde, dat deze
termen waar en juist zijn, d. w. z. met liet natuurlijk denkvermogen van
de menscfi in •t algemeen overeenkomen en dus op i e d e r e w i 1 1 ek e u r i g e o u d e o f n i e u w e taal der wereld zonder uitzondering toepasselijk zijn."
Ik wenschte een klasse te zien, die zoo onderwezen was, maar na dat
gelezen te hebben, moet het dunkt mij nog veel meer waard zijn een
stelletje leeraren aan 't werk te zien, die op deze manier onderwijs geven.
Eene methode theoretisch uitdenken is dood eenvoudig. Als een vader
een luie, domme of onhandelbare jongen heeft, dan is het aangaande een
of ander vak, waarvan de jongen niets leert dadelijk: »Ik zou wel eens
willen zien of ik zoon jongen, dat niet gemakkelijk kan leeren, maar dan
moesten ze ook ..,." en dan volgt dadelijk eene nieuw uitgevonden
methode. En 't aardige is dat elke vader dadelijk weer een andere methode bij de hand heeft.
-

.
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Maar de methode . die eerst in de school beproefd is, met moeite en
tijdroovende voorarbeid. met aanhoudende wijzigingen en inkortingen en
aanvullingen, die heeft. kans na eenige jaren op papier gebracht, doeltreffend te blijken en toch zal ook dan nóg herhaaldelijk gewijzigd moeten
worden.
Het is niet het oog op de toenemende zucht naar nieuwigheden, die
bijna altijd aan de markt komen voor ze klaar zijn en die door velen
zonder eenige opgave van redenen geprezen worden omdat ze nieuw zijn,
dat deze bespreking van een leerboek voor het Fransch, dat ons ter beoordeeling werd gezonden , in dit tijdscht ift voor 11 ederlandsche taal behandeld werd. DE BEER.
Woordenbo 1c der Nederlandsche taal, XI. 5, V. t5, II. 14.
'T e hebben nu het vijfde
deel compleet. We kunnen niet anders dan
er .nog eens niet nadruk op wijzen, dat het inderdaad zeer te betreuren is , dat het Wdblc. steeds meer een kabinet van rariteiten wordt,
waarin het aantal hoogst zelden voorgekomene of bijna geheel ongebruikelijke woorden verreweg grooter is dan het aantal woorden, dart men zal
opzoeken, om daarover inlichting te bekomen. Even betreurenswaardig is
liet, dat het aantal bewijsplaatsen zoo onrustbarend en volstrekt noodeloos
talrijk is. Wanneer eenmaal uit een paar citaten eene bepaalde beteekenis
van een woord vaststaat, zijn alle verdere citaten eenvoudig kolomvulling
en door al die citaten en al die ongebruikelijke woorden wordt de omvang
van het werk zoo groot, duurt het zoolang eer er weer een deel klaar is.
Het is niet van zooveel belang hoe lang de Redaktie werk heeft, naaar
wel, hoe spoedig Nederland in het bezit komt van het grootti taal-monuinent, waarop wij zoo lang wachten, op de vraagbaak, die ons inlichting
zal geven als wij die noodij hebben-. Overigens niets dan lof voor de nauwkeurigheid, waarmede elk Woord in zijn verschillende beteekenissen wordt
voorgesteld, terwijl elke beteekenis uit citaten wordt bewezen, citaten die,
wat de nuanceering der beteekenissen betreft, saamgelezen zijn met eene
scherpzinnigheid, die bewondering, neen verbazing wekt en, die ons bijna
met de bovenvermelde gebreken zou verzoenen, als deze de uitgave niet
zoo veel vertraagden en zoo volslagen noodeloos kostbaar maakten. In de
laatste jaren gaan we sneller vooruit en onze kasten vullen zich steeds
meer met afl. Wdblc.
-

Middelnederlandsrh Wo )rdenboele, V. 4 en 5.

Van V e r d a rn ,. den onvermoeiden, den steeds werkenden, weer eene
afl. , kol. 385-640 , een arbeid, die een gewoon mensch doet huiveren
hoeveel gesenrijf, resultaat van zooveel gezoek, uitkomst van zooveel gelees.
Dit woordenboek wordt veel te weinig geraadpleegd. Onze beoefenaars der
Nederl. taal zoeken hun heil in spraakkunsten en dan wordt er gekibbeld
over de waarde van deze of gene definitie, alsof die van eenigerlei beteekenis was voor de leennis der taal. Niet hoe men iets zegt, niet in welken
voren men iets zegt, maar wat men zegt, is van beteekenis en dat wat veronderstelt een helder inzicht, een duidelijk begrip van de beteekenis der
woorden, die men gebruikt. Hoofdzaak is, wat het woord nu beteekent,
nl. bij verstandige menschen en liet gevaar is groot, dat men het gebruik
van een woord afinete naar de wijze, waarop het bij minder ontwikkelden
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gebruikt wordt. Aan den onderwijzer de taak te zorgen, dat hij leere het
woord goed te doen gebruiken, en daartoe heeft hij de oudere beteekenis,
de afkomst te kennen, en daartoe helpt hem het Middelnederl. Woordenb.,
dat niemand ooit verlegen laat. Wel komt nu en dan de vraag bij ons
op, of 't niet een beetje beknopter kon, dan hadden wij dit inderdaad
eenig monument van strenge geleerdheid en ongehoorde werkkracht zooveel te eerder compleet in ons bezit.
Romans •in proza, door Prof. Dr. J a n t e n B r i n k. Leiden, Brill.
Afl.2,3,4,5.

Het werk blijft zeer onderhoudend en geeft ons herhaaldelijk een blik
op onbekende zaken, waaruit letterkundige verschijnselen worden verklaard.
Het 2e hoofdstuk Lafijnsche Romans wordt bl. I6 besloten en we komen
tot Middeleeuws^he Romans iir proza, waarbij de cultuur-historische inleiding zeer belangrijk mag heeten, omdat zulk werk als hier, in ons land
zeldzaam is; daar worden in algemeene trekken de hoofdwerken vernield
met opgaaf van enkele latere, die gelijke stof behandelen. Beoefenaars der
Nederlandsche, der Fransche, der Duitsclie letterkunde vinden hier gelijkelijk hun gading. We noemen Huon van Bordeaux, de vier Heemskinderen, i1-lalegys, over welke werken veel nieuws wordt vérteld aangaande
oorsprong, bewerking en navolging. Dat geldt ook den Graal, Merlin,
Morse d'Arthur en andere aan deze verwant ; Parzival, Lohengrin e. a.
komen ter sprake. Het vierde hoofdstuk is een geliefd onderwerp van den
sch. , de Ainadis-romans , daarover heeft hij een en ander ontdekt en daarover heeft hij veel geschreven. Het vijfde hoofdstuk behandelt de herderromans van Griekschen oorsprong, Een eerste plaats neemt daarbij in de
Daphnis en Chloë van Longus, die inderdaad niet algemeen bekend is, dat
er zoo over gehandeld wordt is belangrijk genoeg, zonder dat er algemeenheden bijkomen als »Er zweeft iets van Longus' geest over den ...."
volgen een half dozijn werken van auteurs, van wie het moeielijk zou zijn
te bewijzen, dat ze Longus' boek ooit gezien hebben. Belangrijk is ook
-

wat we hier over M.o n t e m a y o r lezen en wenschelijk dit te vergelijken

met liet werk van V a n d e r N o o t, waarvan de oorspronkelijkheid indertijd in Noord en Zuid in twijfel werd getrokken. Over de Arcadia's wordt
zeer veel wetenswaardigs - meegedeeld, terwijl tevens de verwante literatuur
wordt vermeld zoowel uit het binnen- als uit liet buitenland. Wat hier
over Nederlandsche Arcadia's staat is nergens nog zoo goed en zoo uitvoerig geschreven.
Het zesde hoofdstuk behandelt de schelmen-romans, een onderwerp, waarover Ten Brink het meest, wellicht zelfs het eerst heeft geschreven, en dat

hier dan ook met bijzonder talent en groote zorg is behandeld. Vooraf
natuurlijk de Lazar•illo de Torm nes zoo volledig mogelijk behandeld en
allerbelangrijkst — hoewel niet nieuw — het uitvechten der kwestie of
L e; S a g e den Gil-Bias uit het Spaansch heeft gestolen, wat hier overtuigend als onwaar wordt aangetoond.
We verwonderen ons alleen , dat een zoo rijke studie als die van
R h e i n h a r d s t ö t t e r hierbij niet vermeld is.
Het bezwaar, dat we bij de le afl. hadden, is hier nog meer drukkend,
nl. dat we overstroomd worden met citaten in allerlei talen. Dat er zoo
ontzettend veel titels in den tekst en aan den voet der bladzijden worden

200
opgegeven, bewijst genoeg, dat we hier met een wetenschappelijken arbeid
te doen hebben, maar iemand, die in letterkunde be]angstelt, zoo dat hij
over een *speciaal onderwerp een boek van dezen omvang wil lezen en al
de deden kent die Ten Brink..... citeert, die heeft een werk als dit waarschijnlijk niet noodig en kent van de meeste hier aangehaalde romans den
inhoud zelf wel. Maar voor hen, die uit dit boek veel willen leeren (en
daartoe is werkelijk gelegenheid), die kunnen niet Latijn. en Grieksch lezen
en Fransch in oude en nieuwe spelling, en Spaansch en Italiaansch en
ouder en nieuwer Engelsch en wie weet wat meer. Als de auteur die taalwijsheid wil luchten, kan dat geen kwaad, als hij maar voor bijna alle lezers
van zijn boek de moeite wilde doen, zijne aanhalingen te vertalen en het
oorspronkelijke in noten te laten afdrukken. Overigens wenschen we dit
belangrijke en nuttige boek al het succes, dat het kan hebben binnen den
engen kring, waartoe de sch. het door zijn mengelmoes van talen eigendunkelijk beperkte. D. B.
Liederboek van Groot-Nederland, verzameld door P. R. C o e r s
Fr.zn. Te Amsterdam bij C. A. J. van Dishaeck.

De 2e afl. van deze hoogst merkwaardige uitgave is ons gezonden gelijk
met eeflige uittreksels uit aankondigingen, die o. i. niets zeggen. Het werk
zal eerre zooveel mogelijk volledige verzameling bevatten van »oude en
»nieuwere liederen in de Nederlandsche taal uit Noord- en Zuid-Nederland
»(Nederland en België), Transvaal, Oranje-Vrijstaat, Amerika .... Vlaan»deren ' enz." Zoo lezen we in liet prospectus. Dus : uit Nederland, uit
België (waartoe Oost- en West-Vlaanderen behooren), maar bovendien ook
nog uit Vlaanderen, dat is meer dan volledig.
Het werk zal bevatten volksliederen, vaderlandsche liederen, geestelijke
liederen, hekelliedjes, vei-halende liederen, geschiedzangen, minneliederen,
drinkliedjes, studentenliederen, kluchtliedjes, verhalende, schalksche liederen
enz. , met muziek voor zang en piano.
We juichen deze uitgave ten zeerste toe, al zijn we boos over de voor-.
rede van den heer Coers, met al die noten, al die apentaal en al de beweringen, die óf elkaar geregeld tegenspreken óf onverstaanbaar zijn. We
zouden in geen vel druks dat alles kunnen beredeneeren, maar zijn bereid
liet persoonlijk te vertellen aan ieder, die er -ons naar komt vragen. Heel
iets anders is de voorrede van Paul Frederieq, die een helder beeld geeft
van de beteekenis en het ontstaan van dit boek.
Het »Liederboek van Groot-Nederland" verschijnt in 30 afleveringen à 50
cent, waarvan afl. 1 o. a. inhoudt : 0 Nederland let op u saeck (1626) uit
Valerius Gedenck-Clanck ; Wilhelmus van Nassouwe (1583) oorspronkelijke
melodie ; Helpt nu u selfs (1570) Strijdzang der Geuzen ; Huldezang der
Vlamingen aan de jonge Koningin van Noord-Nederland ; Nederlandsch
Volkslied (Wien Neêrlandsch bloed) ; Wilhelmus (nieuwe melodie) ; De
Vlaamsche Leeuw (Het Vlaamsche Volkslied) ; Transvaalsch Volkslied
(1880) ; Volkslied van den Oranje-Vrijstaat; e. a.
Dat bevalt ons ook niet. In éene afi. liederen van t570, '1583, X626, 1880
en veel later. Zoo ooit dan ware hier de historische volgorde noodzakelijk
geweest. Natuurlijk is dit beter voor het debiet : Volkslied van Transvaal,
lë vivat e a. , dat trekt aan en wekt op tot koopen. Maar we laten de
volgorde, waaraan toch niets meer te veranderen is, dan een beetje door
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toevoeging van een streng chronologisch register, nu maar rusten en wijzen
op de beteekenis der uitgave. »De ziel van een volk is zijn taal" heeft
Schaepman op het Middelburgsch congres gezegd, maar die ziel toont zich
liet krachtigst in haar werking, als de taal zich vertoont in den vorm van
een gedicht en dat wordt eerst geheel bezield als het gezongen wordt.
Wie dus bet Nederlandsche volk in al de graden van zijn ontzuild eling
wil leeren kennen, moet weten, wat ze zingen, en als we tegenwoordig
bijna in 't geheel niet meer zingen, dan is het omdat we wél examens
doen, maar in h geheel niet ontwikkeld zijn. De geest des volks nu spreekt
uit die liederen en drie eeuwen van ontwikkeling gaan aan ons voorbij,
als we de liederen uit die eeuwen kennen. De meest bekende verzameling,
het Geuzenliedeboek, vertoont ons eene zijde van het leven onzer voorvaderen strijdend, lijdend, gelooven d. maar de overgroote verscheidenheid
van dezen bundel geeft ons gelegenheid den geest onzer voorouders geteekend te zien in hun huiselijk leven en in al hun vermaken, voorzeker een
hoogst belangrijke en leerzame bijdrage tot kenschetsing van volk en
taal. Op dit laatste alleen ben ik niet geheel gerust, het is geen kleinigheid den juistere tekst van al deze liederen vast te stellen, daartoe moest
men meer arbeid verrichten dan de samensteller heeft gedaan, maar ik
heb alle reden te gelooven, dat er hoogst bedenkelijke tekstfouten voorkomen, hoofdzakelijk in de spelling, maar toch ook wel eens in de woorden. De bewerker zegt dienaangaande geen woord.
Uit een wetenschappelijk oogpunt is het zeker jammer te moeten vreezen, dat de tekst niet geheel zuiver is, maar dit vermindert geenszins de
waarde en de groote beteekenis der uitgave, waaraan we het grootste en in
dit geval inderdaad welverdiende succes toewensch en.
-

Bibliotheek van Midfeltnederlandsche Letterkunde, 63 Afl., dr. P.
L e e n d e r t z J r. Middelnederlandsche Dramatische Poëzie (Gron.
WOLTERS.

We hebben bier eenige der meest beken de kluchten, o.a. Drie daghe
here en de allerverma.kelijkste Cl,cyle vrcn Player1,vater. We ontvingen bier
alleen den tekst met de varianten. Met belangstelling wachten wij de
mededeelingen aan het slot, die het den leergierigen lezer mogelijk zullen
maken den tekst te verstaan. We betreuren echter zeer, dat elke tooneelaanwijzing ontbreekt ; daardoor is Plageruater, dat we indertijd met veel
genoegen te Antwerpen naar den eiscli zagen spelen, op vele plaatsen
geheel onverstaanbaar.

ANT WOORDEN.

Den heer P. L. te B. 't Is een kleinigheid, maar mijn wijze van
de regels tellen lijkt mij toch beter. Vs. 8 is niet uit achter mis,
maar pas achter klagen, dat rijmt op vs. 6: jagen. Trouwens
Staring zelf telde ook zoo als ik. In de uitg. van 1791 (Dichtoeffening) komt een gedicht voor „Tegen de Equivoque", later. omgewerkt, en omgedoopt in „Janaben" (Volksuitg. bl. 340). Staring
heeft de verzen van dit gedicht zelf , genummerd en daarbij, al
ramden ze niet, twee halve voor één vollen regel gerekend!
Vs. 22: tot (bij U vs. 23). Met Uw eerste gissing ben ik het
eens. Tot = tot den tijd dat ; niet = tot daar waar. Staring
bedoelt te zeggen, dat Klara alleen den winter aan 't hof doorbrengt
en al dien tijd terugnaakt naar (niet tot) de plaatsen waar, enz.,
totdat de lente haar komt verlossen.
Vs. 49, 50 : Was jonkvrouw Klara enz. (bij U vs. 52, 3). Dit is
geen wensch, zooals U vermoedt, maar een voorw. zin : Indien
Klara niet zoo welschapen was, of — beter ! — indien wij niet zoo
wanschapen waren, dan liet ' zich misschien van den tijd iets hopen.
Vs. 52, 3: (dat Hij toch naucwlik°s ziet, enz.) (bij U vs. 55, 6).
„Hij" -- degene. Hiermee is tevens de volgende bjvoegl. zin
verklaard. Of de „peetvader" hier bedoeld wordt ? Roêl bedoelt
zich zelf, en denkt ongeveer dit : Als Klara U maar langer en
beter kende, zou ze evenmin uw hoogen rug opmerken als ik het
doe, die U als kindje nog rondgedragen heb. Niet wij, maar Klara
heeft daarom eigenlijk ongelijk. — Opm : Een Hollandsch woord
„peetvader" ken ik niet. In 't Vlaamsch en 't Mnl. beteekent het
grootvader. Een peet (peter, peetoom, peettante, meter) is iemand
die zijn naam aan een kind geeft, die een kind ten doop houdt.
(In de taal der R. C. Kerk : een doopgetuige). Wel bestaat ,,doopvader". Zie v. Dale.
Vs. 68, 9 : die mijn oordeel enz. (bij U vs. 73, 4). Zeker, 't antecedent van die is mij. En de beteekenis ? Zijn oordeel gevangen
niet zelfstandig oordeelen, met en uit eens anders oogen
geven
zien, met eens anders hoofd denken. M. a. w. als 't past, weet
Roêl te zwijgen, neemt hij aan wat hem gezegd wordt. -- Die
-

—
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bijvoeging „zoo 't past" klinkt mij zeer verdacht voor Roéls
oprechtheid.
Vs. 86 : Laq eens te bed (bij U vs. 9t1. Staat er bij U een?
achter bed ? Dan is dat een drukfout. Roêl maakt den zin van
Frits af : deze vraagt : en Wolf ? -- de eerste antwoordt : „(die)
lag eens te bed".
Vs. 111: 't heer (bij U vs. 116). U vraagt of heer hier voorkomt in de beteekenis van .,, de heerlijke goederen". Waar ter
wereld hebt U heer in die beteekenis gevonden ? Heer leger,
zie Van Dale i
Vs. 112, 3: Die den angst der zee ontkwam enz. (bij U vs. 117, 8).
In Uwe opvatting van de letterlijke en van de figuurlijke beteelcenis
(waar 't hier op aankomt !) deel ik volkomen.
Vs. 182, 3: Zwaar gewicht weegt hem enz. (bij U vs. 194, 5).
Licht geld = valsch' geld. Denk aan de muntsnoeiers, die goed
geld met de schaar vervalschten. Ge hebt met slecht, valsch geld
(quasi-liefde en vleierij en slechte bedoelingen) vooruitbetaald, zegt
Wolf sarcastisch tot Ot., ik zal u daar zwaar gewicht aan vleesch
voor toewegen !
Vs. 204: Heeft ze heer lachen slecht verbeten (bij U vs. 217).
't Lachen verbijten bedwingen, inhouden, door zich op de lip
te bijten. Indien 't haar slechtgelukte, haar lachlust te .bedwingen .. .
Vs. 231 : Kerk van Dionys (bij U vs. 246. In een middeleeuwsch
christenland als Gelre - kon een Grieksche God toch geen altaar
hebben ! Zie de tekstverklaring.
Vs. 363 : Welke „offers zijn hart thans aait A,gnete biedt" ? ( bij
U vs. 379). Hulde, bewondering, vriendschap, trouw, toewijding,
.... liefde.
Uwe overige vragen vindt Ge in de Tekstverklaring beantwoord.
SCHELTS VAN KLOOSTERHUIS.

BLOEMLEZING UIT HEI.' WOORDENBOEK DER
NEDERLANDSCHE TAAL.
Tweede Deel, Vijftiende Aflevering.
Bet%qel. Dit woord komt dikwijls voor in enkele figuurlijke uitdrukkingen, waarvan er ééne ook thans nog zeer gewoon is. Doch
het is niet boven allen twijfel, hoe die uitdrukkingen zijn ontstaan.
Zoo leest men TVeelderh. Gen. Dichten, 6: Ghy sult nochtans deur
den boghel springhen, in den zin van : gij zult toch mijn zin moeten
doen, gij zult er aan moeten gelooven. Bij V e r d a m vindt men:
Ghij moet duer den buegele, u macht es tegen ons te clene. Heeft
men daarbij te denken aan een vergelijking 'met een bal? Zoo heeft
men ook iemand (door den beugel (de beugels) jagen voor : iemand
plagen , dwingen tot iets onaangenaams. In het bedrijf van deh
wever is nog heden het woord beugel bekend. Doch dat de uitdrukking aan dit bedrijf onleend is , staat niet vast. In Taal en
Letteren, I 62, heeft men er op gewezen, dat in oude stadskeuren
bepalingen voorkomen als de volgende : „Soo en moeten niemant
honden houden , uutghenomen cleyne honden die door een voetyser
van een zadel moghen ;" evenzoo : „niet groter (honden) te houden,
dan die doer den ooghel moghen"; „honden sijn verboden, uutgheseyt dat doer den rinck mach". Dit of een dergelijk gebruik van
beugels schijnt wel tot de spreekwijzen aanleiding te hebben gegeven
(niet) (loop' clen beugel willen (mogen , kunnen). De laatste is nog
tegenwoordig in gebruik ; de andere zijn verouderd.
Beukelaar. Dit woord is waarschijnlijk vernederlandscht uit het
Fransche bouclier, of uit een gewestelijken vorm daarnaast, waarin
de stamvokaal en was. Na de middeleeuwen voornamelijk gebruikt
als historische term, of in dichterlijke voorstellingen. In het Westvlaamsch echter is beukelaar nog een term bij de wevers, waarvan
De Bo de beteekenis opgeeft als een „kleene uitbuiking of verhevenheid op het midden van de weeflade".
Evenals schild wordt ook beukelaar dikwijls figuurlijk gebruikt,
b.v. Satenoverzetting , Palm 91 , vers 4 : Sijne waerheyt is een
rondasse ende beukelaar.
Beul , in verouderden vorm beudel , naast bolel, is de naam van
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den dienaar van het gerecht , met de uitvoering der lijfstraffelijke
vonnissen belast , anders ook genoemd scherprechter. In de letterkunde is bekend de Blauwe Beul , als schertsende benaming voor
De Gids , welk tijdschrift een blauw omslag had.
Beunhaas, ook wel beenaas, is een woord, dat van de l7de eeuw
af hier te lande voorkomt en dat aan het Nederduitsch moet ontleend zijn. Beunhaas is in het Groningsch, evenals balkhaas, een
naam voor de kat ; evenzoo bohnhase en balkbase in Oldenburg. In
Nederduitschland is bohnitase een term geworden voor een kleermaker, die zijn proefstuk niet gedaan had ; vandaar buhnhasen jagen,
het vervolgen van dergelijke knoeiers door de gildebroeders, met
behulp der politie. In zuidelijker streken is dachhase (de kat) of
zaunhase (de egel) een scheldwoord voor een timmerman, die niet
tot het gild behooren. Waarom men die ambachtslieden zoo genoemd heeft, is niet volkomen duidelijk. Böhnhase komt reeds voor
in een verordening van 1577. Ook bij ons werd het gebruikt van
kleermakers, maar ook 'in velerlei andere toepassingen, inzonderheid
van makelaars. Bij ons is zeer veel over het woord geschreven,
o. a. door Stoett, Reden. Spreekwoorden, 62 en Vereoullie, .Etymol.
Woordenboek. Bij Hoeufft, Bred. Taaleigen, 60, wordt vermeld een
woord beunnaaijers als synoniem van beunhazen, en Van Dale in
De Navorscher III, Bijblad LXXXIV, b, beunnaaisters, voor : naaisters,
die onder het loon werken. Men vat de woorden dan op als
samenstellingen van beun en nagier of naaister. Doch in het Nieuw
Nederl. Taalinagaz n, II 219 staat : beunaaijen, . ergens over tot
verveling toe praten", en dit doet vragen of beunaaier in den zin
van beunhaas misschien ten onrechte als een samenstelling met
beun wordt beschouwd, te meer daar dit woord weinig voorkomt
in Zeeland en in het westen van Noord-Brabant, waar beunaaier
juist inheemsch is.
Beurs. Dit woord, dat in het Middelnederlandsch onder de . vormen horse en boerse en in het Oudduitsch als burissa voorkomt,
is van Romaanschen oorsprong, uit een vorm bursa in het volkslatijn, vanwaar ook het Fransche boerse. In sommige streken is
het uit de spreektaal verdwenen (behalve in zekere vaste uitdrukkingen), daar de beurs grootendeels door de portemonnaie vervangen
is. In den zin van : kas, bijeengebracht, om met de renten daarvan
ondersteuning te verleenen, was het vroeger in veelvuldig gebruik,
-

thans zegt men daarvoor gewoonlijk fonds. Evenals dit laatste
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woord in de tegenwoordige taal, werd beurs vroeger ook gebruikt
voor een vereeniging, waarvan de leden tot een fonds bijdragen.
Zoo sprak men van begrafenis -, huwel lcs-, kraam-, verjaringsbeurzen, enz. Thans vooral is beurs nog in gebruik in den zin van:
kapitaal, waarvan de rente eenige jaren lang aan een minvermogend student wordt gegeven.
Beurs is ook de naam van het gebouw, de plaats, waar kooplieden en andere personen, die tot den handel in betrekking staan,
samenkomen om zaken te doen ; ook beurs van koophandel en koopmansbeurs. De naam is bekend sinds de 16de eeuw, en volgens
Guicciardini het eerst. te Brugge gebruikt. Naar hij zegt, kwamen
de kooplieden daar bijeen op een open plein, waaraan een huis
gelegen was, boven welks poort een wapen gehouwen was, bestaande uit drie beurzen. Verder bewijs daarvoor heeft men niet.
Beurt. De oudere vorm beurte (Middelnederlandsch boorte) is
waarschijnlijk vroegtijdig ontstaan uit het nog in de 17de eeuw
voorkomende gebeurte, in den zin van : gebeurtenis, lot, loop der
omstandigheden. Deze beteekenis heeft het woord nog slechts in
de uitdrukking te beurt vallen, die thans alleen van iets gunstigs
wordt gezegd, doch vroeger in ruimer opvatting, en ook wel met
andere werkwoorden dan vallen werd gebezigd. Overigens komt
beurt uitsluitend voor in den zin van : het gebeuren, de geregelde
afwisseling in den loop der natuur of in een door menschen bepaalde orde.
Van het vroeger gebruik in ruimer opvatting, en van dat met
een ander werkwoord volgt hier een voorbeeld. Hooft, Nederl.
.Historiën, 593 : Zoo deezen heyre .... de neêrlaagh ... te beurte viel.
Huygens, Korenbloemen, I. 553:
All wat kan gebeuren
Van lacchen en van treuren
Is my te beurt geweest.

Bevangen. In de tegenwoordige taal komt dit woord in een paar

gevallen voor, waar het blijkbaar een germanisme is, naar het
Duitsche bePangen.
Ten eerste in den zin van : verlegen, waarnaast onbevangen in
dien van : ongedwongen, vrijmoedig. Hoewel dat gebruik ook in
onze taal uit de andere beteekenissen van bevangen wel zou te verklaren zijn, was het toch blijkbaar tusschen 1600 en 1800 bij ons

ziet bekend.
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Ten tweede kent het Middelnederlandsch uitdrukkingen als bevaen
in sorghe, in anxt, in twivele en dergelijke, maar in de 17de eeuw
was een bepaling met in bij bevangen niet in gebruik. Eerst later,
waarschijnlijk pas in de 19de eeuw, vindt men bevangen in vooroordeelen en dergelijke ; dat moet een navolging zijn van het Hoogduitsch.
Bevaren. In het Middelnederlandsch bestaat een adjectief bevaren,
in den zin van : ervaren, bekwaam. Dit is het verleden deelwoord
van bevaren, ergens heen gaan, en beteekent eigenlijk : ondervinding
hebbende, doordat men veel gereisd heeft. Zoo leest men nog bij
Van Beresteyn, Send tbv van de Gnevara, I. 169a : „In den werelt schen saken wel bevaren zijnde". Nog thans is bevaren op Marken
in dien zin in gebruik, waar men spreekt van een bevaren schoolmeester, dokter, enz. Na de middeleeuwen echter heeft men bevaren
meestal in verband gebracht met het bevaren der zee en vandaar,
dat bevaren beteekent : zeemansondervinding , hebbende. In de oudere
taal vindt men dan soms een bepaling van de plaats, waar een
zeeman goed békend is ; zoo b.v. Brandt, Leven van De Ruyter,
305: Men vond geen Stuurlieden ... , die op die kusten waaren
bevaaren, of de waare gelegentheit van die landen wisten. „Meestal
echter wordt het absoluut gebruikt.
Bewaarschool. Dit woord is in de eerste helft der l9de eeuw bij
ons in gebruik gekomen, ter aanduiding van inrichtingen, waar
kleine kinderen uit den behoeftigen stand verzorgd werden en ook
eenig onderwijs ontvingen : een jongere vorm van hetgeen ook wel
bewaarplaats heette (Fransch salle d'asile), en bestemd om de geheel
Verouderde maitressen- of klein-kinderschooltjes te vervangen. Later
is het woord ook gebruikt als naam van de allerlaagsle inrichting
van onderwijs, ook voor kinderen van niet-behoeftige ouders
;
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A. M. MOLENAAR.

HERVORMING DER SPELLING.
Elk volk is meester over zijne eigene taal. Het kan ze wijzigen
naar welbehagen altoos indien het heele volk meegaat. Een
vreemdeling moet er zich aan onderwerpen.
Dit is volkomen waar, maar 't is toch voor vreemdelingen zeer
lastig, wanneer een volk naar welbehagen zijn taal gaat veranderen.
Dat voelt men zoo niet als het onze eigen taal betreft, maar hoe
denkt hij, die een Engelsch boek leest over zoodanige veranderingen, wanneer het geschreven is in de taal der Engelsche hervormers en hij het volgende onder de oogen krijgt
Langwej iz not maid for skolarz and etimolojists : and if the
hoal rais ov English etimolojists wer reali tu be swept away bei
the introdukshon ov a Speling Reform, I hoap thay wud be the
ferst tu rejois in sakrifeizing themselvz in so gud a kauz. But iz
it reali the kain that the historikal kontiniuiti ov the English
langwej wad be broaken bei the adopshonov fonetik speling, and
that the profesohn ov the etimolojist wud be gon for ever P I
-

say, No, moast ein falekali, tu boalh propozishonz.

Wie dus wenscht, dat het- taalgebied zich uitbreide, moet niet
wenschen, dat er telkens aan den vorm der woorden gewijzigd
wordt door verandering der spelling.
Language is not made for scholars and etymologists : and if
the whole race of English etymologists were really to be swept
away by the introduction of a spelling reform, I hope they would
be the first to rejoice in sacrificing themselves in so good a cause.
But is it really the case that the historical continuity of the
English language would be broken by the adoption of phonetic
spelling, and that the profession of the etymologist would be gone
for ever ? I say, No, most etnphatically, to botli propositions.
Wie als vreemdeling dit laatste verstaat zal het eerste allicht eene
onbekende taal achten.

BELLAMY'S ROOSJE.
Wanneer men de oorspronkelijke uitgaven van B e 11 a m y's
gedichten de verzamelde uitgave van W e d. A. L o o s j e s P z.
1826 of den Dordtschen nadrjk van P. L o s 1838 doorloopt, zal
men „Roosje" niet aantreffen. Geen wonder „Roosje" verscheen
in de Proeven voor het Verstand, den Smaak en het Hart" door
Bellamy in 1784 met eenigen zijner kunstvrienden, doch zonder
vermelding van hun naam uitgegeven. 1 )
Deze uitgave is vrij zeldzaam geworden, maar werd in 1826
met een inleiding van prof. J. H. v a n d e r P a 1 m herdrukt.
Uit het titelvignet blijkt, welke van B e 11 a m y's letterkundige
vrienden aan de „Proeven" medewerkten, n.l. C a r p, J. H i nlopen, Ockerse, Q. Ondaatje, RR au, Uyttenhooven
en Clarisse.
H u e t heeft ons in dien vriendenkring binnengeleid (Fantasiën
bl. 18-51) en kenschetst ieder dier leden in hun gestalte, karakter en dichterlijke voortbrengselen.
Dit Studentengezelschap „Dulces ante Omnia Musàe" gedoopt,
waarvan B e 11 a m y wel de dichterlijke „atbleet" mocht heeten,
verzamelde de vruchten van zijn vernuft in de hierboven genoemde
„Proeven''. Op bl. 119 van het eerste deeltje vindt men „Roosje",
onmiddellijk voorafgegaan door een andere romance „E w a l d e n
E 1 i z e" door S. J. E. R a u en gevolgd door een aanteekening
van den dichter van „Roosje", die wij hier laten volgen.
„Reeds voorlang sprak ik met mijn vriend, den dichter der Romanze : E w a 1 d e n E 1 i z e over dat soort van dichtstukken,
welke men Romanzen noemt ; wij maakten een afspraak, om onze
krachten in dit vak te beproeven, en hieruit is zijne Romanze
geboren. Het stuk, dat ik bij die gelegenheid opgezet heb, is
niet afgewerkt ; doch ik heb mijn Roosje er voor in de plaats
gegeven. Maar -- is Roosje dan een Romanze ? — Welneen,
1) Te Utrecht bij J. M. van Vloten ; in twee stukjes ; postf. Eene uitgave
in gr. 8o verscheen in 1790 te Dordrecht bij De Leeuw en Krap ; daarbij
zijn nog elf nieuwe gedichten gevoegd. Twee nagelaten Leerredenen met
een artikel over Bellamy, als voorrede, verschenen mede in 1790 bij T.
Corbelijn en Zoon te Vlissingen.
Noord en Zuid, 24ste Jaargang.
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het is een vertelling, misschien in een nieuwe manier. Om u de
waarheid te zeggen, mijn lieve lezer, die Ridderhistories bevallen
mij zoo zeer niet. Indien zij schoon zijn, hebben zij ongetwijfeld
hare verdiensten, doch het komt mij voor, dat wij de onderwerpen
van onze Romanzen --- als ze dan toch Romanzen moeten heeten
-- wel uit een tijdvak halen kunnen, dat nader bij ons is, dit
zou dunkt mij, meer interesseeren.
Onder het afdrukken der voorgaande dichtstukken komen mij
de brieven van Mr. R. Feith in handen ; met blijdschap en tevens
-- ik wil het niet ontkennen --- een weinig knorrig -- las ik
zijne twee Romances in dezelve : mijn vriend en ik hadden ons
gevleid, de eerste te zullen zijn. Doch het streelt ons, dat ook
Feith aan de Romanze gedacht heeft. Zooals gezegd is, Roosje is
maar een vertelling -- en, wel een vertelling van een geval, dat
dagelijks kan • gebeuren, dus zou men verkeerd doen, indien men
mijn stukje naar de regels der Romanze -- indien er waarlijk
regels voor de Romanze zijn — wilde beoordeelen ! Ik heb het
geval van Roosje verhaald, zooals mij de Natuur dat geleerd
heeft : — en die lieve moeder geeft nog al goede regels, als wij
ze maar zien willen, ik heb ze, zooveel ik kon, gevolgd."
Deze aanteekening van den dichter zelf wijst er ons dus op, dat
de Romance in 1784 in de Nederlandsche letteren nog onbekend
was ; dat F e i t h en B e l l a m y met R a u zonder van den eersten
iets te weten, door hunne studie van de Duitsche letteren tot de
beoefening van deze soort van gedichten waren gekomen ; dat
B e 11 a m y en R a u beide afspraken, eene romance op te zetten
en dat R a u spoedig zijn „E w a 1 d e n E 1 i z e" opgesteld had,
maar B e 11 a m y met zijn onderwerp niet klaar kon komen. Zijn
liefde voor natuur en waarheid maakte het hem onmogelijk, eene
stof te bearbeiden, zoo opgeschroefd, zoo onnatuurlijk als R a u ' s
romance behandelde. Hij zag geen kans er toe en wanhopende
iets goeds te kunnen geven, ontwierp hij zijn „Roosje" -- een
verhaal uit zijn geboorteplaats afkomstig en in zeer weinig met
den gewonen gang van een gebeurtenis in strijd. Tegelijk weten
we. nu, hoe B e 11 a m y over zijn „Roosje" dacht : geen romance,
maar een (poëtische) vertelling had hij geschreven ; hij ontdekte
dit, door de kennisneming van hetgeen F e i t h over de romance
had uitgegeven en uit de voorbeelden, die F e i t h zelf had be-

werkt, nl. de „A.lrik en Aspasia" en „Colma", Het is bekend,
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hoe later mr. J o h. K i n k e r met „Alrik en Aspasia' den draak
heeft gestoken en daarmede de opvatting der romance naar den
Franschman Moncrif veroordeelde. Zelfs F e i t h erkent het gebrekkige van zijn arbeid, die naar eenige vaste regels was opgezet.
Zoo staan dan als oudste vier romances naast elkaar : de „Noorsche"
0 o 1 m a, de „Fransche" A 1 r i k e n A s p a s i a, de ,.Duitsche"
E w a 1 d e n E 1 i z e en de ... . hier kan men geen epitheton
invullen, want „Roosje'' heeft geen trant ; het is opgesteld zonder
regels, of liever raar de regels, die de natuur den dichter had
ingegeven, Avontuurlijks is er niets in, alleen de roerende eenvoud, ongelukkig soms vermengd met wat over-sentimenteels volgens
sommigen of een onvastheid in den vorm, hebben „Roosje" onsterfelij k gemaakt, terwijl de drie andere romancen zijn vergeten.
Zie hier wat H u e t zegt:
„Bellamy — en dit onvermogen is gewis in uwe schatting een
lauwer te meer aan zijn krans -- Bellamy kon niet ; hij kon met
zijn romance niet gereed komen en daarom gaf hij Roosje in de
plaats, Roosje, dat hij in zijne eenvoudigheid slechts een .,Vertelling"
durfde noemen , en dat juist voor onzen tijd inderdaad de eenig
mogelijke vorm der romance is ; dat met een kunstenaarsoog aan
de werkelijkheid is afgekeken en tevens tintelt van poëzie, dat
een monument is van het moderne dichteigen, en dat uit dien
hoofde in onze nieuwere litteratuur een vrij • wat aanzienlijker
plaats beslaat dan alle E 1 i u s s e n en F l o r i s se n , die er zouden kunnen geladen worden in den Barneveldschen toren van J a n
van S*chaffelaar of in Het Turfschip van Breda."

Deze zweepslag aan het adres van T o 11 e n s en B i 1 d e r d ij k is
merkwaardig, vooral omdat B i 1 d e r d ijk meende, het juiste recept
voor een romance te bezitten en T o 11 e n s romances dorst noemen,
wat niet veel meer dan slecht verhaalde fragmenten der Vaderlandsche geschiedenis waren.
H u e t verdedigt ' ook de samenstelling van ,,Roosje" tegenover
B e e t s, die S t a r i n g s „Vogelschieten" hooger stelde, en steekt
den draak met . sommige beweringen : „dit partij kiezen voor de
vaders of huisvaders is bij ons een nationaal verschijnsel, en zoo
leert men die aanmerking begrijpen" ; en verder : „Gij zult met
mij den dichter prijzen, dat hij aan het slot, toen de wind zoo
hevig opstak uit zee en het strand gebeukt - werd door de golven,
de stil en statig opkomende maan haar onbarmhartig licht heeft
14*
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laten werpen over het vochtig graf der twee gelieven en dat hij
het voorts aan *onze verbeelding — die G-ode zij dank nog in
geen proveniershuis besteld is — heeft overgelaten te begrijpen,
dat Roosjes vader bedroefd was." (bl. 42).
Genoeg hierover. Als we verder den potsierlijken inhoud van
„Alrik en Aspasia" de sombere „Colma" de horribele geschiedenis
van „Ewald en Elize" vergelijken met de fabel van „Roosje", dan
moet zelfs de minst ontwikkelde aan B e 11 a n1 y de palm der
overwinning schenken.
Zie hier de „Alrik en Aspasia" : In Frankenland leefde eene
maagd, die alle andere in schoonheid overtrof, door haar „koontjes",
„lipjes" en „blank albast". Zij bewoonde een Gotisch slot met
twee torens, en twee doggen bewaakten de brug. Vier jaren reeds
had Aspasia daar haren ridder verbeid ter kruistocht uitgetrokken
en nu zonder hoop hem weer te zien, was Natuur voor haar een
„graf vol beenen''! geworden. Zij verlangde naar den dood , en
zat nu eens onder een boom te zingen , „om 't hart te scheuren",
dan aan de beek , „om zich zelve te ontvluchten". Op een avond
hield zij zich onledig met heidebloempjes te plukken , toen Jan,
de huisknecht (in den tijd der kruistochten , nl. !) een „vroom
pelgrim" kwam aankondigen. Jan kreeg last, het den pelgrim aan
niets te doen ontbreken ; maar Jan zegt , dat de man haar zelf
spreken wil. De enkele woorden over de herkomst des vreemden,
nl. dat hij aan d'oevers der Jordaan den dood in de oogen zag'',
deden haar , „enkel leven" worden , en zij snelt tot den pelgrim,
om hem bericht te vragen aangaande haar ridder Alrik. De
vreemde zegt , dat de bedoelde nog leeft doch „een eenzaam aanzijn door de wereld sleept" , dat „het bloed van menig Saraceen
heind en veer zijn daden ruischt" en zinspeelt op 's ridders smart,
dat hij zijn uitverkoren" derft. „Maar", zegt Aspasia, „zoo haar
beeltenis hem nog voor de - oogen wemelt" , waarom keert hij dan
niet weer , om „in haar te hemelen ?"
De pelgrim meent , dat de jonkvrouw hem na zoon lange afwezigheid zal verachten ; den ridder toch zijn jeugd en krachten
„ontstolen". Aspasia verklaart evenwel, dat niettegenstaande ouderdom , gekromde gestalte , enz. de ridder „haar uitgelezen" blijft,
omdat „zijn ziel niet verkeerd is". Thans maakt Alrik -'ich bekend,
en den volgenden dag is het feest op 't slot. „Elk liep, elk draafde,
-

elk juchte in 't rond , elk sprong , elk lachte , elk weende.''
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Dat de ridder thans „de lans voor altijd aflei", om met kalme
zinnen ter zege van het heilig graf, weer ridders aan te winnen",
doet ons een denkbeeld vormen van het talrijk huisgezin , dat hij
weldra bezat.
De inhoud herinnert sterk aan de volksromance, die voor eenige
jaren in de N i e u w e G i d s stond afgedrukt , en welker herkomst nog onbekend is. Ook daar keert een ridder huiswaarts,
ontmoet zijn liefje, en beproeft hare trouw, vermomd als pelgrim.
De Noorsche romance „Colma" is eigenlijk een ballade. Colma
zit 's winters in haar eenzaam hutje. „'t IJs loeide in 't rond !
de noodstormen huilden , en de springvloeden gierden". Bij haar
„dwarrelend lampje" treurt zij over haar minnaar , dien zij in
den geest „langs bergen en dalen" steeds gevolgd was. Plotseling
„brandt het lampje blauw" en een spookverschijning — haar minnaar Edwin „holoogig en sprakeloos met beenige kaken en lippen
van lood" -- staat voor haar. Zij ontsluit „half dronken van
blijdschap" de armen voor den minnaar, maar Edwin blijft „roerloos"
Zij poogt hem te grijpen en het spook verdwijnt als een nevel".
Zij „ziet bloed op den steen" , kent haar noodlot , grijpt naar
haar lampje maar dat is uitgegaan. In het duister tast zij naar
de „stroodeur" harer hut , en vliedt in den nacht naar buiten,
naar den heuvel , „waar 't gebeente vermolmde van heel haar geslacht". Hier zinkt ze op 't aardrijk , gevoelt zich nog eenmaal
en troetelt het graf. Toen ,,verbleekten haar lippen", „verstijfden
haar oogen" ! en zij was niet meer.
Ook de inhoud dezer romance , vol uitdrukkingen van valsche
beeldspraak , heeft niet veel om 't lijf , en we kunnen ons begrijpen , dat B e 11 a m y er geen reden in vond , zijn „Vertelling"
achterwege te houden. Feith zelf gevoelde reeds , hoe zwak zijn
proeven waren, want hij richt tot den lezer het ernstig verzoek
„zich te onthouden van alle vergelijking tusschen Moncrif en hem.
Verder volge de inhoud van ,,Ewald en Elize". Ridder Ewald
dwaalde tegen den avond door het woud, in de nabijheid van het
slot Bronstein. Naderbij gekomen , hoort hij liet klagen van een
maagd , die hij dan ook spoedig aan een hoog venster ontwaart.
Elize klaagt over de wreedheid haars vaders , over het verlies
harer moeder en treurt over hare gevangenschap. Ewald hoort
dit alles aan , en neemt zich voor , niettegenstaande Elize's beden
hem zoeken te weerhouden , zijn geliefde te bevrijden. Naar bene-
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den springen gaat niet , maar Ewald neemt een kloek besluit en
wil den vader van zijn beminde ombrengen. Vier poorten, ,,zwaar
gegrendeld" staan echter dat plan in den weg; daarom zal Elize,
as zij haar ochtendwandeling doet, zich naar een afgelegen hutje
begeven, waar Ewald haar moet verbeiden. Zoo scheiden ze
maar Ewald, des anderen daags op zijn post , ziet geen Elize
komen , en vermoedt , dat het plan verraden is. Woedend trekt
hij naar het slot, weet zich door zijn naam toegang te verschaffen,
en nadert Elize's vader met de woorden: ,,Zeg , monster, waar
uw dochter is , of 't is met u gedaan!
De oude ridder dreigt, Elize voor eeuwig op te sluiten, als hij
,,den grijzen kop niet ontziet," en belooft hem anders te voeren,
waar zij is, zoo hij hem geduldig volgt. Zoo gaan zij vergezeld
door de wacht naar binnen; twee fakkelen worden ontstoken,
Ewald moet afstijgen en te voet volgen door kromme gangen,
tot aan een torenpoort. Deze. wordt ontsloten, en beide, voorafgegaan door de fakkeldragers, dalen langs een steenen trap in een
verwelfde gang af. Plotseling blijft de ridder, in drift ontstoken,
staan. Hij trekt zijn zwaard en vraagt : ,,Is dit een kerker of
een graf? Zeg, waar Elize ligt!
De graaf lacht woedend; op zijn wenk zijn de fakkels uitgedoofd, en met de honende woorden : Zoek nu voor eeuwig in
dien nacht, waar uw Elize ligt.!" verdwijnt de graaf door een
geheime poort. De ridder dwaalt klagend rond; niemand hoort
hem, de dood grijnst hem reeds aan, totdat plotseling een licht
glinstert en zijn naam weerklinkt.
Ewald trekt zijn zwaard tegen den ouden ,,knaap," die hem
komt bevrijden: Maar hij luistert toch aandachtig toe,, als hij
hoort, dat de graaf gevaarlijk ziek ligt, voor den dood vreest en
verlangt den ridder te zien, Ewald herkent den knaap als getuige van het sneuvelen van zekeren ridder Frank. Ook verneemt
hij, dat het den graaf om wraak te doen was.
De ridder volgt nu naar de zaal, waar der oude graven beeltnis" den wand met ,,stijven praal" siert. Hier ligt de graaf;
Elize is bij hem neergeknield, de zieke wenkt Ewald:
"

"

»Kooii lilet, mijn zuuii -- vervloek mij niet

Ik sterf en heb berouw
Bid God voor mij, vergeet uw leed:
Elize zij uw vrouw!"
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En „Elize bloost, de ridder schreit en werpt zich naast haar neer,
de graaf voegt beider handen saam, en wil ... maar kan niet
meer.',' En bij dat sterfbed valt Elize in Ewalds arm, „daar 't
rood haar wang verlaat." Hij drukt haar aan zijn hart, en kust
haar roosjes op 't gelaat I"
Meer onnatuur kan men moeilijk in een gedicht opeenhoopen,
dan beide proefnemers gedaan hebben P De inhoud van „R o o s j e"
is bekend genoeg.
le Q reg. 3, Wij zouden zeggen bemind d o o r ; maar in navolging van 't Fransch gebruikt men achter de w.w., die een gevoel van achting en liefde uitdrukken menigmaal van.
2e C reg. 4 munt niet uit door duidelijk verband ; d a a r b ij
slaat op schat, dus : de man was grootsch op zulk een schat,
daar hij zijn lieve vrouw „bij dien schat" verloren had De dichter wil zeggen bij het verwerven van dien schat. Deze figuur
wordt genoemd syllepsis of synesis.
3e C. „een tranend oog" wordt veel gebruikt voor 1 o o p e n d
o o g, m. i. een minder gelukkige uitdrukking ; wij zouden zeggen
„met een traan in 't oog."
4e. en 5e C. zijn naief op humor af.
6e C. Een weinig valsch vernuft ; een s t r o o m van tranen
d e k t geen gezicht, daar d e k k e n een rust aangeeft. Bovendien
is g e z i c h t wel wat alledaagsch.
7e-12e C. Uitnemende schildering van de hoofdpersoon van
het gedicht. Misschien schetste B e 11 a m y hier het beeld zijner
F r a n c i n a B a a n e, die hij tot aan zijn dood innig lief had,
maar die door de tegenwerking der ouders zijne vrouw niet kon
worden.
13e-18e C. Schildering van het Zeeuwsche gebruik, waarover
men Heemskerk en Cats, nog beter Le Francq van
B e r k h e y met vrucht kan nalezen. En in Huygens' „Zeestraat" vinden we ook nog toespelingen vs. 603-606.
Met het 19e C. is de inleiding afgehandeld (de voorstelling van
de persoon, de beschrijving van het gebruik). Thans volgt de
noodlottige afloop . voor de hoofdpersoon.
19e-30e C. Uitstekende beschrijving van R o o s j e ' s tegenwoordigheid onder de jeugd, en de grap, die de jongeling , met
haar waagt. Thans is de dichter geplaatst voor een toestand, die
zijn jeugdige krachten niet. in zijn volle waarde weten te analy-
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seeren. Maar niettemin blijft hij sober; er volgt geen valsch

pathos, om zijn armoede te verbergen. Een fraaie wending is in het
31e C. Help, Roosje, roept hij, groote God! In zijn uitersten
nood denkt de jongeling niet aan zelfbehoud, maar aan de dierbare, die met hem den wissen dood tegemoet gaat.
33e C. Hier is de greep des dichters verrukkelijk; geen woordenstroom zegt hier meer dan het laatste levensteeken van Roosje.
34e C. Hier wenschten we de twee laatste regels niet geschre
ven; zoo juist de beide eerste, zoo onnatuurlijk gezegd de laatste.
35e 0. De laatste regel wordt wel eens veroordeeld; m. i. ten
onrechte. D e d u i II e n g i 1 1 e n m e e, wil zeggen, dat het geweeklaag over de duinen weerklinkt. T o 11 e n s zegt evenzoo
d e s t r a n d e n s c h a t e r e n ; inderdaad een schoone metafoor,
of synecdoche, alnaar men het uitgangspunt neemt. Let men nl.
op de stranden en de duinen, die een handeling, aan andere
wezens ontleent, verrichten, dan is 't een metafoor; neemt men
5 t r a n d en d u i n e n in den zin van de personen, die er zich
bevinden, dan is 't een syneedoche.
36e C. slot. Wanneer men deze twee coupletten beter met
elkaar in verband bracht, zou men niet elkaar napraten , dat
het slot van S t a r i n g's ,,vogelschieten" gelukkiger is, dan dat
van ,,Roosje". Neen, na eerst vermeld te hebben. dat de tijding
van de droeve ramp de jeugdige schaar , van 't strand terugkeerend, reeds naar de stad is vooruitgesneld en daarbij de stomme
smart (37e 0.) der jeugd geschetst wordt en de koude gevoelloosheid der natuur bij de felste slagen, die den mensch treffen kunnen, dan geeft de dichter met een enkel woord aan, dat de marc
van 't ongeval niet tot de stad beperkt bleef, maar snel zich door
't gansche land verbreidde. Ig dat geen passend slot , en is
II u e t 5 opmerking daarom niet juist, dat B e 11 a my een realist
was, dat hij de werkelijkheid wist te betrappen en te idealiseeren?
S t a r i II g zelfs liet na, om dien gewonen gang te schetsen; zijn
verhaal eindigt met de vermelding, dat de jeugd geen loovers van
het graf plukt, maar bleef dan de kennis van dat ongeval tot
Terborg beperkt ? Welneen, maar S t a r i n g behoefde dat niet
te vermelden, omdat hij niet, zooals B e 11 a m y gedaan had, de
tijding eerst in de stad had doen verkondigen. Ieder dichter had
zijn eigen gang en gaf eigen schoonheden. Een vergelijking kan
slechts tot op zekere hoogte volgehouden worden.
"
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Nog iets willen we aanvoeren. „B e 11 a m y wordt wel eens,"
zegt II u e t , „in den smadelijken zin des woords voor sentimenteel
versleten. Hij is het niet, hij is pathetisch ; men moet in de
vereischte stemming verkeeren, om sommige zijner gedichten te
lezen." Wij meenen, dat bij „Roosje ' dat maar al te zeer het
geval moet zijn. 0 c k e r s e heeft het in zijn „Carakterkunde" nog
verder gezocht, houdt „Roosje" o. a. voor „het schibboleth des
waren menschelijk-dichterlijken gevoels,' een proefsteen op iemands
karakter. Blijft men koel, toont men weerzin, ja, kan men
lachen, o, vrees dan voor zulk een karakter ! Maar zwellen er
een paar groote tranen in het oog, geluk dan met zulk een vriend
of vriendin." Inderdaad, het meest 'geniet men van „Roosje" door
een goede voordracht. B e 11 a m y zelf verstond die kunst meesterlij k. Idij opende een V a n d e r P a l in de oogen, en zeker
zou uit zijn mond „Roosje'' een indruk gemaakt hebben, dien men
niet spoedig zou vergeten. Een nauwgezette studie zou zeker ook
in onze dagen hetzelfde succes verwerven en doen uitkomen, hoe
hoog de eenvoudige Zeeuwsche Vertelling boven de weelderigste
romances van B i 1 d e r d ij k staat.

J. L. VAN DALEN.

Dordrecht.
NASCHRIFT.

Men heeft sedert meer dan Bene eeuw aan de Duitschers verweten, dat ze zich minder interesseeren voor de schoonheid van
een kunstwerk dan voor de geschiedenis van het ontstaan en de
wijze van samenstelling. Deze ongelukkige , beter averechtsche
kunstbeschouwing wordt bij ons tot op zekere hoogte nog altijd
gehuldigd en zij, die in de eerste plaats de -aangewezen personen
zouden zijn, om anderen het schoon van letterkundige kunst te
doen beseffen, worden door de inrichting der examens er toe gebracht, zich met allerlei beuzelingen bezig te houden, die met de
schoonheden van het werk niets te maken hebben. Op die nietigheden wordt gelet, de schoonheden merkt men niet op.
We vinden een regel, die stellig voor ieder begrijpelijk is:
íD. e koetsen hijgden (looi het zand
En ketsten langs (J( kei.
,

Dat is duidelijk : die hijgende paarden, die rechts en `links wegspattende vonken, die uit de keien geslagen worden, dat geeft een
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beeld van de levendigheid en den haast, waarmede de gasten naar
het feest gaan.
Dat zou men zoo zeggen. Maar de examinator zal vragen, welke
figuur dat is, terwijl een verstandig lezer zich alleen zou afvragen
of het duidelijk gezegd is, nz. a. w. of liet beeld waar is.
Een nog minder ontwikkeld lezer, dan zulk een examinator zou
op het bedenkelijk geval wijzen, dat een koets niet hijgen en ook
niet ketsen kan. Wanneer zoon figuren-man en zoo'n man, die
ontdekt heeft, dat een koets niet kan hijgen,. volgens deze methode
Shakespeare zou willen lezen, werd hij in drie maanden krankzinnig.
Dat gebazel over rede-figuren is uit de oude rhetorica tot ons
gekomen en daar er meer kortzichtigen dan helderzienden zijn, is
het door de „meerderheid" als heel belangrijk in wezen gehouden.
Daar is maar ééne methode van wetenschap en dat is die der
historische ontwikkeling, daarom is de grammaticale figuur een
belangrijk onderwerp van studie, dewijl met zekerheid kan worden
nagegaan, hoe de vorm zich wijzigt, maar theorieën te bouwen op
invallen van kunstenaars op het willekeurig gebruik maken van
hulpmiddelen, dat is de kinderen nabootsen, die aan het strand
met vormpjes „beeldhouwen'' in zeezand.
Nog dwazer is het, eene dichtsoort aan eene definitie te toetsen.
Wie de historische ontwikkeling van het drama, van het volkslied, van het kerklied wil nagaan, doet een nuttig werk, dat hem
veel zal doen begrijpen, dat hem vroeger duister was, maar het
gaat niet aan in 1901 de kunstwaarde van een drama, een volkslied of een ke,-klied te beoordeelen naar de definitie, die de, een
of ander met of zonder oordeel des onderscheids daarover weleer
heeft doen drukken en naar de eischen, die deze of gene heeft
goedgevonden, daarvoor te stellen.
Het zou er mee gelijk staan alsof iemand in een handboek der
natuurlijke historie ging nakijken of de planten en de dieren
rondom hem wel goed waren, nl. of ze wel beantwoordden aan de
beschrijving, die de schr. van het handboek er van gaf. Maar de
natuur, de kunst, dat leeft, dat groeit, dat vervormt zich, dat
ontwikkelt zich en dat boek niet zijn neuswijze wetten en bepalingen is dood, dood, dood.
Gij bewondert vorm, kleur en geur eener roos en uw boek
praat van stuifmeel, stampers en meeldraden ; gij leeft mede in
de vreugde of het leed van den held of de heldin, dien de dichter
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u doet kennen en uw boek praat van figuren, definities en „eischen."
Daarom zou menigeen hier eene nauwkeurige opgave hebben
willen vinden, van de soort, waartoe boven behandelde dichtwerken
behooren, of het Balladen, Romancen of Vertellingen zijn. Waarom zou men dat zoo graag willen weten ? Verstaat men daardoor
het kunstwerk beter ? Of kan er een andere reden zijn ? Het
zou jammer wezen, want heusch het gaat niet. Goethe en Schiller
die op dat gebied toch zeker wel mede mogen tellen, hebben hetzelfde gedicht in den eenen druk ballade , in den anderen romance genoemd. Men heeft beweerd, dat de vertelling niets dramatisch behoefde te hebben, maar de ballade en de romance wel,
dat de ballade iets tragisch moest hebben,' iets bovennatuurlijke
of noodlottigs. Men raadplege de dichters en zie in hoeverre deze
zich daaraan hebben gehouden.
Ja, die oude verhalen : de sage, hetspvook je, de legende, wier
oorsprong zich verliest in den nacht der tijden, die kan men
karakteriseeren, d. i. daarvan kan men zeggen, wat men er door
verstaat, zoo goed als men met zekerheid een hond van een kat
en een bloemkool van een aardappel kan onderscheiden. Maar
„eischen" aan die werken stellen is onzin. Wat in de 17e eeuw
als hoogste eisch voor het treurspel gold, is in onze dagen de
eerste aanleiding om geen treurspel van die soort te gaan zien en
de meest geprezen romans uit de 18e eeuw, geprezen omdat zij
aan alle eischen beantwoordden, achten wij thans meerendeels onleesbaar.
Wie dus de studie der letterkunde ernstig ter harte neemt,
leere voor alle dingen de vruchten der letterkunde g e n i e t e n
en trachte de ontdekken , wit hem daarbij doet genieten ; wat
hem daarin als bijzonder persoon treft. Maar het determineeren late hij aan hen over , die wel den hoefslag van het paard
en de tandformule van een paard kennen, maar geen oog hebben
voor de schoonheid van het dier , die „steigrend ros" , onzin vinden omdat de kruier , dat ook niet zegt en omdat het al dikwijls
gezegd is, of die zich het hoofd breken -niet de vraag of men paard,
peerd of perd moet zeggen en op welke wijze het lat. paraverédus
zich langzamerhand tot paard kon vervormen.
De ars joetiea van 1 t o r a t i u s is waarschijnlijk meer als beschou%vend overzicht dan als leerboek , d. i. als recepten-boek
bedoeld, maar de blinde vereering voor alles wat Latijn was, werd
.
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oorzaak, dat zelfs een zoo geestig man als Boileau zich aan de vertaling van dat werk zette en dat deze vertaling voor Frankrijk en
van daar voor ons land een bron van ketterijen en kunstémakerij en
werd , veel erger dan Gottsched's vertaling voor Duitschland.
Wanneer de kunstenaar zich aan den arbeid zet , zal hij alleen
dàn een kunstwerk scheppen , als hij den eisch van het schoone
in zijne ziel levendig voelt , hij zal op de vraag , waarom hij zoo
werkte alleen kunnen antwoorden : „Omdat ik het zóó gevoelde
omdat het
schoon is !" En dan denken we daarbij aan een
regel uit Boileau :

zoo

Rien n'cst beau que le vrai , Ie vrai seul est aimable.
Men verhaalt, dat Siegenbeek eens tot Bilderdij k de vraag richtte,
welke maat hij voor een 'gedicht over een bepaald onderwerp zou
moeten kiezen en dat Bilderdijk daarop zou geantwoord hebben
„Wij, dichters schrijven eerst het gedicht en zien dan later, welke
maat wij gebruikt hebben". TAco H. DE BEER.

Spreekwoorden.
Men zond ons uit Mannheim het volgende bericht:
-- Liipkes , W. (Pastor), ' &ernanssprih Zie. S p r i e h w r t e r
und sprichwtirtliche Redensarten über Seewesen, Schiffer- und Fischerleben in den germanischen und romanischen Sprachen. -Gesammelt, geordnet und erkll,rt. Mk. 2,50. Verlag von F. S. M i t t 1 e r &
S o h n, Königliche Hof buchhandlung, Berlin SW. 12, Kochstrasse
68-71. Es ist ein reichhaltiger und interessanter Stoi, der hier
verarbeitet ist ; wir finden vertreten : Sprichwörter aus dem INiederdeutschen, Hollndischen, Englischen, Islandischen, Norwegischen,
Schwedischen, Diinischen, • Lateinischen. Französischen, Italienischen,
Spanischen und Portugiesischen, Walachisch oder Rumtinischen,
Churwülsch oder Rhittoromanischer. Den Marine- und seerna.nnischen Kreisen `vird die Sammiung reichen Genuss bereiten, zugleich
aber auch allen Freunden der auf das Seewesen, Schiffer- und Fischerleben gerichteten Bestrebungen hohes Interesse gew ,hren.
We hebben het werkje gekocht en met groote belangstelling van
den inhoud dezer merkwaardige verzameling kennis genomen. Het,
is even nuttig als onderhoudend den vorm onzer spreekwoorden
met dien der gelijkheteekende in andere talen te vergelijken.
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HET OPKAMERTJE VAN DEN ONDERWIJZER.
De twee Bultenaars.
Slot.
Vs. 239-249.
31irtentooi (vs. 244). De mnyrtus conmmunis was bij de Grieken aan

Aphrodite gewijd, van een andere mirte-soort vlocht men doodenkransen. Zie uw EncyTcl. en ook V. Dale.
Boerenkloen (vs. 247) : kinkel, vgl. V. Dale op kloen.
Pluizen (vs. 248) : eigenaardige beteekenis ! zie V. Dale.
Vs. 250 - 276.
Oeverduin (vs. 250) : vgl. vs. 260, 261 en denk aan de landduinen, bijv. op de Veluwe en in N -Brabant.
Kindschheid (vs. 251) of kindsheid ? Vgl. bijv. De Verloofden
bl. 209 en Verjaardag 48 : kindsclt gevlei (te omschrijven door een
genitief !) — 21an = leenman ; veste hier = kasteel.
Tuin (vs. 252) : haag of heining. (Vgl. de kaproen op den tuin
hangen, bijv. Lauernesse 262).
Opm. Voor uw examen is het wel niet noodzakelijk, iets van
het Mini. te weten ; maar voor een goede taalstudie is eenige bekendheid met het oudere Nederl. toch zeer gewenscht. Een goed
begin van die studie vormt de lezing (hardop : om over de spellingmoeilijkheden en 't soms verwarrende aaneenschrijven van woorden
heen te komen) van Reinaert door R. Dijkstra Rotterdam, Nijgh
en Van Ditmar 1883. Door de interlineaire vertaling [: verklaring
tusschen de regels] is deze oudste tekst voor ieder verstaanbaar
gemaakt. 't Is daarom aan te bevelen, een paar weken aan dat
boek te besteden. Niet alleen dat men „het geestigste boek der
Middeleeuwen" leert kennen, men zal ook menige oude beteekenis
van bekende woorden ontmoeten ; bijv. tuin -- heining bl. 16:
Al sprekende quarri dus ghelopen
Reinaert, met sinen gheselle Brune,
Tote Lamfi'oits, bi den tune,
(: Tot Lamfi'oits (huis) bij de heining).

In 1406 geraakte Willem VI (voor 1404 Willem van Oostervant,
vijand van Aleid van Poelgeest , zie Beets' gedicht en Wijnne ,
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Gesch. v. It VaL 30) weer eens in oorlog met Jan van ArkeL
Gesteund door de Titrechtenaars belegerde en nam hij de kasteelen
Everstein , Gasperne en Haqestein (een kwartier van de Lek af)
die • zeer dapper verdedigd werden. Als teeken dat Wiffem het
vaste plan had , de plaatsen door een geregeld beleg tot overgave
te dwingen , droegen hij en zijn vrienden ,,eene soort van Ridderlijk teken aan den hals, bestaande in eene ronde gouden hegge of
tuin, met een hek afgeslooten", vertelt Wagenaar. Zie verder Wijnne
t. a. p 31 over den tuin om Hollands wapen.
Dree, (vs. 254) : niet de bode, maar de tijding dreef hem huiswaarts: let op de aanhalingsteekens. - St. schrijft huiswaar/, vgl.
vs. 151 , Jaromir 1, 10: bergwaart , Kraanvogels 16: westwaart,
Stoomtuig 0. 4 : zeewaar, Hoofdige Boer 2: derwaart, enz. Evenwel Vampyr bi. 158: derwaarts, Jaromir III slot : eindwaarts , In
een vriendenrol 2 : grafwaarts, enz.
JPaerel (vs. 257). De schrijfwijze duidt op de uitspraak pèrel
( : open e*, als in 't Fr. perle). Vgl. Hoop verloren enz. 51, Verjongings-cuur 81. - Eene andere dochter die haar wanhopigen
vader troost, in De Verjaardag vs. 48 vv.
Spade (vs. 259) :. late, in tegenstelling met eerste in vs. 258. Eerst
was W. wanhopig, later vloeiden de tranen van zijn bleeke wang.
J t22 (vs. 260 = door, gelijk dikwijls bij St., bijv. Wich. v. Pont
1 c. 8 ) c. 19 , II c. 4 , Lenora c. 35 , Zwarte Vrouw e. 14, c. 24,
Folp. v. Arkel e. 5: door 't vuur ontgloeid, Waarvan zijn gastrij
blaakt.
.Klinq (vs.. 261): zie V. Dale. Bar = naakt en woest, vgl. Marco
T , 124.
Dringen (vs. 263). Merk op, dat St. hier een infinitief gebruikt,
waar wij het verl. deeiw. zouden nemen, Vgl. Den Hertog Sprkk.
III. 183 vv. .
Dezen oord (vs. 264) : datief m. of o.? Oord is bij St. dikwijls
mani. Hertog Wiliems Bedevaart bi. 135 : aan dien oord, Jaromir
IV , 44 , Marco II , 123 , Zwarte Vrouw c. 18. Echter niet altijd:
Lenora e. 2 : aan' dit vredig oord, Verschijnsel 73 : van dit verlaten oord.
Doodscite mijmeringen: mijmeringen over zijn dierbare dooden.
De zorg vervangt ze: (vs. 270) Denk u dat in! -Zoo leest men
in een boek van Carlisie : De noodzakelijkheid om mijn dageljjkseh
7

brood te verdienen , behoedde mij voor zelfmoord.
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Wolfs zorg betrof de besclterming die zijn dochter , in dien tijd
vooral , dringend . noodig had , -- en de leiding die ze als jong
meisje behoefde , vs. 270 , 271.
Stond te derven (vs. 274) : weldra zou missen. Staan wordt,
evenals gaan, wel meer gebruikt om een nabijzijnde toekomst aan
te duiden : De vrede staat gesloten te worden ; hij staat op het
trouwen ; wat stond mij toen te doen ? Uw geduld ,vs. 275). vgl. vs. 439.
Vs. 277-296.
Onqebeden (vs. 278) : nog voordat de pelgrim het verzocht had.

— Merk op, dat St. mooi de gespannen verwondering van den
reiziger weergeeft door zijn constructie : „maar leest op zijn gelaat
. . wat ? ... (eerst komt de opnoeming van wat hij ziet,. op 't allerlaatst pas sluit de zin :) verbazing." Lees maar eens hardop
Schuw voor (vs. 286). Schuw meestal zonder oorz. voorw.
Kunt ge de aanv. wijs in den volgenden regel verklaren P
Wanstaltiglzeid (vs. 288) : drukfout in den Sen druk voor wanstalligheid, een ,Staringiaansch woord, afgeleid van stal, nog in 't
Vlaamsch gebruikt voor gestalte. [Prof. Verdam maakt in zijn
Gesch der Ned. Taal bl. 53 vv. -- een zéér lezenswaardig boekje ! —
de opmerking, dat niet het Noord-Nederlandsch.. het „Hollandsch'',
maar het Vlaamsch de rechte voortzetting is van het Middelnederlandsch. Kunt ge dat verklaren ?] Antonides v. d. Goes : Eene
andre, om 't heerlijk stal te toonera van haer leden Wist met een
eng satijn die geestig te bekleeden.
Taafreel (vs. 290) : schilderij, altaarschildering ; 't zelfde woord
als het Fr. - tableau. Vgl. Thor als Visscher : dit eischt een tafereel — Eischt verwengloed om 't af te malen ! — En vgl. vs. 299
paneel, ook al een Fr. woord (panneau, van een deur, enz.).
De Heilige Agnes stierf in 304 te Rome den marteldood. Haar
dag is 21 Jan. Dan wijdt de Paus de lammeren die de wol zullen
leveren voor zekere bisschopskleeren Zie uw Encycl.
Bestel (vs. 292) : bestelling. t Zie ook v. Dale op Bestel).
Hoordster (vs 295) : de euphonische cl uit hoorder maakt in 't vr.
woord een zonderlinge vertooning.
Vs. 297---315.
Wezenstrelcken (vs. 299) : gelaatstrekken. Wezen neemt St. dik-

wjjls voor gelaat : het • meest karakteristieke van iemands uiterlijk;
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zie in ons gedicht vs. 118, 178, 349 enz Deze beteekenis is verengd uit de algemeenere : hetgeen een ding maakt tot wat het is,
het essentiëele van een zaak : „den schijn van het wezen onderscheiden " — Merk op, dat de schilder steelsgewijs te werk is gegaan en bijv. niet bij Wolf in huis is geweest (vs 300).
.feil (vs. 301) : euphemistischer dan . fout, veel zachter dan zonde!

vgl. vs. 335.
Rassclie (vs. 302) : snelle, vlugge, haastige ? Zie Hendriks op
Vlug, 333 en op Haastig, 229 (waar ook bvnw. in de reeks voorkomen). .Rasch heeft een bijsmaak van ondoordachtheid : en dat
past hier heel goed in Agnetes vergevensgezinde overpeinzing!
't Blijft tot u gesproken (vs. 303; : vgl. vs. 239 vv., 264, 275.
Vs. 304: Torengloed, hoe fel ... ontstoken, dooven !
Kluizenaar (vs. 307) : Otto. 't Antecedent van die (309) is natuurlijk
het bep aankond. dien (307).
Wierook-walm (vs., 311). St. neemt walra wel meer voor geur:
't Genezend Maal 51 : zendt een pastei haar walm naar boven.
Doch soms heeft het woord een ongunstige beteekenis : Marco I 132:
pest walmend, bl. 163 Thor als visscher : pestwalm. Altijd ongunstige beteekenis heeft kwalm : Leerling van Pankrates : 't Kwalmen
der retorten ; Jaromir IV slot : pestkwalm ; Veenrook 6 ; enz.
Slippen (vs. 313) : vgl. vs. 167: binnenslippen, en V. Dale.
Welverdiend (vs. 314) : waar hoort dit bij ? — Graaf Otto had
veel op zijn rekening : Klara had hij nageloopen meer uit ijdelheid
dan uit liefde, Agnes had hij beleedigd ... hem schoonwasschen is
dus voor St. geen gemakkelijke taak ! Zie, hoe de dichter hem
als Vriend doet aannemen door de Schoonen, en vgl. de aant. bij vs. 414.
Vs. 31ô-332
Zoo 't leefde en groende en stond (vs. 317) : Agnes, tuin en huis.
.Dwepig (vs. 321) : eigen afleidsel van St. van dwepen in gunstige
opvatting. Merk op hoe de dichter Otto allengs verliefder doet
worden en hoe die liefde hem loutert. Eerst denkt hij aan. Agnes
uit spijtigheid om den gemisten kus, dan uit jaloerschheid op Frits
en Klara, — maar weldra gaan hem de oogera open en ziet hij
A gnes' „zoete zedigheid", „heur eedle(n) trots" (dien hij eerst zeker
preutschheit had gescholden !), haar goed hart. Zien staat hier
gelijk met waardeeren. In Klara had hij de deugden niet gezien
die hem in Agnes zoo treffen. Lag dat aan de beide jonkvrouwen
of aan den veranderden Otto?
•
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.,4an olie 't met smart vervulde (vs. 331) : haar hart onthulde,
vertoonde zich in zijn ware schoonheid aan hem, die dat hart eerst
smartelijk had aangedaan.
Bereid (vs. 332) : of bereidt?
Vs. 333 —337.

De hoorsters (vs. 304 enz.) geven haar vermoeden te kennen,
hoe de geschiedenis verder zal afloopen. Vs. 334 verwijst naar
vs. 191, 192 : waar Wolf hem vergiffenis en hulp beloofde. In
De Verloofden, bl. 210, werkt St. zoo'n hoorders-vermoeden een
eind, en geestig, uit!
Teerschulden (vs. 333) : schuldig zijn, zich te verwijten hebben,
zich door eigen schuld op den hals gehaald hebben. Een woord
met sterk Duitsche kleur, zooals bij St. een enkele maal meer
voorkomen.
.Faaltree (vs. 335) : Fehltritt, misstap. Alweer een woord met
Duitsche kleur ! 't Hoeft echter geen germanisme te zijn, 't kan
een archaïsme wezen. Bij Camphuijsen (Ps. 18 vs. 16) komt een
w.w.. faeltreden voor met de beteekenis : mistreden, misstappen,
wankelen : Faeltreet mijn gang ; so komt u haat my stutten. Vgl.
Ps. 143 vs. 5 : Een raelgreep is so haest gedaen ( = misgreep, mis.
stap, misslag). — Faal — feil, iets dat nog aan de zaak ontbreekt,
in Noordsche goden en hun Bouwmeester : in den burgt „is nergens
faal te ontdekken". [Falen ontbreken is een zeer gewoon woord
bij St.: Hertog Arnoud in den kerker c. 7 ; Vampyr bl. 158... .
hem het uurtjen slaap bleef falen ; Ivo bl. 153, enz.]
-

Vs. 338-344.
Maar, antwoordt St. op dat vermoeden, hoe zult ge met Wolf
aan ? Want Wolf — nu ja, is niets meer dan Wolf.
Zoo goed als - Gulik (vs 339) : evengoed als de familie Gulik die
op den hertogelijken troon zat. Zie uw Wijnne !
Vs. 344-351.
Tweekamp (vs. 344). Onze oostelijke buren spreken van Zweikampf, wij van tweestrijd, tweegevecht. — Waarom St. spreekt
van beider tweekamp is minder duidelijk, dan dat het gevecht slechts
geschorst was : wapenstilstand, geen vrede. Vgl. vs. 388 vv.
Platonisch minnen (vs 345) : zie V. Dale !
Noord en Zuid, A:4ste Jaargang.

15
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haucluse's zwaan (vs. 349) : Francesco Petrarca, de grootste lyrische dichter van Italië en de vader van het moderne Humanisme
(1304-74), woonde een twintig jaren bij Vaucluse, een heerlijk
dorpje bij Avignon. Beroemd zijn Petrarca's ,,Rime", waarin hij
zijn ideale liefde voor Laura (gemalin van Ugo de Sade en moeder
van elf kinderen ?) uitspreekt. Zie uw encycl. of Dr. W Doornbos
Handl. tot de Gesch. der Letterk I 314 vv. -- Wie is „'t slik
ontrezen" ? En welk „slijk" ? -- Lust = zinnelijkheid.
-

Vs. 351-358.

Zijn Graaflijkheid (vs 351) : spottend , naar analogie van Zijne
Hoogheid , voor : zijn graaflijke trots.
Vs. 354: Waar Otto, als wijlen Plato (vgl. vs. 345, in hoogverheven overpeinzingen leefde. Vgl. echter vs. 357: „een hart , dat
meer aan 't stoflijk kleefde Dan hij zelf wist". — Over de sferen, of
zooals Vondel (Lucifer, in den algemeenen bekenden rei) zegt : de
ronden , zie een uitgebreide aant. in N. en Z. VII -358 vv. [Volgens de ouden (Hipparchus) draaien om de aarde , van 't W. naar
't 0. een aantal (volgens Cicero negen) bollen van bergkristal, doorschijnend en onversli telij k , die in elkaar sloten „als een Nest van
Doosen sonder end". Aan die bollen , ronden of sferen waren de
maan , de zon, de planeten, de vaste sterren gehecht. -- Copernicus
en Kepler hebben die bollen naar de astronomische rommelkamer
gebracht.]
.

Vs. 339-366.

Prangen (vs. 361) : drukken , knellen. Vgl. Opdragt der Kerkzangen , 16 : En , prangt de Nood ; Ivo bl. 150 : Hij ziet den milden stroom in enge sleuf geprangd ; id bl. 153: geen wrok het
hart laat prangen : enz. — De vrees die Otto's borst beknelt toont
duidelijk , dat de „beetring" juist eclat is , niet alleen uiterlijk!
Liep dit gunstig mee (vs. 365) : is gunstig hier niet overbodig ?
-

Vs. 367-371.

Wat voorviel schijnt vergeten -- andre Kruik -- verschoonend
welkom !
Vs. 371-403.
Eensklaps (vs. 373) : in andere drukken eenslags.
Dubble gaaf (vs. 377) : negatief en positief!
Mij eerheuvel. Mijter ; spits toeloopend hoofddeksel. (Voor Mijter-

berg zie V. Dale 1)
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Spiegelend metaal (vs. 380) : de glazen spiegels zijn van jongeren
datum,. Optische spiegels zijn nog meestal van metaal.
Verholen (vs. 382) : zie V. Dale, en Hendriks 190 op Duister.
[Dikwijls hoort men het germanisme verstolen].
Vs. 383. Verklaar : zich zwijgend laat betoogen. (Vgl. Hendriks 129).
Veellicht (vs. 384), door Hendriks 77 (Altemet) niet, door V.
Dale wel genoemd, wordt dikwijls voor een germanisme gehouden.
Verwondren (vs. 386) : vroeger zou Otto „bewondren" gezegd
hebben, en zelf - de eerste bewonderaar geweest zijn ! Vgl. hier in
bijzonderheden de avonturen van 't vorige jaar ! (vs. 195 vv., 204 vv.)
Dit wenscht (vs. 387) : vs. 381-387 voorw.-zin bij wenscht!
Vs. 388 vv. Ontheven — drukt -- Besluit : vgl. 344 enz.: Wat
beider tweekamp schorst ... .
Glorie (vs. 392) : aureool, nimbus in de taal der Kath. Kerk,
zie Van Dale.
Zinloos (vs. 393). In proza maakt men tegenwoordig onderscheid
tusschen zinloos en zinneloos. Zie V. Dale. --- Op welke verzen zien
de volgende 1 regel terug ? [Voor van = door, zie de aant. bij vs. 260.]
Dat steil (vs. 395). Als bvnw. zelfstandig gebruikt worden,
.neemt men tegenwoordig meestal den verlengden (,,zwakken") vorm.
tZie Terwey § 274, Den Hertog III, § 47, vooral bl. 104. Staring
deed anders, blijkens vs. 206: Geen wrange druppel viel in 't zoet;
vs. 267: In 't luw van Hedels popeldreven ; bl. 359 Aan een beginnend Dichter : Het steil der kunst ; bl. 251 Het Stoomtuig c. 6
dat Hoog ; Jaromir I, 36 : waarmede een Heiliq Mij redding biedt;
Jaromir III, 21 : De .Heiliq hoort, vs. 38, vs. 90, enz. [ Vr. evenwel,
Marco III, 87 : 't vroom vereeren der Heilige, naast .Marco III, 15:
En wie toch zou' de -Heilig ... In 't Meisje groeten]. Wichard v.
Pont. c. 17 : Een scheep, dat - driemail ; Folpert van Arkel, c 3:
die 't heiliq driest ontwijdt ; Arnhem verrast c. 9 : genaakt het Diep;
bl. 187 Tooverwijnstok : Het scherp ; bl. 83 Hoop verloren, enz.,
slot : 't Gescheiden is hervoegd ; enz.
Vs. 398: Uit de aller-diep-ste diept' van zijnen hartengrond:
voelt ge de overdrijving ? Hoe Otto zich ook uitsloofde, -- „Wolf
drong op geen toeven !" zegt St. koud-weg.
,

Vs. 404-413.
.Nu hij 't kdn (vs 408) : vgl. -vs. 208, 209 en de aant. bij vs. 177.
Zoo loopt het los (vs. 409) : dan komt alles terecht. Het tegen;
15*
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gestelde : „zoo loopt de zaak vast", is in onze fiets-eeuw gewoner.
Vgl. Marco I, 57.
Vs. 413: Geweerhaakt !
Vs. 414-438.
Bleelcen (vs. 414) : verbleeken — St. vermeit zich in Ots verliefdheid, schuchterheid en malle positie. (Vergeet niet, dat Ot
graaf is en Wolf in zijn ooggin een ... boer, bijna lijfeigene ! , Van •
daar dat hij het aanzoek per slot laat overgaan in een soort rechts
geding met re- en dupliek ! (De gewone uitspraak is repliek'. —
Merk den spot op in vs 429 : hem, voor 't minst, den rang van
Koning toe te meten, vs 431: beleefdlijk afgewezen, 432: zet hij
't gezigt strak, 434 : de stralenkroon verloren geven, 438: Dit staat
onwrikbaar vast !

Vrome (vs. 425) : dappere, zooals veelal in 't Mnl.
Bedreven (vs. 426) klinkt hier zonderling, evenals in Marco III,
24 : • Wat nuts heeft HIJ bedreven ? Zie Hendriks 98.
D'alrnanak (vs. 430 : de lijst der Heiligen.
;

Neef groeten (vs. 435) : als gelijke erkennen. Denk aan de gewoonte der gekroonde hoofden, huns gelijken Neef te noemen. -Merk op, dat in het volgende Otto Agnes niet alleen koninklijke
Deugd, maar ook hoogen Adel toekent ! 't Blazoen hoeft alleen
nog geteekend te worden.
Vs. 438.

—

slot.

0f ik langer schreef (vs. 438) Over 't voorwaardel. en gram-

matisch-verbindend voegw. o, bevat Het Wdb. een artikel, dat
ieder candidaat-hoofdonderw. diende te bestudeeren. Hier zij vooral
verwezen naar I, 4, 5 en 6 : Rechtstreeks uit de beteekenis van
indien te verklaren is het gebruik van of aan het hoofd van een
concessieven of toegevenden bijzin, die een geval vermeldt, dat als
werkelijk bestaande of als mogelijk wordt toegegeven, z66 echter
dat daarmede niets te kort wordt gedaan aan den inhoud van den
hoofdzin, die met den bizin eene tegenstelling vormt. Zegt men
b v. ,,of gij roept en schreeuwt, iie doe toch niet open", dan geeft
men toe, dat er geroepen en geschreeuwd wordt, maar verklaart
niettemin te blijven bij het voornemen om niet te openen. Indien
al het eerste zoo is, toch blijft het tweede waar. De beteekenis
van indien is hier dus tot die van al, hoewel, hoezeer overgegaan."

Staring, Arnh. verrast e. 22 : Doch, of hij tel'', hertelle, en draav',
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Die éene blijft er meer ! Nichtje Rijk c 10 : En vindt, of 't weer
geen uitgaan lijde, Den dag nooit lang. Met herhaald of levert
ons gedicht vs. 435 een voorbeeld, doch pas op : het tweede of is
niet het voorwaardel. voegw., doch het bijschikkende voegw. of
(niet het lid. o11. maar oder) Dikwijls wordt of in deze, concessieve, opvatting versterkt door de bijvoeging van een ander, soortgelijk woord : al, ook , zvel , schoon : Ivo bi 14S : Of ook de jeugd
verga, of ook de schoonheid welk', Zijn laafnis zal uw ouderdom
nog heugen
Hier : al schreef ik ook nog langer, -- gij zoudt toch niet meer
luisteren, ik kon u toch niet overtuigen, dat Wolf zich liet
overhalen, -- of iets dergelijks.
Acces 4 vs. 440) : toegang, toestemming „tot nadere kennismaking",
anders gezegd : tot een verloving.
Opgave. Vertel in een uitvoeriq opstel deze twee blij-eindende
vrij age's !
SCHELTS VAN KLOOSTERHUIS.

Nieuwe stijl.
Aan onze lezers, het volgende raadseltje om te raden, het is
een stukje beoordeeling van eerre schilderijen-tentoonstelling.
„Wat hebben we, zoo vraagt men zich dikwijls af, aan
die stemmingsdoeken, die, zoo er niet zeer veel gemoed in
neergelegd wordt, niets anders zijn dan het product van
een, bovendien zeer gemakkelijk toe te passen, methode
waarvoor men al het „avontuurlijke" uit het schilders-metier
doet verdwijnen."
We zullen eerlang spreken over de „modernen" in de literatuur,
dan zal duidelijk blijken dat al de zonderlinge woorden, de dwaas
gebouwde zinnen, de weglating van lidwoorden en voornaamwoorden, het uitsluitend gebruik van infinitieven en tegenwoordige
deelwoorden niets te maken heeft met het wereldbegrip modern.
Onze lezers mogen zich troosten met de gedachte, dat veel van
wat zij niet begrijpen inderdaad onbegrijpelijk is, even als alle onzin.

TAAL EN ZEDEN ONZER VADEREN TOEGELICHT
DOOR EENIGE OUDE KLUCHTSPELEN.
li.
Ten einde eene noodelooze herhaling te vermijden, hebben wij
de titels der gebruikte uitgaven met enkele letters aangeduid,
waarvan hier de verklaring volgt:
A. = G. A. Brederoods Angeniet, t' Amstelredam 1623, door Starter
voltooid.
B K R = De Bruiloft van Kloris en Roosje, kluchtspel met zang
en dans te Amsteldam 1707.
D B J = P. Bernagie, de Belaeheheijke Jonker, t' Amsterdam 1684.
D D = P. Bernagie, de Debauchant, te Amsterdam 1686.
D G B = De Geschaakte Bruid of Verliefde Reizigers, 2e druk,
te Amsterdam 1717.
D G T = De Gelijke Twelingen, uit de Menechmen van Plautus
getrokken, te Amsterdam 1715.
D G V = P. Bernagie, de Goê Vrouw, t' Amsterdam 1686.
D II = P. Bernagie, de 1-luweljken Staat, t' Amsterdam 1684.
D M = P. Bernagie, de Mode, Zinnespel, te Amsterdam 1698.
D N = Jan de Regt, de Nacht-Wachts, te Amsterdam 1733.
D 0 K == P. Bernagie, de Ontrouwe Kantoorknecht en Lichtvaarvaardige Dienstmaagd, t' Amsterdam 1685.
DO 'T = P. Bernagie, De ontrouwe Voogd, t' Amsterdam 1686.
D Q = P. Laiigendjjk, Don Quichot op de Bruiloft van Kamacho,
te Amsteldarn 17 36.(de ie druk is van 1711).
D R J := P. Bernagie, de Romanzieke Juffer, te Amsterdam 1685.
D S = T. Asselijn, De Spilpenning of verkwistende Vrouw, te
Amsteldam 1726.
D S T = W. van der Hoeven , de Schrandere Tooneelspeelder,
3e druk t' Amsteldam 1729.
:D S V :: T. Asseljjii de Schijnheilige Vrouw, Met de Ijitvaard van
Jan Jasperzen , Vader van Saartje Jans , te Amster.

dam 1691..
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D V H F = De verwaande Hollandsche Franschman, 2e druk, te
Amsterdam 1717.
De
Vrijer in de Kist, 2e druk, te Amsterdam 1704.
D V.K
(de le druk is van 1678).
W. van der IToeven, de Vermomde Minnaar, te AmDVM
steldam 1717
D W = P. Langendijk, de Wiskunstenaars of 't Gevluchte Juffertje,
Amsterdam 1715.
G = G. A. Brederoos Griane, t' Amsterdam 1621, eerst ghespeelt
t' Amstelredam Sondaghs voor Kermis 1612.
H B B = P. Bernagie , het Betaald Bedrog , t Amsterdam 1685.
H H = P. Bernagie , het Huwelijk sluyten ; t' Amsterdam 1685.
P. Bernagie , het Studente Leven , t' Amsterdam 1684.
HS
K K = G. A. Brederoos Klucht van de Koe te Amsterdam 1612.
K L = P. Langendijk , Krelis Louwen of Alexander de Groote op
het poëetemaal, te Amsteldam 1740 ; (de 1e druk is van 1715).
L = G. A. Brederoods Overghesette Lucelle t' Amsterdam 1621,
gedicht in 1613 à 14.
M — P. H.- van Moerkerken , het Nederlandsche kluchtspel in de
17de eeuw , Sneek 1899.
M o 1 = G. A. Brederoos Klucht van den Molenaer, gerijmt in
't Jaer 1613 , t' Amsteldam 1622.
G. A. Brederoos Moortje, t' Amsteldam 1620, geMoortje
dicht in 1615.
-

Q .= G. A. Brederoods Klucht van den Hoogduytschen Quacksalver,
t' Amsteldam 1622. (is onecht.)
G. A. Brederoos Treurspel van Roddrik ende Alphonsus
t' Amsteldam 1620, gedicht in 1611.
S = Dr. F. A . Stoett, Nederlandsche Spreekwoorden, Spreekwijzen,
Uitdrukkingen en Gezegden. Zutphen 1900.
S B = G. A_ Brederoods Spaanschen Brabander Jerolimo , t' Amstelredam 1621, gedicht in 1617.
S H = G. A. Brederoods Schijn-Heyligh t' Amstelredam 1624.
Niet van Breeroo , maar door Hooft uit het Italiaansch
van Aretino vertaald en door Jakob Back (?) berijmd in 1620.
S R = G. A. Breederoods Stomme Ridder, t' Amsteldam 1620;
gedicht in 1618.
G. A. Brederoos , Klucht van Symen Sonder Soeticheyt
SSS
t' Amsterdam 1620, gedicht in 1612.

RA
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T 0 = Trijntje Cornelis , Klucht door Constantin Huygens, uitgegeven in de Koren-Bloemen t' Amstelredam 1672; (liet eerst
uitgegeven in 1653 en omgewerkt door A. Bormeester in
1664 onder den titel van ,,'t Nieuwsgierig Aegje", en dit
weer in 1679 door A. van Bogaert onder denzeifden titel.)
\T J - W. V. Foequenbroch , Verwarde Jalouzy,, t' Amsterdam
1696, uitgave van W. L. van Helten, 1871.
W = P. C. Hoofts Ware-nar, dat is Aulularia van Plautus naa
'S Landts gelegentheidt verduitscht.
TJitgegeven door Prof. Verdam , 1885 ; de eerste uitgaaf in
1617.
W B = P. Godewyck , Wittebroods-kinderen of bedorve jongelingen , tot Dordrecht 1641 ; opnieuw uitgegeven door
Dr. G. D. J. Schotel 1867.

III.

Eten, drinken en rooken.
De weg tot het hart gaat door de maag", zegt een bekend
spreekwoord; vandaar dat eten en drinken schering en inslag uitmaken van 's menschen stoffelijk en geestelijk bestaan. Geen belangrijke gebeurtenis in 's menschen leven, of zij moest, en moet nog,
met een maaltijd en een dronk gevierd worden; doopmalen, bruiloftsmalen, begrafenismalen staan, in figuurljken zin, als injjlpalen
op den levensweg.
Een schrijver heeft ergens gezegd, dat het eerste belangrijke feit,
dat in de Vaderlandsche Geschiedenis opgeteekend staat, een maalt ijd
is, en hij bedoelde daarmee het feest, dat Claudius Civilis zijn
stamgenooten in het heilige bosch gaf.
In de aanteekeningen (uitg. Jacob Van Royen 1714) op eene
vertaling van C. T a e i t u s , De Moriius Ge'm. lees ik
't Is een bekende zaak, dat dit oud en niet min toegeneegen
gebruik der maal- en drinktijden thans noch hij de Duitschers
niet alleen, maar ook bij de Hollanders en Engelschen, is overgebleeven : van wien de oude S c a 1 i g e r , overgezet zijnde, aartig
opzingt:
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))De Engesnmn, die alle lekkeiny behoeft
Verwijt den Duitscher, dat hij stark indrinkt en soeft,
De Nederlander eet en drinkt wel op zijn pas,
Hij schaft wel, en hij weigert zelden een gelas."

Wanneer de Amsterdammer jaarlijks met Nieuwjaarsdag zijn
geliefden ,,Gijsbrecht van Aemstel" ziet opvoeren en hij met weemoed
den held onder 't heengaan hoort deelameeren
»Vaer wel, mijn Aemsterlant : verwacht een' ander lieer!

"

dan verschijnt die andere heer al heel spoedig in de gedaante van
Thomas-Vaêr, die voor de boertjes en boerinnetjes een heerlijken
maaltijd aanricht, welken zich de dames en heeren, die genoemde
boerinnetjes en boertjes voorstellen, goed laten smaken.
Laat ons eens hooren, wat er al op zulk een boeren-bruiloftsmaM
dient te wezen:
Ik. bid Uw, Man ! hier eens op let
Wat op de Taafel dient gezet,
Vooreerst zoo dient 'er Bry te weezen
Die van een yder word gepreezen,
Met Suyker en met Pijpkaneel;
Dan nog een Ham in zijn geheel,
En Knapkoek met Booter en Brood,
Dan nog een Schapenbout zeer groot,
Graauw-erten met lange Razijnen,
Dat zal een 1-loeien maaltijd schijnen.
(De Bruyloft van Krelis en Neeltje, Landspelletje door
Juffr. IN. N. ; midden der 17e eeuw.)
De Bruyloft van Jsre7is en Heel/je is een der voorgangers van
dien van Kloris en Roosje ; de dichteres is onbekend gebleven, maar
waarschijnlijk eene Leidsehe jonge dame. 't Stukje is een aardig
landspelletje, dat tegenwoordig echter geheel vergeten is; 't tooneelboekje is zeer zeldzaam. Later kwam er eene operette op de
planken : De Vrjaadje ren 0/ons en Rooije, die zich 25 jaar lang
heeft staande gehouden en in de 18e eeuw vervangen werd door
den bekenden ,, Bruiloft van Kloris en Roosje". (Zie Oude Jijci 1871.)

Keeren wij tot onze maaltijden terug, en wel tot een deftig bruiloftsmaal.
De Hofmeester zegt tot den Vader der bruid:
Ik zal het je. zeggen, .Mijnhcei, altijd één schotel met . . . laat zien . . .
daar zullen der twee moeten weezen : Met Spr tsen . . ..
't Is een gebak van Botter, en S uyker en Meel....,
Twee schotels met Pistctsjes... . ..
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Daar schiet me . wat in :
Dat had ik vergeeten ! twee schootels niet appelen chipaas .... .
Wil je Hansciovis of Kavejaar ?
F'i i(i-ten wil je niet, dat weet ik wel. Zet dan Conituuren.
Warnaar de Vader : Waarender noch Aardbayjen ?
Hofmeester : De Kaetel is mal
Aarbayjeii, nu in 't najaar ! waan zou trien die beloopen?
Ik bedenk daar iemand, die ze nog heeft ; en hij zal ze geven Sinjeur,
by aldien iemant een Dukaat voor een kopje geven wil.
,

(H. H. 1685.)

Niet alleen eten , maar ook lekker eten stond op 't programma
onzer voorouders , vooral van hen , die 't betalen konden.
Niesje , haar overleden man gedenkende , verhaalt met inwendig
genot , hoe hij haar tracteeren kon :
Hoe heb ick doen gesmult,
Gebanckt, geschranst, gesmeert, myn buyck je opgevult
Met room en soete 2vey ! daer heeft hy op-gesmeten
Veel syckers en kaneel. 0 ! 't was èen deftigh eten!
En hij heeft bovendien noch op den disch geieyckt
Aerdbesen root en rijp in suylcerwijn geweyckt.
Des morgens maekten hij een eetje lonzbaerts ree
Of sitycker-Spaensche pap, of soete blanc-mange.
(W. B. 1641.)
Een eytje lombaerís , bij Kiliaan : lonnzllaerdsch eye, is een groot ei,
van Bene lombaerdsclze Ii2;nne.
Eenige jaren later klaagt Neeltje , dat de overdaad der maaltijden
hand over hand toeneemt:
Ik meen, dat dat slempen wat weet, elk schaft om het heerlijkste op,
Kalfs en Schacipenn Vleis schijnt te stinken, men gooyt het schier
malkanderen na de kop,
Zij zullen aan Erten, en Boonera, de mond nauwlijks eens steekera,
Wil je iemand ontliaalen, daar moeten Naazen, Phyzianten, Patrijzen,
en zulk goed zijn oe men zonder schande van spreeken,
De ,jonge Kuy1-eetjes, Kalkoentjes en Lamprijtjes mogen juist
Niet grootex weezen, als een gemeene vuist,
Of ze zijn te taay, en zo men uit het Lams-vli Sch niet meer melk, als
bloed, voor zijn oogen ziet loopen,
Men zou 't niet door de hals konnen krijgen, dan mogen 't de slechte
luyden koopen.
(D. B. J. 1684.)

Lampr j t?es zijn jonge konijntjes , bij Kiliaan genoemd laniip)'eel ,
lannzpraes. Zie Woordenljst door M. d e V r i e s en L. A. t e
W i n k e 1: lamprei, lampreitje (jonq konijn) 0.
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Veertig jaren later maken wij kennis met eene deftige dame,
die een drietal gasten bij zich ontvangen zal en de meid uitstuurt
om het noodige te halen. Albertje , de meid zegt tot Mijnheer:
Ik moet zo zes honderd Oesters gaan bestellen,.daar der honderd van
moeten worden gebratn;
En dan moet ik na den Dam om S/soos Appelen te koopen ; en van
daar na de Nes toe gaan,
Om twe Amandel Taartjes een Maïsepijn, Gek-onfijte Oranje en Linioenschillen Letters en Makrons., en ook twee Boteljes met via Claret, te haalen.
Met noch andere Kosfituuren en klein Banicet. Heeft ze jou geld gegeeven, Albertje ? Ja zes en twintig gulden, daar zou ik alles behalve de Oesters van betalen. Mevrouw: Nou kom, Albeitje, 't zal tijd zijn dat jij jou boodschappen doed.
Eerst na 't Oesterwijf, en zegt 'ei dat ik ze niet zuivere Hollancize booter
wil gebraân hebben, zonder andere daar onder te mengen.

Mijnheer heeft intussehen een rekening ontvangen, die hem niet
aanstaat en spreekt daarover zijne vrouw aan:
Maar Liesten, daar is die duivelze reekening van de Kok, die maak mij
de kop heel verward, help mij daar eens in te recht.
Hij steld daar geleverd zes jonge Kalkoenen, twee paar Patrijzen en twaalf
Watersnippen, daar ik bij mijn weeten,
Niet kan denken, dat vij, in een gantsch jaar, Kalkoenen, Patrijzen en
Snippen in huis hebben gegeeten. Mevrouw: Ja, en dat ik jaarig was, en eenige vrinden mij kwaamen met
een veiaardichje vereeren.

In den loop van den dag wordt de meid weer uitgestuurd:
Gaat niet een bij Anierens het groenwijf aan, 'en vraagt ei waarom dat
zij mij die twee bossen S1 aiyjies niet heeft gezonden
Daar is een enkelde driegulden, geeft 'er die. ; en gaat ook eens weêi na
de oesters, en doed zo hy elk eens de ronden.

Des avonds komen de gasten, drie dames; Mevrouw vertelt eerst,
waarop zij ze zal traeteeren en 't geen wij al weten, en vervolgt dan
En dan heb ik nog wat raars, dat de nieuwe vrucht is dat zijn twee
bossen sparqies, dien. ik van 't jaar noch niet. en had gezien, En die dorstenze men wel di-ie gulden het bos boven. (Verbazing bij de gasten.)
Ik hebber evenwel een enkelde driegulden voor betaald.
(D. S. 1726)

Een zeer geliefd gerecht voor onze oudovergrootvaders was de
Koude Schaal, die zich wel een eeuw in de gunst dier heeren
heeft mogen verheugen. Zij bestond uit bier of wijn ook beide)
met brood, suiker en specerijen dooreengemengd en koud gegeten.
Al mijn leghe darmen
Die krijten in mijn buyck, dattet een mensch Sou erbarmen,
Vermits ick niet en heb genut, noch kouwe schaal noch ontbijt.
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(L. 1614.)
(liet l:oldeschool hem ook in zijnen beynen quaain,
Door liet 1vol(leschool kreeg hij ook (lat Podegranm,

stond onder meer op de grafzerk van Girn Kloozen op het Zuiderkerkhof.
(Jan Vos, Klucht van Oene 1642. M. 185.)
Een zekere juffrouw Brecht vraagt aan de meid, waar de suiker
gebleven is , en krijgt tot antwoord :
Gisteren toen Juffrouw uit was, at sinjeur ze in de koa we schaal
Brecht : Thé suiker in kouirc schaal ! is het om te lijden
Wel ik geloof, dat hij
Niet zou kunnen kakken, of hij moest juist suiker in

zijti

kouwe schaal
(hebben!

Den anderen morgen krijgt Mijnheer den wind van voren:
-

Heb je daar gisteren noch mijn thé suiker,
Zonder dat je 't me eens had gevraagd,
Niet in je kouwe schaal gevreeten ?
(D. G. V. 1686.)

Nog een grafschrift te Schiedam:
Hier leit begraven Cornelis Willemse Puit -aal
Des winters dronk hij garen warm bier et Bomers at lij garen koude schaal.
(J e r o e n s e, Koddige en Rrnsfige OpscliriEten 1709.)

Dat de Kluchtspelen de tafelweelde van eertijds niet overdreven
voorstellen , leeren ons ook andere geschriften.
De Al, gennzeene Spectator kende in 1743 lekkerbekken , die in
't voorjaar een gouden dukaat en meer gaven voor een schotel
boerenboontjes en 4 gulden voor een paar komkommers.
De Denker meldt , dat men voor een tarbot een pond groot
(d i. zes gulden) betaalde , en voor jonge kalkoenen een dukaat
per stuk.
(J. Hartog , de Speet. Gese jive. 1741-1800.)
Zuinige en gierige lui maakten daarentegen meer van hunne
geldtasch dan van hunne maag een afgod, zooals de oude G eertruid :
't `Vaas zuukken zuinigen wijfjen, zij bakte hoef°e'1ekoe1:en niet smeer,
Met schijfjes van icoolstrullcenn, in de steê van appelen en krenten.

(W. 1617.)
Of zij wisten voor weinig geld smakelijk hun maaltje te bereiden:
Sie daer veur dit beetje (spiering) heb ick een moije serenduyts besteed,
En 'k wed men 't mackelyck tot eenmael op eet,
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En dan moeter noch en duyt mostert en een stuyver botter wesen,
En dan noch sout,
En dan kostet van koken noch wel en Llano an vuer.
1

(J. S o e t , Drooge Goosen II 1636. . M. 163.)
Over een sev'endujts en een blanc later.
Klachten over de toenemende duurte der levensmiddelen en het
ophemelen van den goedkoopen ouden tijd zijn niet van nu of gisteren.
't lachmen wel ehuegen dat men twyntich ayeren pleecht te koopen
Om een stuyver, en een moye voegel met een jeucht om drie groot,
En om een oortje atmen sen buyck vol melck en witte-broot
En men koft een hielle schoot nuwbacken Wormer Misschuytjes
Om ien blaeuwe ellif penningh, en men kreeg om negen duytjes
Twie kopjes botter.

(Moortje 1615.)
De oude Geertruyt spreekt hier van „'t jaer van vijfendartigen
van de Beniste op-loop hier binnen Amsterdam" , dat is dus 1535.
„1Vuzvbacicen misscliuytjes" zijn versche beschuitjes , en een blauwe
elfpenning wordt hierna verklaard.
Zoo klaagt ook Niesje , dat alles duurder wordt:
Iek dongh een schape-schoer, die in den winckel hingh,
Vijf stuyver gouw (— gold) het. pont het mocht niet minder wesen..
liet runder-vleys was bock seer dapper opgeresen,
Vier en een oortje min, voorwaer liet loopt te hoogli;
'T is al te duyren spijs, wie eet syn bi-ootje droogti?
Het suyvel loopt te hoogli, 't is thans een dierbaer aes,
Ses stuyvers geit liet pont van d'alderbeste kaes;
Een schellingh geit het pont al van de vriesre boter,
Een hallif pontje speek kost nu wel eengin stooter.
Iek heb mijn bestemoer wel eertyts hooien seggen,
Hoe dattet beter was in Keyser Karels tijt,
Men ra.eckte weynigh gelts doen voor veel waren quyt;
Een hallif achtendeel van d'allerbeste granen,
Daer toe een vette gans, een stoop wijns van Rouanen,
En een pont boter rné, dit kon men al te saem
Doen koopen voor een schellingh.
(W. B. 1641.)
Een achtendeel is volgens Dr. Schotel een zak koren.
Fier en een oortje min wil zeggen : drie en drie vierde stuiver.

Diezelfde geldswaarde treffen wij ook elders aan:
Jees' dat 's wel schoone butter. sy is als een gout so geel,
Wat geeffje voor 't pont wel ? --- Vier en een oortje min. —
(Dat 's niet te veel. --

Dynsdach verleen betaelde ickse wel neghen groot.
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Zoo spreekt Snappende Sij tgen in 1620 , en vertelt er bij van
Spijtige Trijn :
Eergisteren acht dagen, so kochtse een dubbelde stuvers-brood tot Jan Doe,
Ent zy stalder vijfgioot an soete-melcic-Icoeckjes toe,
Tot de Kruyenier haeldense een oortje an peper en een neute muscaet,
Daer namse ghebacke suycker niet een half lont viersaet. —
(V a n Santen, Snappende S( tgen 1620 M. 101--106.

Vier-saed bij Kiliaan : suikererwten. Deze lekkernijen kende
B r e d e r o reeds als Sugcker-erretten.
Hoe de boeren indertijd de burgers bedrogen met boter , leert
ons het volgende:
En die zemel-knoopers (nl. de stedelingen) hebben van de butter soo
(garen 't overwicht, als ze wat geel is,
Dan, zij weeten niet van de youts-blomnienz, noch dat de boom van een
(die/te deel is.

(Baron, kees Louwen 1667. M. 474.)
Menigeen kent nog de bollen , die ten getale van tien aan
elkander gebakken voor een stuiver verkocht worden ; vroeger
bestond zulk een stuiverbollen uit acht. stuks , elke bol een duit.
Zoo sprak Floris Koerten van
een partij Henne-tasters (. - Jan-liennen) van Wijven dwang bezeten,
Die geen davits bolletje zoude koopen zonder hun vrouwe weten.
(J. N o o r m a n , Bedrooye Dronklcaart 1649 M. 258.)

En een ander zei :
Ja wel s'is liet waardich als een duytsbrood een duyt.

(Moortje 1615)
Maar wat een deuvekater is , zal menigeen niet meer weten.
't Woord heeft tot tal van verklaringen aanleiding gegeven. De
een verwarde het met de straks genoemde stuiverbollen en leidde
het af van deux fois quatre ; een ander bracht er den duivel en
zijn kaler bij te pas, omdat men nog vaak den vloek Wat duivekater !" hoort, evenals • „drommekaters !". Zie S. 427. Deze verklaring
is echter nog het dichtst bij de waarheid. De deuvekater stamt uit
den heidenschen voortijd en is de offerkoek , die aan de goden bij
't Oster- en het Joelfeest geofferd werd. J. t e r G o u w , Volksvermaken bl. 167). Van den offerkoek bij het Oster- of Ostarafeest
stammen de Paaschbrooden af , en van dien bij 't Joelfeest de
deuvekaters. K i l i a a n vermeldt daarom ook :
„Duyven-kater. Soort koek , die als nieuwjaarsgift of met
Kersttijd geschonken wordt."
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Daar het Driekoningenfeest , als laatste dag van het Joelfeest ,
met Kerstdag in betrekking staat , kan het ons ook niet verwonderen , dat Geertruid zegt:
En alle drie Koninghen stuurde zij ons een inoye duevekater.

(Moortje 1615)
Reym , de meid van Warenar , ontving in plaats van koek,
klompen:
Ik win nou vijf gulden 's. jaers en ien paer nuwe klompen tot men
deuvelcater.
(W. 1617.)

Die koek was ook een zeer geschikt uithangteeken voor bakkers:
\\Taer sal ick het broodt halen, in de Veughelsdwars-straet in de Deuvekater?

vraagt Robbeknol.
(S.B. 1617).
Of ook:
Moyses wiert gevist
Uyt liet water
Die hier waar haalt krijgt vrij gist,
Een Paasbroot, en op Korstljt een deuvekater.

(Jeroense 1709).
Onze voorvaderen, liefhebbers van smullen, als zij waren, noemden de openbare gelegenheden daartoe ook smulhuizen :
0 ho ! daer syn so veel van die Jan smul Ituysen hier binnen Amsterdam,
Daer men om kleyn gelt ken ghetracteert worden, al wast dat men noch
so laet in de nacht quam.
(E. L u y d e n s , De List zonder Voordeel, 17e eeuw, M. 378'.

In die eethuizen werden eertijts veel oliekoeken, later wafelen
gebakken ; dat is nu zoo erg niet, maar wel, dat er veel wijn bij
gedronken werd en de bezoekers er met lichte vrouwen veel geld
verteerden. Daarom waren die etablissementen het verderf voor
menig jonkman.
Pannetjevet laat zich door Lekker de toekomst uit de hand voorspellen en verneemt dit orakel:
Noch sie ick in de vouwen er kreucken van iou vingeren,
Dat gij snachts gaarn wat , loopt by (Ier Straten slingeren,
Ist niet waar ? en daar sie 'kin iou Borgoense kruys,
Dat gij met de jonge maats veel tijts loopt in 't 0lykoecicshuys.
(L 1614.

Door 't Bourgondische kruis verstond men twee kruiswijze lijnen
in de hand. ----

240
De Servetsteeg te Amsterdam was berucht om de vele inrichtingen van dien aard, eigenlijk revetten geheeten. (Zie J. t e r
Gouw, zLijtst. Str aatnamen, nieuwe uitgave bl. 39).
En die in de Zervetsteeg gewoon zijn Olykoecicen1 en ander gebak te eeten,
Die moeten 'el hier (n.l. in 't Rasphuis) behelpen met kaes en brood, en
die lek're smaek vergeten. ]

(14. V e r b i e s t, Kluclit van 'f W10vaat^ je 1651 M 287.)
Mattheus Gansneb Tengnagel, poëet, „gedebaucheert van leeven",
in die buurten wel bekend, schreef een grafschrift op „Koert
Eycken, olykoeckbacker in de Servetsteegh.''
Later vervingen de Wa felltuizen deze soort van smulhuizen.
Levijntje, de schijnheilige vrouw van Barend van Dockum, den
aanspreker, heeft een samenkomst met Filip Rondemaat, haar „galand" in een wafelhuis van Meester Koert, omtrent de ',Heerenmarkt
te Amsterdam :
En noch schrijft hij, dat hij de beste kamer in 't Wafelliuis heeft besprooken, daar hij je tegen den avond verwacht.
Hoor zegt Flip) den Hospes in 't Wafelhuis heeft mij zijn beste kamer
toe gezeid,
En ik heb belast, dat hy nevens de- wafelen ook een schootel aardakers
zei gereed maaken
En die pluisje immers garen, daar dan een excelente frisse roemer wijn
wel op zei srnaaken,

(terwijl hij ook een zak met lekkers meebrengt)
Zo wat letters en rnakrons onder een gemengd,
Daar kan je zo nu en dan eens zoete mond wee^ inaaken tot je believen.

Meester Koert prijst zijne inrichting en de comsumtie :
Zelden word 'er een kindermaal gehouwen, of daar zeilen altijd van
meester Koert zijn waaflen weezen.
Ze worden altemaal met zuivre Hollandze booter en hennen eyeren toegesteld en geprepareert.
Ja in een hiel jaar werd hier in huis gien pond Frische of Groeninger
booter geconsum.eert.
En gemeenlijk is deze kamer altoos besprooken, morgen is hij al weer
aan ander gezelschap verzeid,
Maar merk ik dat 'er wat hoertjebuur onder schuild of niet en is te pluis,
Die moeten daatelijk vertrekken, en ruimen mijn huis,

waarop Flip antwoordt:
het is zeekey dat de meeste waafelhuizen rechte sluiphuizen zijn.

(D. S. V. 1691.)

Op de Prinsengracht te Amsterdam had men zulk een etablisseinent, op welks uithangbord stond:
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Hier bakt men Zeeusche Wafelen goet en zuiver
't Stuk weegt een vierendeel poi ts voor een stuiver.

(Jeroense 1709).
In de Slijkstraat in dezelfde stad stond op een glas geschreven
Twee dozijn wafelen, geboterd, roet zuiper en kaneel,
Wijn ei, Bredaas bier, met spaare-gespeel,
Twintig ducaten, en nog meer na den eis
Nevens een aardig diertje, zeer dertel van vleis
Na de swier gepalleer t (= opgedirkt) en ook uitgedost
Heeft mij in dit kamertje mijn eerste maagdom gekost.

(Jeroense 1709.)
Ziedaar dus de ontboezeming van een slachtoffer.
Wel mocht J e r o e n s e dan ook het volgende glasschrift vermelden :
De Speelhuizen zijn geroyeerd met and're vuile kitten,
Maar waarom de Waf elhuizen zo openbaar te laten zitten?
Want deze, wel de snootste van al dat vuile bejag,
Houden gedurig sluikhoeren, zo bij nagt als bij daag.

't Was ons te doen, Lezer, om de zeden onzer voorouders te
Zeeren kennen ; -- zijn zij na tweehonderd jaren beter?
J. E. TER Gouw.
lilversum.

Nog een raadseltje.
Ook de teekening „Brugge", die, op den keper beschouwd, met
een niet te vergeven onhandigheid blijkt samengesteld, doet op
bovenbedoelden ' afstand, heel aardig aan. Nog sterker is dit het
geval met het sneeuwgezicht „Winter", dat, naar gelang men er
zich van verwijdert, aan pittoreske schoonheden rijker wordt .... .
totdat de muur van de tentoonstellingszaal onverwacht, aan onze
kreeftenbeweging een grens komt stellen. Misschien had zij dat
eerder mogen doen, want ook de afstandskunst dient aan zekere
grenzen gebonden, al was het alleen maar omdat ook de binnenkamer van den kunstlief hebber door vier muren is begrensd."
Wat een moeite heeft de man, die dat schreef moeten doen, om
zo onduidelijk te wezen ! Een merkwaardig ding is zoo'n „teekening", die „heel aardig aandoet". De geniale. . . . Kritikus of Kunstemaker wil denkelijk zeggen, dat zekere impressionistische schilderij
of teekening steeds minder leelijk wordt, naarmate men er verder
af staat, waarschijnlijk is zij heel mooi, als men ze niet meer ziet.

We vragen attentie voor het woord „afstandskunst''.
Noord en Zuid, 24s1e Jaargang
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TIJDSCHRIFTEN.

De studeerende Onderwijzer , VIII afl. 5.
In het vijfde vervolg van zijn uitgebreid artikel over school en
spraakkunststudie bespreekt de heer Van. Strien eerst de verschillen
tusschen de gesproken en de geschreven taal, waarop men heeft te
letten zoowel ter bevordering van een goede uitspraak als van zuivere spelling ; vervolgens handelt hij over de analogiewerking of
de macht van het voorbeeld, die ons het aanleeren van een taal
zoo zeer vergemakkelijkt en ook de verklaring aan de hand doet
van vele taalverschijnselen. Bij de woordafleiding, de samenstelling en de woordbuiging richten wij ons altijd naar voorbeelden,
en verschijnselen als de bijwoordel. s, de in vrouwelijke genitieven, de vorm - placht voor plag (naar anal. van bracht, dacht),
drossaard voor drossaat (vergel. ,gr(jsaard) zijn alleen hierdoor te
verklaren. Het is noodig de leerlingen op dit verschijnsel opmerkzaam te maken, om hen woorden als raadszittíng, stationschef,
breedte, grootte, haatte goed te leeren spellen. Later hoopt schr.
ook aan te toonen, hoe de overgang van beteekenis, m. a. w. het
figuurlijk gebruik der woorden, op analogiewerking berust.
A. G. v. Dik , Helvetius van den Berg. Deze schrijver en
dichter, die vooral bekend is door zijn blijspel „de Neven", leefde
van 1799-1873. Hij was eenigen tijd ambtenaar aan het gouvernement van Zuid-Holland, maar werd door een kwaadaardige oogziekte genoodzaakt zijn betrekking op te geven en bracht zijn
laatste levensjaren geheel blind te 's Rage door. Hij behoorde tot
de mannen, die na 1830 een meer realistische richting insloegen
en daardoor een geheele omwenteling in • de literatuur teweegbrachten, zoodat met hen een nieuw tijdvak in de letterkunde begint. Door zijn blijspel ,,.de Neven" wekte hij groote verwachtingen op, doch stelde die teleur met het daarop volgende stuk „de
Nichten". Hij verstond niet de kunst een boeiende intrige met een
natuurlijke ontknooping te verzinnen en wist ook geen behoorlijke
verdeeling van licht en schaduw aan te brengen. In zijn eerste
stuk komen echter enkele goed geslaagde tooneelen voor. Later
-

schreef hij nog een drietal novellen en een bundel poëzie, waarmee
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hij echter weinig succes had. Zijn puntdichten staan ver beneden
die van Huygens . en Staring.
Dietsche Warande en Belfort , II afl. 1.
Naar aanleiding van Stoett's uitgave der gedichten van Hooft
wijdt .Hendrik de Marez aan dezen dichter eenige bladzijden, die
van veel waardeering getuigen. Hij roemt in Hooft in de eerste
plaats zijn zangerigheid, waardoor vele zijner gedichten waarlijk
tot „liederen" worden. Het lezen daarvan wordt -tot zingen, en
als men de melodie, die er in ligt, eenmaal heeft gehoord, gaat ze
nooit weer uit het geheugen. Als voorbeeld noemt schr. het veel
geroemde „Sal nemmermeer gebeuren Mij dan nae dele stondt",
maar hij had evengoed kunnen nemen „Klaere, wat heeft er uw
hartje verlept" of „Indien dit boscllj e klappen kon", een bewijs te
meer voor de juistheid der opmerking, die trouwens niet nieuw is.
In de tweede plaats roemt hij Hooft om zijn degelijkheid en veelzijdige kennis. Door zijn reis naar Italië, die hem in aanraking
bracht met de twee voornaamste cultuurvolken van zijn tijd, de
Franschen en de Italianen, zoowel als door zijn studie te Leiden,
had hij al vroeg de bekwaamheid en de degelijkheid verkregen,
om een zoo belangrijk ambt als dat van drost te Muiden en baljuw
van Gooiland naar behooren te bekleeden, en voor wie hem kende
was het niet meer dan natuurlijk, dat hij op het Muiderslot de
meest begaafde 'mannen en vrouwen van zijn tijd om zich vereenigde. De Muiderkring was geen coterie tot onderlinge verheerlijking, al ging men er hoffelijk met elkaar om, maar veeleer een
centrum van wetenschap en kunst, dienstig tot onderlinge ontwikkeling en beschaving. Door dit alles hebben de gedichten van
Hooft voor ons nog altijd een groote waarde en recht op een zoo
exacte en sierlijke uitgaaf, als de heer Stoett er met de hulp der
firma Van Kampen van heeft bezorgd.
De Gids , Februari.
Deze aflevering wordt geopend door eenige brieven van Potgieter
aan Busken Huet. De brieven van dezen laatsten blijven nog tot
1925 achter slot en grendel. Zoo heeft het mejuffrouw Potgieter
gewild. Dank zij de welwillendheid van den heer Gideon Busken
Huet kunnen wij thans de openbaarmaking van Potgieters brieven
tegemoet zien.
16*
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Een tweetal fragmenten uit het eerste twaalftal knippen wij uit:
zij geven, dunkt ons, een karakteristiek van de geheele correspondentie:
. , er is tusschen u en Thijm
ln een zoo groot verschil van
standpunt in de beschouwing van Bilderdijk, dat ge beiden levenslang over den man zoudt kunnen schrijven, zonder ' elkander vele
schreden digter te komen. Voor • Thijm is Bilderdijk de typgeleerde
der 18de eeuw bij uitnemendheid, de waardeerder der middeneeuwen, de man van het autocratisch beginsel, de catholijk in den
dop misschien. Daarover zult gij het dus nooit eens worden. Maar
over den mensch, over den dichter dan ? Bij Thijm zal de eerste
uit piëteit vergoêlijking voor vele gebreken vinden : wat ons beiden
betreft, zou Töpfer ons „la bosse du respect" hebben toegekend ?
Mijn kale kruin geeft zich den eersten de beste bloot, de knobbel
faalt ; maar onder uw zwarte haren, schuilt hij er ? Voel eens!
En de dichter Bilderdijk ? Gij weet, aan wiens zijde ik mij schare;
maar oneindig beter middel dan lof met blaam te weerleggen, zijn
proeven als gij indertijd in den Spectator gaaft.
Thijm als Letterkundig Geschiedschrijver te geven, zou het billijk
zijn ? Wie Thijm wil schetsen, geve geheel die belangrijke persoonli kheid, geleerde, schrijver, dichter tevens, representant van het
beste wat het catholicismus in ons land, in onzen tijd oplevert.
Hij waardere heel zijne studie ondanks al hare eenzijdigheid zoo
krachtig. Zijt gij er onbevangen genoeg toe ?
Ik geloof neen. U ergeren vele gezegden, vele aanmerkingen,
die ge zegevierend zoudt kunnen weerleggen ; maar eer gij er op
uwe beurt boos over wordt, herinner u, hoevelen malen uwe malice
hem moet hebben gegriefd."
Het tweede fragment is uit een brief na het overlijden van Mej.
W. van Ulsen, de „tante" van De Gids.
„Geloof mij, ik ben de eerste om mij te zeggen, dat ik dankbaar
wezen moet ; dat op vijf-en-zeventig-jarigen leeftijd voor haar slechts
kwalen en verminderen het verschiet waren, -- een toestand, dien
zij zou hebben begrepen, die haar onverdragelij k zou zijn geweest.
God heeft er haar en mij voor bewaard. Maar toch ben ik bitter
bedroefd. Veertig jaren intieme omgang, eerst als kind, door haar
opgevoed, vervolgens altijd zamen, als jonkman onder velerlei bitterheid, als man in gelukkiger uiterlijke omstandigheden, maar
„..

slechts even gelukkig naar biet hart, als vroeger in den weérspoed,"
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De Letterkundige Kronielc behandelt Fan de koele veren des doods
door F r e d. v a n E e d e n. „De letterkundige kunstenaar, die
telkens het woord aan den man van de wetenschap moet laten,
herneemt toch ook telkens weer zijn rechten. En dan krijgen wij
haast in elk hoofdstuk stukjes natuur te genieten ; geen lange beschrijvingen, naaar kijkjes, een trekje hier, een landschapteekening
daar, van een man, die in de natuur leeft, zich één met haar voelt
en die ook de scheppingen van zijn verbeelding niet van haar kan
scheiden." Van Heyermans' Op Hoop van Zegen oordeelt Mr. J. N. v a n
H a 11: „Hoe aangrijpend deze tafereelen ook zijn mogen, hoeveel
scherp waarnemen van typen, hoeveel humor, hoeveel teer gevoel
ook weder in dit stuk te bewonderen valt, de tooneelschrijver, die
inderdaad boven zijn onderwerp weet te staan, zou ons hooger
kunst hebben geschonken."
-

Nederland.
Met aanhalingen uit De Kroniek kunnen wij ditmaal kort zijn.
Wij vermelden de bespreking van Van Eeden's laatste werk : „Van
Eedens boek is heel iets anders dan een roman ; een ander oogmerk heeft hem de eischen en bezwaren van den gewonen romanlezer licht doen achten ; zijn werk is ongetwijfeld tegelijk als
lichamelijke studie van een ziektegeval en als moreel opbouwend
werk bedoeld. Tot de eerste behoort de fijne analyse van het
verworden eener subtiele, overgevoelige meisjesziel, in een mooi
teer meisjeslichaam gevat ; lichaam en ziel zoo verbonden en van
elkaar afhankelijk, dat in de honderd indrukken, wankelingen,
schokken, afdwalingen, het naspeuren van den invloed der eene op
het andere des dichters dankbaarste taak werd. Op het moreel
opbouwende is in de gesprekken van zuster Paula, en later in het
beschrijven van iedwig`s vredetoestand zooveel gewicht gelegd,
dat men wel moet aannemen, dat ook hiervan de schrijver veel
voldoening wacht .... Vreemd is het dat Van Leden in zijn welverzorgden, sierlijk-eenvoudigen, correcten stijl provincialismen als
„hong" en „voeg'', en een enkele maal een germanisme als „verontstalten" gebruikt.
Jeanne R e y n e k e van S t u w e, Tragische Levens. Het
vorige boek (Hartstocht) ergerde nu en dan, maar boeide ontegenzeggelijk. In Tragische Levens heeft deze romancière zich weer
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teruggetrokken. Van kleur, actie, variatie, schilderachtige bekoring.
geen spoor ; van den stijl, die niet zoo heel mooi, maar wel heel
los en behagelijk was, is niets overgebleven, en — wat had kunnen
zijn, een diepere, intensere stijl is er niet voor in de plaats
gekomen. Naar onze meening ligt het aan een verkeerd inzicht
in het onderwerp .... de schrijfster heeft alleen dit bereikt, dat
de lezer, moe van tranen en klachten, naar het einde gaat verlangen, even sterk als de heldin zelf."
De Nieuwe Gids.
W i 11 e m K 1 o o s geeft weder een Litei aire Xronielc.. Stijn
Streuvels is de kunstenaar, dien hij blijde is te kunnen vieren.
Het moet den Vlaainschen schrijver tot voldoening strekken zich
z6o door een der besten gewaardeerd te weten:
„Zooals het van-zelf opgekomen genie Jacques Perk liet machtigintieme leven der natuur, zoowel als het echte, natuurlijke gevoel
met meesterlijken aanslag binnengevoerd heeft in onze nationale
letterkunde, zoo heeft nu ook zijn broeder naar den geest, de
Vlaming Stijn Streuvels, dat op zijne eigene wijze, want nog wat
breeder, ruim-menschelijker en forscher, weten te doen voor onze
jongere zuster, de Belgische, of liever : de Zuid-Nederlandsche kunst.
Want wanneer wij met één woord moesten bepalen, wat de bekorende kracht is van Stijn Streuvels, waardoor hij ons aantrekt
en vasthoudt op eens, — dan zouden wij zeggen met diepe overtuiging : bijna geen ander Nederlandsch schrijver staat zoo directweg aangesloten bij het in-waarheid-werkelijk zijnde, z66, zonder
tusschenwand van ikheid of reflectie, in echt, onmiddellijk contact
met de natuur. Wat hij ziet, ziet hij scherp en klaar en zuiver,
ziet hij groot en toch weelderig-fijntjes, en voelt er niets anders
bij, als wat de dingen, die hij ziet, heel te voelen geven, zooals
zij op-zich-zelve en uit-zich-zelve inderdaad zijn .... Men moet
wel voorzichtig zijn met absoluut prijzende literaire uitspraken,
maar toch meen ik, op grond van zijn breed- en diep-, zijn zuiveren innig-menschlijke beteekenis, de besliste verzekering te mogen
geven, dat Stijn Streuvels, als artiest, onsterflijk zal zijn."
-

De, Spectator.

Het nummer van 23 Februari beveelt ,,De Vlaamsche School"
ten zeerste aan. „We willen van harte hopen, dat het van veel
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ijver, zorg en kunstliefde getuigende tijdschrift ten onzent ruim
zal worden verspreid. De uitgave is het dubbel en dwars waard
en verdient de sympathie en den steun van allen, die iets voor de
kunst in al haar uitingen gevoelen."
Dr. Â. S. Kok wijdt een uitvoerig artikel Een oorpron1celijJc
treurspel aan Con$mtn .Paiaeo7ogos door Mr. P. v a Ii d e r MI a e s e.
Het stuk is een eersteling en werd geschreven in rijmlooze, vijfvoetige jamben. Edoch, - ,,alle tien- en eifsylbige regels zijn
nog geen klankvolle en bezielde, nog geen inhoudrijke en meesterlijke verzen. Dat zal de lezer van dit treurspel bemerken en wellicht ook de auteur zelf toestemmen . . . . . De geheele liefdesepisode staat zoo goed als buiten het onderwerp, den val van
Byzantiam . . . . De teekening van den laatsten Keizer, den hoofdpersoon in het stuk, kan, in weerwil van den heldendood, den
lezer niet gelukkig voorkomen; zij is te vaag, te zwak om veel
indruk te maken Men gevoelt eenig medelijden met hem, maar
kan hem niet bewonderen. Het is met hem als met de geheele
voorstelling van het ontzettende drama, dat daar in de hoofdstad
van het Byzantijnsche rijk is afgespeeld: de schildering is te mat,
te onzeker, te weinig in overeenstemming met de beteekenis van
het historisch feit. Vergelijk dien Palaeologos bijvoorbeeld eens
met Sardanapalus uit Byron's stuk. De toestanden zijn analoog.
Byron was geen dramatist ; toch heeft hij in zijn hoofdpersoon,
den laatsten monarch van een ondergaand rijk, een karakter geteekerid, dat in oorspronkelijkheid van opvatting van ongemeene
dramatische kracht getuigt. Als Mahomet aan het slot en op het
hoofd van Keizer Palaeologos starend, verzekert dat hij toonen wil,
Hoe voor den edelste der Byzantijnen
Miji i ziel van diepen eerbied was vervuld,
-

dan willen wij hem op zijn woord gelooven, maar vinden toch in
het treurspel zelf weinig aanleiding om dat getuigenis gemotiveerd
te achten
Of het stuk zoo als het daar ligt, voor het voetlicht kan worden
gebracht, kunnen tooneeldirectiën het best beslissen. De snelle
afwisseling van sommige tooneelen met zeer verschillende decors . .
zal zeker heel wat hoofdbrekens kosten, wat de tooneelschikking
betreft."

VERSCHEIDENHEDEN.
K e u Ie n.
De gewone verklaring van den naam Keulen is, dat het de vervorming is van Colonia 4çpzpina, een naam, dien Nero aan deze
kolonie gaf, ter eere zijner moeder Agrippina. Thans zoo leest men
in de courant, zou Emile Gautier beweren, dat Cöln niet afstamt
van Colonia Aqrippina.
De courant neemt zoo iets over zonder te onderzoeken, wat er
waar van is.
,,Cöln komt niet van Colonia, zoo heet het, maar omgekeerd.
Cöln" is in de Germaanselie aardrijkskunde een welbekende naam
In Berlijn vindt men een Cöln, zoo ook in Beieren, in Oost-Pruisen, in Pommeren, enz. in Beieren vindt men bovendien nog een
Köflenbach. Moeilijk is het aan te nemen, dat dit alle Romeinsche
koloniën waren!
Cöln is volgens Gautier de schrijfwijze van het Nederduitsche
woord Kublen - gaten, slooten, grachten. in Nederland heeft
men Kuilen. De Kuhlen (Cöln) in Berlijn lagen achter het slot.
Alleen in Westfalen komt de naam Kuhlen achtmaal voor, zoo
dat Kule, Kuhlen, Keulen in de Germaansche aardrijkskunde als
een bekende plaatsnaam mag gelden. De Romeinen hebben te
Cöln een kolonie gesticht, en daar Üöfn en Üolonia denzeifden klank
hadden, hebben zij de plaats Colonia genoemd."
In afwachting, dat we de bewijzen van deze bewering in handen
hebben, blijven we bij deze mededeeling tamelijk onverschillig. Het
is niet in overeenstemming met de wijze, waarop benamingen ont staan, te beweren, dat de Bonieinen eene kolonie stichtten op eene
plaats, die Cöln heette en dat ze toen op het vernuftig denkbeeld
kwamen,........die colonie om die reden . . . . colonie te noemen
Daar is zeer zeker een Köln ad Spree en Köln a/d Elbe e a.
maar steeds met X gespeld en deze onticenen hun naam niet
aan mnd. Knie = Kuil, maar tian nind. Knie = knuppel, stang,
paal. En dat woord staat naast Köliz of Mn van colonia en
wijst op plaatsen aaiivankeijk Op palen gebouwd, denkelijk vindt
men wel geen Ii'öl'n midden in het land maar altijd aan rivieren
of meeren, wellicht ook wel aan de zee.
Wij zijn zoo vrij te gelooven, dat (Yöln al?. zijn naam ontleent
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aan Colonia Agrippina en Kóln alS. aan K_ule — paal, totdat
E m i 1 e G a u t i e r of een van hen, die zijne mededeeling wereldkundig maakten, door afdoende bewijzen zal hebben aangetoond,
dat wj ongelijk hebben.
Vgl Colonia, hgd. C?iln, ned. Keulen, fr. Cologne eng Cologne,
alles namen op den klank af. naar den aard der taal gespeld en
die geen overeenkomst vertoonen met Xvvie maar wel met colonia.
Het ned. Kuilen is den Heer G a u t i e r als plaatsnaam bekend ;
ons is 't onbekend ; wel kennen we een Kiuilenburq of Culenboq,
dat we echter niet uitspreken als I eu7enboq of Keulenburq , wat
we toch moesten doen, als de bewering van den heer G a u t i e r
doorging.
Zelfs de regecring van Pruisen plaatst zich tegenover den oorsprong van den naam Keulen op een geheel ander standpunt dan
G a u t i e- r. In 't begin van Maart dezes jaars werd uit Keulen
naar de hooge regeering te Berlijn de vraag gezonden of de officieele spelling was Mn of Kóln , het oorspronkelijke stuk kwam
terug zonder antwoord , maar de K was doorgehaald en er was
een C boven geplaatst. Alsdus lezen we in het Berlijnsch dagblad
der Ta7. Deze week heeft het weekblad Ji gend dit feit in handig
verzonnen teekening in beeld gebracht.
D. B.
30.
III.
1.

Beeldspraak.
„Zoo heeft dan wellicht het reeds in 1889 door Prof. Naber gelegde ei , dat inmiddels vlijtig door vogels van diverse pluimage
is bebroed , kans om uit te komen.
Zal het leelijke jonge eendje blijken een zwaan te zijn ?"
Het stoute beeld van den eierleggenden Professor willen wij voor
een oogenblik aannemen ; men zou van een plan door een officier
of een koopman ontworpen of van een aangenomen voorstel door
zoo iemand gedaan , kunnen zeggen : „Dat 's een koekje van zijn
deeg !" zonder dat men daarbij aan een bakker behoeft te denken
en dus • kan bij een professor wellicht ook van het leggen van een
ei gesproken worden , zonder dat men daarbij aan een vogel behoeft te denken. De leeraar in Natuurlijke Historie , van wien
deze beeldspraak afkomstig is, zal wel aan den titel van Vosmaer's
werk gedacht hebben, toen hij van „Vogels van diverse pluimage"
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sprak. Of het in de natuur voorkomt, dat een zelfde ei achtereenvolgens door verschillende vogels bebroed wordt, zou ik niet kunnen
zeggen, wèi heb ik gelezen , dat bij sommige vogels het mannetje
en het wijfje elkaar soms afwisselen gedurende den broeitijd. Maar
of die diverse broeiers wetenschappelijk erkend worden of niet, doet
er niet toe. Het beeld van het ei als voorstelling dPr eerste gedachte of van het eerste plan aangenomen zijnde , past daarbij
het beeld der verschillende vogels , die liet ei bebroeiden , d. i. die
het plan uitwerkten ieder op zijne eigene wijze , die het plan (alweer een beeld) tot rijpheid wilden brengen , en dus dat „kans
hebben om uit te komen" past volkomen in den vorm, aangenomen
zelfs , dat de wetenschap mocht uitgemaakt hebben , dat die kans
er altijd is , d. i. bij alle eieren , die lang genoeg bebroed worden.
Maar nu ! De vraag of het leelijke jonge eendje zou blijken een
zwaan te zijn ! De schr. denkt hier aan Andersen, maar wij vragen
onwillekeurig , wat voor een ei het was : de Schr. spreekt er over
als over iets bekends. Was 't een eendenei of een zwanenei ? Hoe
kan de Schr. van een leeliJk jong eendje spreken ? Is 't dat, dan
wordt 't geen zwaan. 't Beeld zou waar zijn, als er stond (nog
altijd hulde aan Andersen). Zou er een leef Ie jontq eendje of een
zwaan uitkomen ?
-

Ziedaar veel woorden over een ei kele beeldspraak ; de lezer zal uit
het geschrevene zien, op hoeveel zaken men te letten heeft, als men
zich van juiste beeldspraak wil bediennen. S'leclite beeldspraak is
valsch vernuft en maakt belachelijk, qoede beeldspraak is zeer
moeielijk te schrijven.
Het best is, zich schrijvende, niet buiten den kring der gewone,
bekende en gemakkelijk te verklaren beeldspraak te wagen, maar
lezende steeds elke beeldspraak te ontleden, te verklaren en daarbij
te onderzoeken, in hoeverre het gebruikte beeld, á in zijn geheel en
in de bijzondere deden juist d. i. waar is. Zoo kan men er langzamerhand toe komen, zelf nieuwe en juiste beelden te gebruiken,
die men niet maken kan, maar die zich weldra als van zelf bij ons
komen opdringen.
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Danse macabre.
In zijn interessant artikel „Iets over Doodendansen in Nederland"
(Noord en Zuid XVI , 1 — 20) brengt D r. S t o e t t de Fransche
uitdrukking danse macabre ter sprake, van welker afkomst en eigenlijke
beteekenis nog geen alleszins bevredigende verklaring te geven was.
Intusschen heeft professor G- a s t o n P a r i s in Romanaia (Janvier
1895, tome XXIV, 129) in een kort artikel over die veelbesproken
uitdrukking eenig licht doen opgaan, dat verdient ook voor anderen
dan voor de lezers van genoemd Fransch driemaandelijksch tijdschrift te schijnen.
P r o f. P a r i s ziet in Macabré (dit is de vorm , waarmee men
rekening moet houden en niet macabre, welks stomme e het gevolg
is geweest van een leesfout in sommige uitgaven) een volkswoord
voor -3lacabe dat natuurlik = JIa' echnilae nt , welke bijbelsche naam
gelijk andere , in de Middeleeuwen een familienaam* zou zijn geworden. Neemt men dit aan dan geeft de regel 'uit J e a n 1 o

F è v r e's Res1)it cle la Mort (v. h. jaar 1376):
Je fis de I7acabré la, dance

aanleiding om in de 14e eeuw in Frankrijk het bestaan te veronderstellen van zekeren M a c a b r é die èf geweest is dichter van
een gedicht, dat L e F è v r e in zijn Respit cl. 1. M. heeft nagevolgd
óf schilder van een doodendans, die L e F è v r e heeft opgewekt tot
't maken van zijn werk Ilet laatste acht P r o f. P a r i s het waarschijnlijkst ondanks dat D r. S e e 1 ni a n n in zijn studie in het
Jahrbuelt des ZTereins fr Niedlerdezttsclie SI)rachforschucnq (XVII)
zegt , dat 't oudste doodendans-gedicht niet gemaakt kan zijn naar
aanleiding van een schilderij van den doodendans De Fransche
geleerde voedt goede hoop , dat het onderzoek van geleerden of
kunsthistorici na verloop van tijd zijne gissing tot een waarheid
zal maken.
Het vermoeden , dat J[acabré = Macabé . = Maccliabaeum wordt op
verassende wijzebevestigd door de bij A n t d e R o o v e r e (t1482)
in onze taal gebruikte uitdrukking Machabecs clans 1 ).
Wij willen alvorens dit stukje te eindigen de opmerking vermelden , die P r o f. P a r i s te recht maakt , dat nam. het Duitsche
woord Totenfanz en natuurlijk ook ons woord doodendans een ver1 ) Zie voor deze plaats dit Tijdschrift XVI , 247. Zij is door mij , net
verwijziging naar »Noord en Zuid", vermeld in Romanist XXVI , 588.
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keerde voorstelling geven van het eigenlijke wezen van een „doodendans" ; het is geen „dans van dooden" maar dans van den Dood"
met levenden , die hij dwingt mee te doen en die den dans niet
kunnen ontspringen. Het Spaansche Danza delta Micerte, het Fransche
Danse de la Hort zijn dus juister
War f ton. G. A. NALTTA.

Door de(n) bank.
Het doel van dit stukje kan niet zijn om iets nieuws in 't midden
te brengen wat den oorsprong van bovenstaande uitdrukking betreft;
wij verwijzen daarvoor naar dit Tijdschrift, jaargang XI.X, 28 en
het Ned. Wdb. II, 975.
Alleen noemen we om de literatuur over de zegswijze vollediger

te maken het 6e deel, bl. 128 van B i 1 d e r d ij k ' s uitgave van
II u y g h e n s' K orenbloeinenn, waar op een prototype doorbaens of
doorbanings gewezen wordt, welks bestaan de dichter echter door
geen enkel citaat bewijst. We kunnen dus vermoedelijk deze proeve
van woordafleiding gelijk meerdere van liet „Wonder van zijn
leeftijd" laten voor hetgeen ze is.
Wij verzoeken de redactie voorts om een plaatsje ten einde de
aandacht te vestigen op een noch door het Wdb. noch door Dr.
S t o e t t vermelde variatie van de uitdrukking nam. door de mand.
Wij lezen ze in den Gids van Juni 1895 (bl. 468) : „Bovendien

wil het geval nu eenmaal, dat er aan de meeste schilderijen eer te
veel dan te weinig ruimte zit, zoodat door de mand de oude schilderstukken van de schaar niet zoo wonderveel hebben geleden". Naast
Dr. S t o e t t ' s vleesch- of vischbann/c krijgen we nu een vleeschof vischmand. Dat wij hierin geen verbastering van door de(n) band
behoeven te zien , meen ik te mogen opmaken uit het Zuidnederlandsche door de(n) bot , met bot , botte mand ; Dr. S t o e t t,
Ncdc^'l. Spree7 zwwoorden enz. (bl. 50) z!et hierin bot = bos , bussel.
Eenige niet genoemde bewijsplaatsen van door de(n) bank, zijn
B e e t s, Camera Obseura (18e dr.) bl. 162 : „Dat is, zooals de heeren
mogelijk wel weten in de koestal, achter de koeien, de plek, waar
de knechts deur den bank slapen, d. i. gewoonlijk. Voorts lezen
we de uitdrukking bij D e B r u n e, Wetsteen der Vernuften 1 ) :
1)

De plaats is aangehaald in de Gids van Maart 1896, bl. 435, noot.
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Ons mannevolk is, deur de bank, in allerlei soorten van potterijen 1 )
voor den tijd, zoo zeer gekonfijt, dat zij, om den huwelix-plight
aan hun bruits te betalen, zich met Pieter Aretijn niet eens hoeven
te beraadslagen enz. Een derde vindplaats is nog Heemnslcerck
Arcadia (uitg. v. 1729 Amst. bl. 71).
War f unn. G. A. NAUTA.

Meugebet.
B e e t s, in zijne voorlezing : Het populaire ( Verpoozingen bl. 13)
schrijft : Het volk is te groot om de meugebet eener teleurgestelde
eerzucht en de wrijfpaal der middelmatigheid te wezen.
Geen wonder , dat het woord in de leesles met onze aanstaande
onderwijzers voor de meesten , ja voor allen een kruis was , dat
zich alleen door het verband in den zin men hoorde als commentaar : dupe, speelbal — eenigszins liet verklaren. Dat echter het
meerendeel der ijverige normaalscholieren meer van de zaak wilde
weten en voor de door hun - logica opgedane wetenschap dankbaar
waren , maar daardoor niet voldaan , bleek uit de vraag door een
hunner gedaan : wat de eigenlijke beteekenis des woords toch was.
Onze Groningers kregen er al spoedig een kijk op bij de herinnering. aan 't werkwoord mogen in dc door hen meermalen gebruikte
beteekenis van houden van en hun blik op 't schijnbaar zoo raadselachtige woord was geheel helder , toen bet werd verklaard als de
vergrootende trap van veel dus = meer , waarbij ter voorlichting
de schim van aller betoudovergrootvader werd opgeroepen. De
oorspronkelijke beteekenis : iemand , die steeds meer lust ; wien men
nooit genoeq Ican geven , die zich ontwikkelt, waar het eten geldt, tot
slokop en waar 't iets minder aangenaams geldt, bijv. harde woorden,
slechte bejegeningen, tot dupe , speelbal was thans duidelijk.
Dat het woord zijn weinige bekendheid te wijten heeft aan het
feit , dat 't zelden wordt gebruikt , is even waar als 't omgekeerde.
Slechts ééne vindplaats nog weet ik te vermelden, nam. bij Van
de Venne in zijn Tafereel v. d. Belaccltende T1>erelt k uitgave 1635)
bl. - 47 , waar de kermishouder Tamme Lubbert in het gesprek met
zijn vrijster Fitje Goris zegt
1) potterij = grap, streek, zich beraadslagen = raadplegen,
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Om heur goedtjen , of heur weten,
Maar wat is 't , sy is vermeten!
Houdse Lammert wat te spraack
't Is Moer Soetjen om vermaack.
Lycke-wel , je bent belustigh
Daarom segh ick jou wel rustigh
Waar dat Lammert is van daan ,
En waar syn Moers hoenders gaan:
Me'ugh bet , Larnnle-Soet-an-raker
Is een Vryer van Pyn-Aker.
Soetjen is van Dellif=gaauw ;
Doch , 'ken weetet niets te naeuw.

Het woord meugeveel = slokop , vinden we o. a. in B r e d e r o's
Spaasclien Brabancder vs. 1572:
Schijt Kooren-dragers en Bier-dragers , dees eet assen dijcker,
Schijt Harmen vijftien pondt, schijt Robben, hij is soo hart assen spijcker,
Dat issen fine ► rglie-veul , dat issen vraet , s'en buyck en voelt geen gront.

Het hier behandelde woord is ook ter sprake gebracht in het
T jdschrif t van Necd. Taal en Letterkunde (VII, 311). Behalve het
hier opgemerkte staat daar een verwijzing naar het lfnl. Woordenboek

van 0 u d e m a n s (IV , 386) , waar nog een bewijsplaats van ons
woord wordt aangehaald uit den Kinclermoord van Rerodes (bl. 26) :
Zou ik nu noodhulp zijn of schamper neogebed ? Zie ook Noord
en Zuid 9, 335 ; 10, 235.

War/'uni.

G. A. NAUTA.

Barves.
Een eigenaardig taalverschijnsel illustreert het gebruik van het
bovenstaande woord. In enkele deelen van Brabant en Limburg
heet barrevoets barves ; wijziging van uitspraak, maar den oorsprong
kent men niet algemeen en verstaat er dan door bloot of naakt of
onbedekt, zoodat men ook barves gebruikt van heerera en dames die
blootshoofts gaan en ook van dames , wier japon van onder te lang
en van boven te kort is.
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JNieuwe woorden.
Grondige kennis, algemeene ontwikkeling en gezond verstand
moeten thans wijken voor examen-wijsheid, antwoord-kennis en geheugen. Maar kunst en goede smaak moeten eveneens wijken voor
nieuwigheid en geestigheid. Dat de zucht naar nieuwigheid vaak
onzin en die naar geestigheid gezochtheid of krankzinnige voorstellingen geeft, ligt voor de hand. Om voor 't verklaarbare en
natuurlijke stokpaardje toch vooral iets anders te geven, komt een
quasi-ernstig dagblad onlangs met het woord stok-locomotief. Had
de schrijver het goed recht van dat woord nu eens verdedigd 1

SUZE LA CHAPELLE-ROOBOL.

258

zakelijk in episoden, beschrijvingen, zij-avonturen af te dwalen.
Deze strakheid heeft ook haar nadeelen ; noch aan weekheid, noch
aan den humoristischen kant van het leven, noch aan de „ ijdelheid"
van kleur en versiering wordt zooveel geofferd als wenschelijk zou
zijn ; in tragische momenten laat de schrijfster vaak al het treffen
aan de omstandigheden over, zonder er al de emotie aan te ontleenen die zij konden meebrengen ; van de gelegenheid om den
lezer te bekoren, zijne fantazie te vleien, maakt zij weinig gebruik.
Misschien zou, wanneer deze eigenschappen even sterk ontwikkeld
waren als haar kennis van karakter en haar helder oordeel, haar
werking op de lezende wereld nog grooter zijn.
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Beeldspraak.
De tand des tijds, die reeds zoo vele tranen heeft gedroogd
zal ook wel de zee der eeuwigheid over deze gebeurtenis
laten groeien.

Ziedaar eenveel voorkomend model voor verkeerde beeldspraak.
De tand des' tijds grijpt alles aan, vernielt alles, niets is er tegen
bestand en bij die uitdrukking denkt men dus aan vergaan en
vergeten. De tijd wordt gezegd vele tranen te drogen, dat doelt ook
op verdwijnen, vergeten of doen vergeten. De zee der eeuwigheid
spoelt alles weg, voert alles heen naar verre kusten, we zien dat
niet meer, 't wordt vergeten. Als het gras groeit op de graven, is
er tijd verloopen, is de smart wat bedaard, is de doode wellicht
al vergeten.
En nu komt de dichterlijke Stylist en werpt die vier beelden
dooreen : de tand des tijds moet tranen droqen en de zee der eeuwigheid over een gebeurtenis laten groeien.

17*

LEZEN.
II.
„Wie zijn lof altijd in gepaste, in af-ge-pas-te mate toedeelt
toont daarmee onfeilbaar zeker eigen middelmatigheid," heeft een
Fransch wijsgeer gezegd'). Van ganscher harte, zonder voorbehoud, met geheele overgaaf bewonderen — is ook een talent ; en
wel een gave die de kleinen van ziel missen.
„Moeten we dus steeds in extase verkeeren ?"
Natuurlijk niet.. Bewondering wil niet gemaakt, maar gevoeld
worden. Doch zijt ge zoo gelukkig en voelt ge haar, gééf u dan,
láát u meesleepen : uw genot zal te hooger zijn naarmate ge u
vollediger hebt gegeven — En later . . . zult ge met verrassing
bemerken, dat het uwe ziel heeft goedgedaan ! —
Goed lezen nu onderstelt bewondering.
Daarom ook : lees, d i zeg, alleen dat wat gij bewondert.
M. a. w. oefen uw leeskunst niet op alles wat u onder de oogen
komt. Was het Macaulay niet die, terecht, opmerkte, dat er boeken
zijn waarvan men slechts heeft te proeven ; andere moet men lezen;
maar enkele zijn er, die men bij zich draagt en iederen levenssabbath herleest : met wie men door het leven gaat.
Uw studietijd echter is kort, en 't aantal goede boeken groot.
Wijs daarom alle mindere schrijvers onverbiddelijk de deur van uw
opkamertje, en verdiep u alleen in het werk van Meesters met
de pen.
Voor dezen keer zullen we een stuk poëtisch proza" bestudeeren.
Ik weet wel, dat het oordeel van verschillende kunstrechters
over dit soort proza nog al uiteenloopt ; sommige dogmatici onder
hen mogen meesmuilend spreken van een bastaardvorm, smalend
mompelen : geen poëzie, geen verzen, en toch ook geen proza,
hybridisch geknutsel ; — anderen stellen den Kunstenaar, m.i. terecht,
boven de theorie : onafhankelijk, vrij en frank, een Koning in zijn
Rik, die eigenmachtig nieuwe wetten geeft als hem dat goeddunkt.
1) Vauvenargues. Maximes, 1715 -- 47 : Louer toujours modéréinent est
un grand signe de médiocreté.
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't Eigenaardige in poëtisch proza, — en wat bij het zeggen dus
helder moet uitkomen --, is dit : afwisselende gevoelens en gedachten wekken in 's kunstenaars geest afwisselende stemmingen
afwisselende golvingen, als het waar, in zijne ziel. In zwaarmoedigen ernst, deint de zee der ziele breed en vol ; of in heftigen
toorn bruisen en breken de golven en wentlen doorheen ; in zachten
weemoed vloeit het beekje geruischloos kalm ; en straks in dartele
vroolijkheid huppelen en dansen de golfjes en buitlen van pret. —
Met dien rhythmus der ziele nu, houdt de taal-maat van poëtisch proza
gelijken slag.
In het volgende') is de grondstemming een teere weemoed, die
zich uit in een zacht wiegenden cadans. Het wil gelezen worden
met zachte, welluidende, zangerige stem ; langzaam, duidelijk, aandachtig en vroom. Men moet eens vooral weten, .dat al (deze)
woorden, allen, willen behandeld zijn als kostbare dingen. Dat
men ze moet opnemen met liefde, en dragen met zorg en teederheid. Elk woord wil gehoord worden in vollen klank, ook met de
syllaben die men gewoonlijk inslikt, — en wie ze recht verstaat,
hoort spoedig hoe ze nadruk, verheffing, daling en gedragenheid
verlangen" 2 ).
Frances spreekt.
s) We zijn in een ziekenkamer. Frances heeft zich bij het leger van
haar broeder neergezet. Reeds werpt de maan haar heldre stralen in 't
vertrek, maar de kranke wil niet dat er ander licht gebracht zal worden.
Een oogenblik staart Frances, weemoedig, op het flauw verlicht, lijkkleurig
gelaat haars broeders, en vangt dan zacht en met zekere statigheid aan:
(p.) Ik sta aan den oever der zee. -- zie, Hoe zwart

zijn haar waatren, -- (pp.) hoe stil zijn haar golfjes ! --(gebonden, legato :) wiegen zich zwijgend, niet iets meer beweging:
1) Uit Hermine door Elise (v. Calcar), Schoonhoven, S. E. v. Nooten
1852, II 232 vv.

2) Dr. Fr. v. Eeden, Studies I 102.
3) Deze inleiding is »naar' Elise. Ook in den tekst der improvisatie is
hier en daar een kleinigheid veranderd. Rekenschap van die wijzigingen
te geven, acht ik hier overbodig. — Nog eens wordt er aan herinnerd, dat
alles wat met b r e v i e r l e t t e r is gedrukt bij de eerste lezing wordt
plee-gezegd ; wat nog kleiner is gezet, alleen met het oog gelezen ; de
letters of woorden in vet-mediaan krijgen bijzonderen nadruk.
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als vreesden zij sluimerende stormen te wekken. --Doch zie : ( mf) Aan de kust i is beweging en leven. Want:
Een tallooze schaar 1 zie ik naken. Zie, daar komt zij, al dringend. Waarom toch, waarom trekt zij voort als een kudde? -Ah, zie, nu begrijp ik : Zie, boven die schaar 1 zweeft de
tijd 1 met uitgespreide vleugelen (mf en met nadruk) en jaagt
ze voort met zijn wiekslag 1 als vlokkige wolkjes
zoo licht en teer, die den w in d niet w ee rst aa n. (Spondaeus !)
(p. maar denk om cle contrasten !) In weemoedigen optocht Daar gaan
zij, de grooten, de kleinen ; --- de vorsten, de armen ; -(gebonden :) de bloeiende jeugd en de ouden van dagen, --o welk een verschil : en weenend 1 en lachend, en biddend 1
en morrend, toch — ( met nadruk, letter voor letter) allen te zamen
gaan voort, immer voort ! --- Er zijn er die haasten,
er zijn er die schromen, er zijn er die rusteloos dringen 1 en
ook die o ! zoo gaarne -- nog -- toefden ; ( mf. en met trillenden
nadruk:) maar allen gevoelen den wiekslag des tijds,
die door-trilt in zenuw en ader, die klopt in hun
polsen, die jaagt in hun harte, -- ( P . een-zelvige maat,
die geen sterv'ling weerstaan kan (: spondaeus !) -- En toch!
ja, waarlijk, ik zie er, die zich 1 en ook anderen 1 het
voortgaan ontveinzen, -- nog meer ! die rugwaarts zich
keeren, en d'oogen vaak sluiten. Ik zie hoe zij angstig
hun makkers omklemmen, (r . maar met nadruk:) die echter
ook voortgaan ; -- ' k zie waarlijk., hoe andren het gaan
zich verzwaren door g oe dren en l as ten van w aarde.
Maar ook zie ik wandlaars, die j ach (: met
(Rustig en
g
eerig medelijden in de stem :) midden door 't woelen en dringen
der anderen 1 toch rustig een doortocht zich zochten.
Zij zijn van hun makkers door niets onderscheiden 1 dan
enkel 1 door eenvoud en kalmte, maar neen, toch, zij
dragen een teeken, dat slechts een opmerkzame blik
kan herkennen, (mf :) en toch is het een koninklijk sieraad,
`/
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een parel van , waarde, gehecht aan een purperrood
snoer. — Doch zie, Wat nadert intusschen de kusten ?
(Vlugger, beweeglijker :) 't Is een vloot 1 van zeer kleine 1 maar
pijlsnelle booten ; zie, zie, één streeft 1 ) er vooruit dewijl
die 1 sneller dan d' andre 1 het watervlak klieft ; (weer
langzamer, en met diepe stem:) haar zeil 1 en haar wimpel 1 zijn
zwart, haar schipper zoo ernstig en streng, is oud maar
nog vast en onbuigzaam. — Hij stapt aan land, en
treedt nader. — p. maar ik durf hem niet vragen : pp. )
wie zijt gij ? (mf:) Zoo vrage ik : wie zijn zij die komen? —
(Met volle, diepe stem :) ,,Landverhuizers", (,, :) is 't antwoord.
- (mf. en gewone stem : Waar trekken zij heen ? - ( Als voren:)
„Ik breng ze naar huis, naar het vaderland ginds over
het meer". — ' k Zie over de zee, en : Ik zie toch geen land,
't is lucht slechts en water, 't is grenslooze zee. — Hij,
op vasten toon, wijl wetend, herneemt nu : „ Wie in mijn boot
stapt 1 spreekt anders : men ziet dan het land, al heeft
men het straks nog verloochend".
( p. Nu slaat hij het oog 1 op de naadrende schare;
(mf.) en wie eens zijn blik heeft ontmoet , moet hem
volgen 1 en kan niet ontvlieden. want: Die blik is zijn
wenk, neen, meer : zijn bevel ! — Intusschen, Zijn vloot
is genaderd, de bootslieden wachten hun vracht. (f. maar
n iet ruw!) ,, Neemt afscheid I en komt !" — ( Even rusten, en dan p:)
roept hij streng. — o, zie : Nu schenken hem enklen 1 een
glimlach van vreugde, en spreken : » wees welkom, mijn
vriend ! mijn weldadige redder !" — lan gzaam en lager van toon:)
maar ik zie er ook tranen 1 en smeeking om uitstel, —
en wanhoop, — en woede, — en wrevel. — De
(

)

(

1 ) Van hier af is het verhaal, zonderling genoeg, door Elise in
den verleden tijd gezet, wat niet klopt met de fictie dat Frances
een gezicht beschrijft, 't welk ze op dat moment ziet.
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Hij hoort geen bede, maar roept nog
eens : (f:) „Voort ! want uw uur heeft geslagen ! —
grijsaard, de ernste,

(Even rusten , en dan p:) Zij volgen. - (Hoo er van toon , spottend , vlugger , mf:)

„Daar ginds is geen land", (1 ,. ) roept er een, (mf. ) „'t is
zee slechts, 't zijn eeuwige wateren ! En wat praat je ? 'k Heb
nimmer nog iemand gesproken die 't land mij beschreef
dat hij ginds had gezien !" (Invallend, met blijmoedig vertrouwen :)
Ja- daar is land", (p) spreekt een ander 1 die het purperen snoer draagt ;; „zie ! deze parel gewerd mij van
't oord dat ons wacht . ` - (Met minaehtenden spot :) „Ha !" lacht nu weer d' eerste, — „verbeelding van ziekelijk
brein ! — ' t Is waar, ik ga heen, want ik moet, — maar
ik ijaach om uw parel. En dan Ik heb ook de taal niet
geleerd_, die men zegt dat ( daar-ginds ( wordt gesproken ; och kom ! 't is alles verdichting, 't is alles bedrog slechts
en waan ; bovendien — ' k heb niet getracht naar de
parel, waarvan ze verhalen, dat zij 1 als een pas 1 in
het hemelland dient . Om te lachen. 't Zijn alles slechts F abels
voor kindren en zwakken — maar ik, de sterke 1 toch
" -- Maar zie . (met nadruk , ^^
Daar treft:^
hem de
vreest niet.
blik van den oude, — hoe blauwen zijn lippen ! — hoe
bev en zijn knieën ! — Zie ! ( vlu gg er :) hoe rij zen zijn haren
te b er g Hij grijpt nu wanhopig j in 't rond 1 of ook
iemand 1 hem nog 1 kan behouden . - (Met diepe, strenge stem, mf :)
„Uw uur beeft geslagen !" -- klinkt het nogmaals,
en siddrend 1 en bang 1 werpt hij zich 1 in het vaartuig —
^, : ) dat snel hem vervoert, zie, ver over zee ... Weer keert mijn
blik zich naar d 'oude. Nu komt ook de wenk tot den man
met de parel, die rustig hem nadert . Hij knikt zijn vrienden 1 blijmoedig 1 vaarwel, — een hoopvol 1 „tot weerziens !" (p:) klinkt zacht van zijn lippen . En zie, welk een
wonder : (mf :) Een weerglans van hemellicht 1 straalt om
de boot 1 nu hij gaat. want zeker, Reeds ziet hij het
—
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land 1 dat hij lief heeft en kent ; neen, waarlijk, ginds zal
hij geen vreemdeling zijn'. ... .
n oude ; want
(Langere rust, en dan weer p :) Nog staat daar mijn
hij had er nog velen te wenken. (plotseling invallend, niet hoogen
ernst, mf ) „ W ie is toch de wijste t van al deze zw er vers?"- I _
() :) zoo spreekt hij mij onverwachts toe . ( m.f. en trest :) Zij
die vermetel hun vaderland looch'nen waarheen ik
hun wenk, en waar zij nu vreemd zullen zijn ? — of
zij, -- die hier geloofden 1 en hoopten, en wier einde
ook vrede zal wezen ? - ( Krachtig: 't is de hoofdzaak, waar alles voor
Frances op neerkomt:) Dat land toch verzinkt nlilelt door ongeloof ; — 't rijst glanzend omhoog voor het glelllololf ! '
;

SCHELTS VAN KLOOSTERHUIS.

Bladvulling.
Dat historisch 1 0 het meervoud niet van het enkelvoud gevormd
is ; 2° de infinitief niet de grondvorm der werkwoorden is ; 3° wij
niet uitsluitend het meervoud van den eersten persoon is ; 40 het
lidwoord eigenlijk aanwijzend voornaamwoord is ; 5° een zelfde
zelfst. nw. onmogelijk twee geslachten kan hebben enz. enz. enz.
zijn zaken, die voor de praktijk der taal zonder waarde -zijn, maar
die men grondig moet verstaan om bij de behandeling der verschillende woordsoorten en derg. met overtuiging te kunnen spreken
en dus geen dwaze dingen te zeggen.

DE VERJAARDAG.
I.
De Verjaardag is m. i. een van Starings meesterwerken, en staat
minstens gelijk met de twee andere gedichten uit den bundel waarmee het, als Idylle, het best te vergelijken valt : De vorstin in het
Dorp en De Tuch tiginq der Algerijnen. Potgieter (Krit. Stud. I 148)
vergelijkt ons gedicht bij de Luise van Vosz en de Rerrnann und
Dorothea van Göthe ; Beets (Inl. X) stelt blijkbaar de Tuchtiging
hooger dan de Verjaardag . . , doch laat ons, liever dan over
deze voorkeur te twisten, eerst nagaan in welke opzichten de Idylle
zich onderscheidt van de overige Epische poëzie 1 ).
Als we dit doen aan de hand van niemand minder dan van
Wilhelm von Humboldt 2 ), dan vinden we dat de Idylle in stof, in
onderwerp afwijkt van het Epos, en dat de sterraming verschilt.
De idylle-dichter verkiest een huiselijk familieleven boven een
heldenbestaan. Hij schetst liever rustige dan ondernemende karakters, liever zachte en lieflijke stemmingen dan heftige uitbarstingen van hartstocht. Hij is begaafd met een fijn gevoel voor
natuurschoon, al geniet hij meer van:
Het groene dal, het stille dal,
Waar kleine bloempjes groeien,

dan van een wild en trotsch berglandschap. Hij zet zich gaarne
neer in den engen, maar juist daarvoor lieven, gemoedelijken kring
van reine zeden en eenvoudige deugden. Waar Eenvoud en Onschuld wonen,
Waar de stulp uw schreden beidt,
Die de wijnstok half omvangt,
Daar de bloeitak overhangt, ..

naar Arcadië verplaatst ons de idylle-dichter, meestal bij herders
en „'t eenvouwig landvolk" ... in lang vervlogen eeuwen.
Van den heldendichter eischen we voor alles de schildering van
1) Lees eerst in het uitstekende boekje van W. H. Hasselbach. Bekn.
Stijlleer enz. bl. 128. vv.
2) Aesth. Versuche über Goethe's Hermann und Dorothea, Braunschweig,
1861.
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een handeling, van daden, -- zonder daarom echter Eenvoud en Onschuld buiten te sluiten. 't Bewijs voor dit laatste is wel, dat in
vele epopeeën de liefste , de teerste idyllen als weldadige episoden
voorkomen. We hebben derhalve de grenslijn tusschen beide dichtsoorten nog niet scherp getrokken. Hoogstens kan men uit het
voorgaande de negatieve conclusies trekken : de idylle-dichter kiest
geen heroïsche stof, laat geen heroïsche karakters optreden, behoeft
niet voor alles handeling en nog eens handeling te geven, schoon
weer menig idylle vol leven en beweging is, zonder haar naam
te verbeuren.
Laat ons op een andere wijze trachten verder te komen.
. Het spraakgebruik kent het woord idylle niet enkel als den naam
van een dichtsoort, maar ook als den naam voor een gemoedstoestand, een wijze van voelen en van zien. Men spreekt van een
idyllische stemming, van een idyllische natuur, van een idyllisch
landschap, van het kinderleven als een idylle. Dit gebruik van het
woord als kenschetsend voor sommige gevoelens en sommige toestanden
wijst er op, dat de idylle zich beperkt : niet den ganschen mensch
met al zijn vreugde en leed, al zijn hartstochten en deugden . . .
doet optreden, maar zich bepaalt tot een enkele en eenzijdige
geestesrichting. Zoo vormt ze een lijnrechte tegenstelling met het
Epos of de Tragedie, die beide den vollen mensch ten voeten uitbeelden : met al zijn krachten en zwakheden, met zijn duizenderlei
verhoudingen tot de gansche Natuur en heel de Maatschappij, den
mensch met zijn strijd, triomfen, teleurstellingen en afdwalingen, zijn
glorie en zijn val : het rijke, rijke leven in zijn ganschen, breeden
omvang. De idylle-dichter snijdt willens en wetend een groot stuk
van de wereld af, omheint zich een stuk wereld van land en hei
en vergezichten en maakt dat tot zijn tuin, zijn domein. Hij heeft
niet den vrijmachtigen adelaar tot symbool, maar het gekortwiekte
huishoen dat in zijn omrasterd kippenhok tevreden is.
Wanneer men in het werkelijke leven verplaatst wordt naar een
kleidorp of naar de heide, voelt men dat als een opsluiting, een soort
gevangenschap die men onwillig draagt ; ofschoon daardoor 's menschen liefste en beste zijde aan den dag kan komen, als hij n.l.
zout genoeg in zich zelf heeft om zich in harmonie te voelen met de
natuuromgeving. Dit zich aangetrokken, zich verwant voelen 1 ), tot
1 ) Hier past een verwijzing naar H. Taine's machtig mooi boek La
Fontaine et ses fables, t3e éd. t895 p. t62-476 etc. Zie de aant. hierachter.
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op zekere hoogte, met dier en plant kan zijn een rijke bron van
zuiver, verwarmend genot. Wij stedelingen smaken dat genot slechts
half, wijl voorbijgaand, op onze botanische of entomologische vacantie-zwerftochten door hei en bosch en duin.
In de kunst echter, als ze goed is, voelt men van de beperking
niets, wijl ze vrijwillig geschiedt, en juist door haar het gevoel, de
stemming wint aan innigheid en naïveteit. De ware dichter voelt
niets van die beperking, niets van het afsnijden der overige wereld,
dank zij zijne diepe behoefte en zijn talent zich zijne ervaringen
en zijne gevoelens als één geheel te denken, uit zijne bouwstoffen
zich een compleete wereld te scheppen waarin hij woont. wij,
buiten-staanden, zien evenwel de wereld van den idylle-dichter als
klein, als beperkt, — maar zijn leven is niet arm, zijn geest vindt
in zijn domein degelijk voedsel te over, zijn ziel zuivere en diepe
gevoelens, zacht wiegelende stemmingen.
Het zich-één-voelen met de omringende Natuur is nooit het
gevolg van één enkele daad, maar het uitvloeisel van een reeks
handelingen, van gewoonten. De landman, de herder, de stille
bewoner eener vreedzame kluis komt slechts zelden voor een gewichtige onderneming te staan ; en indien hij buitengewone dingen
doet, verlaat hij eigenlijk reeds daardoor zijn Arcadië. Zijn leven
is landelijk, is • idyllisch, niet doordat hij heden dit of dat heeft
ondernomen, maar wijl hij gisteren nagenoeg hetzelfde deed als nu
en 't morgen zal herhalen : doordat hij aan zijn werken gewoon is.
Men kan niet van hem verhalen, men moet hem beschrijven.
De idylle schildert dus een toestand, het epos een daad ; deze
verhaalt meestal, gene beschrijft bij voorkeur.
Verder volgt er uit, dat de idylle alles buitensluit wat alleen
door geweldige ondernemingen tot stand komt, wat boven het gewone leven uitgaat : oorlog en heldentochten, heftige hartstochten
en ook de onrustige drang van 't willen begrijpen, de „levensraadselen die ons jagen". Niet „der redliche Pfarrer von Griinau" 1 ),
maar wel de strijdende De Génestet spreekt van den
Hooger geest en macht
(die) Om ons, in ons, werkt en fluistert,
Die ons stuwt, en buigt, en kluistert
Met geheime macht.

1)

Uit de Luise van J. H. Vosz.
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Hoe zou de mensch, die in de reinste harmonie leeft met zich
zelf, met zijn medebroeders en de natuur om hem heen, — hoe zou
hij oor kunnen hebben voor de ,,wonderwoorden, ruischend uit de
vert" ? Hoe zou hij, die al zijn verlangens in zijn onmiddellijke
omgeving bevredigd vindt, „in 't leven willen stormen met zijn
leus", of „smachten om zijn vleuglen uit te slaan in wolken en
oranjedreven" ? Wat zou hij hooger kunnen wenschen dan zijn
rustig leven, de kleine genietingen en de vele vreugdetjes van zijn
jong Hollandsch binnenhuisje, zachtkens gewiegd door het onuitgesproken besef van een schuldeloos geweten ? De natuur en zijn
omgeving, — zijn eigen gemoed, met beide in volle harmonie, bieden
hem ongezocht stof te over tot loven en tot danken.
Die harmonie is de hoofdzaak van het idyllisch bestaan. Evenals in de natuur de lente zich voortzet in den zomer, die geleidelijk overgaat in den herfst, den vader van den winter, zoo moet
bij den arcadischen mensch de eerre levensperiode zich ontwikkelen
uit de andere, zonder strijd, en zonder schok. In zijn gevoelstuin
kunnen vele en schoone bloemen bloeien, in zijn gedachten - boomgaard sappige, smakelijke vruchten rijpen, -- doch geen geur of
geen kleur mag overheerschen, de harmonie moet bewaard blijven.
Zooals de mensch is, zóó ziet hij de wereld en zoo is zijn gedicht. Volgens zijn natuur schildert dus de idylle-dichter altijd
slechts een deel der .menschheid ; en zoodra bij zich plaatst op een
standpunt van waar hij het geheele drijven en dringen der maatschappij kan overzien, houdt hij op, idylle-dichter te zijn wordt
zijn werk een heldendicht of een satire.
Want ook de satiricus staat dicht bij den Arcadiër. Beiden schilderen onze verhouding tot de Natuur en vermeiden zich in het
heerlijke gevoel van met ons aller Moeder in vrede en vriendschap
te leven. Alleen, in Arcadië is die vriendschap en vree, die har.
monie een feit ; de satiricus ziet overal den mensch in schrijnend
contrast met de natuur.•
Eindelijk, doordat de idylle een stukje van het menschelijke
voortrekt, verheft boven het andere dat ze negeert, nadert zij de
lyrische poëzie en werkt — als deze — meer op het gevoel, de
stemming dan dat ze onze intellectueele krachten aan 't werk zet,
die tegen iedere eigenmachtige beperking, tegen elke opsluiting

altijd en overal reageeren, — die de heele wereld, den vollen mensch
steeds trachten te ontleden, en te begrijpen,
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„Zooals de mensch is, zoo is zijn gedicht." Maar de mensch is
altijd een kind van zijn tijd, -- al vertoont niet ieder dezelfde familietrekken.
Dit verklaart waarom de waarde der idylle door verschillende dichters en kunstkenners in verschillende tijden geheel verschillend wordt
aangeslagen. Ook de geschiedenis van de Nederlandsche letterkunde
zou dit kunnen bewijzen : wie leest tegenwoordig nog, anders dan
als verplichte taak, de indertijd zoo geroemde herders- en visscherszangen van P. de Vlaming, Wellekens, Moonen, zelfs Messcherts
Gouden Bruiloft ? Daartegenover staan beroemde en nog steeds
met bewondering gelezen idyllen in 't Hoogduitsch, 't Engelsch en
de Klassieke litteratuur. Göthe beweerde dat geen zijner gedichten
hem op den duur zooveel genoegen bleef doen als zijn idyllisch
epos Hermann und Dorothea. Schiller kon geen behagen vinden
in het genre. Vooral de sentimenteele herders-idylle stond hem
tegen. Van haar beweert hij in een nog altijd lezenswaard opstel
[Uitg. Reclam XII. 126 vv.] : „De idylle, voor den aanvang der
beschaving geplaatst, sluit met de nadeelen ook alle voordeelen der
beschaving uit ; zij stelt het doel dat ze wil bereiken achter ons en
kan daardoor slechts het treurige gevoel wekken van een verlies,
niet de vroolijke stemming der hoop geven. Wijl ze heur doel wil
bereiken door opheffing van alle kunst en vereenvoudiging dermenschelijke natuur, kan ze, misschien wel iets tot ons gemoed
zeggen, maar niet onzen geest bezighouden, en zoo mist haar eentonig leven diepte. Slechts het zieke gemoed kan ze rust en genezing, doch het gezonde geen voedsel geven."
Zeker, waar de idylle-dichter doet zooals Schiller het hier voorstelt, moet men in het vonnis berusten. Ook wij van den tegenwoordigen tijd willen niet terug naar een zoogenaamd „gouden"
tijdperk van onschuld ... die sprekend lijkt op onnoozelheid. Ook
wij willen niet met de kostbaarste veroveringen van het verstand
een droomerige rust koopen die niet langer kan duren dan onze
geestelijke slaap."
Maar Schiller-zelf, die de Luise van Vosz hoog prijst 1 ) , erkent,
dat men zich een ander ideaal kan stellen : in Griekschen zin, niet
1) - Men loze in het geciteerde opstel na de onderscheiding tusschen
»naive und sentimentalische Dichtung," evenals die tusschen de »werkelijke" en de »ware natuur," (bl. 133) : onderscheidingen die men nu inis ♦

schien anders zou benoemen, doch die voor alle eeuwen gelden.
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als „sentimenteel", maar als „naief" dichter. Als kenmerken van
de goede idylle worden dan genoemd : de mensch zoowel als de
maatschappij in moreel evenwicht, niet door afwezigheid van strijd,
maar door de moreele overwinning ; een vrije vereeniging van
neigingen en wetten ; een hoog-zedelijke • natuur : het ideaal van
schoonheid toegepast in 't werkelijke leven. Rust is haar hoofdkenmerk, maar de rust der volmaaktheid, niet die der traagheid;
rust als gevolg van evenwicht, niet van stilstand aller krachten;
harmonie met zich zelf en met zijn omgeving, niet ondanks, maar
door de beschaving ; harmonie in het volle 1 ), vrije, werkzame
leven, bij het uitgebreidste denken en de verfijndste kunst. Niet
terug leidt de koers naar Arcadië, maar vooruit naar Elysium ...
Daarom is het niet waar, wat men vroeger meestal beweerde,
dat de idylle in de lagere standen der maatschappij moet spelen.
Ook in de hoogere maatschappelijke kringen komen idyllische
toestanden en momenten voor. In de magnifique „Morgenidylle"
van Rob. Hamerling bijv. spelen de dichter en zijn jonge vrouw,
schijnt het, een hoofdrol ; ook de Luisc van Vosz verplaatst ons in
de beschaafde wereld...
In het Nederlandsch is echter de idylle die beantwoordt aan
Schilllers hoogste eischen nog niet geschreven. Ook Staring blijft
onder de maat ... al steekt hij met hoofd en schouders boven de
meeste zijner voorgangers uit.

Ten slotte nog deze aanteekening :
De vorm van de idylle is eenvoudig, ongekunsteld. De dichter
werkt met weinige, rustige kleuren. Een samengestelde intrige
strijdt met zijn stemming. De voorstelling is eenvoudig en natuurlijk,
de woorden en wendingen zijn ongezocht, het metrum en het rijm
niet te kunstig, noch te rijk ; veelal schrijft de dichter blanke
verzen, of proza.
Tot het genre behooren ook de pastorale (: de dramatische vorm,
bijv. Leeuwendalers en Granida, naar Italiaansche voorbeelden) en
de Arcadia's 2
ook uit Italië herkomstig, waar de Arcadia van
J. Sannazaro zestig drukken beleefde ; van de vele Nederlandsche
)

(:

1) Elders zegt Schiller : »Schoonheid is het product der overeenstemming
tusschen den geest en de zinnen, ze spreekt tot alle menschelijke vermogens tegelijk en kan derhalve slechts onder voorwaarde van een volledig
en vrij gebruik van alle krachten gevoeld. en ten volle gewaardeerd worden'',
3) Zie ook Noord en Zuid XXIV blz. 199.
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is het bekendst de Batavische Arcadia van Mr. Joh. van Ileemskerck). Een walglijk zoete bastaardvorm („zoeter dan het zoetste
zoet") is het herderdicht à la Gessner (x-1787) en de Pegnitzer
dichterschool, die we gerust op de letterkundige rommelkamer kunnen
laten. Een frisscher loot vormen de dorpsgeschiedenissen (Auerbach;
Frits Reuter ; Klaus Groth ; J. J. Cremer en zijn volgelingen).
Opgave. Toets Starings Verjaardag aan de hier gestelde eischep
voor de idylle.
Vergelijk weer de volgende varianten (uit den druk van 1820)
met uwe volksuitgave.
vs. 50. De naam eens vaders,
vs. 104
die nu
Lief kozend voor haar stond en 't natbeschreid
Gelaat van zijn vriendin aan 't oog onttrok!
Hem prees de rader een gestruikeld kind
Ten voorbeeld aan.

vs. 11 Ach ! al te vroeg ontzonk zin jeugd haar steun,
vs. 116

ontzet
Van 't blo genieten der verhoorde min;
Tot dat een eigen haard zin uitziet uwierd' ;

vs. 149

»Mijn vrienden, naar de maat
Van deze ruime teug, en van al 't goel,
Dat, op min hartebee, dit huis vervull',
Dient meer gesproken, dan ten zwakke borst
Wel dragen kan. De Gastheer neme dies
In schrift voor lief, wat mij Galeen' verbiedt
Luidmonds te zeggen." Met ontvouwde hij
't Verzegeld blad,

vs. 162 Dank, dank aan Hem, voor uien de duisternis
Vergeefs het raadsbesluit der boozen dekt:
De dag beschijnt, wat, u ten ondergang,
De hebzucht brouwde. Door zich zely' verraán,

Erkende zij haar wanbedrijf, uw regt!
De lange strijd heeft uit ! geluk, mijn Zoon!
0 klaag niet, dat zoo spaá de waarheid straalt!

( vs. 166: »Aanvaard met dankbaarheid uw oudererf', ontbrak.)

N.B. Gaarne worden weer vragen van de lezers tegemoet gezien!
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AANT. Voor wie Taine's boek niet bij de hand heeft, volge hier
-- verkort — 'het bedoelde fragment. De mensch is oud en gerimpeld, beweert hij, maakt ons beu ; de dieren en planten, de natuur
is jonger en frisscher. Voor ons, menschen van dezen tijd, hebben
de dingen hun natuurlijke verwantschap hernomen, is de natuur
weer éen geheel geworden. De wezens staan niet meer elk op
zich zelf, in een apart hokje, maar vormen een keten, waarvan
geen enkele schakel losgemaakt kan worden. Het • dier bevat alle
bouwstoffen voor den mensch : gevoelens, overwegingen, phantasie;
en uit deze, vereenigd volgens nieuwe - wetten, ontstaat de rede,
zooals uit onbewerktuigde stoffen, op een bijzondere wij ze vereenigd,
het leven ontstaat. Een aap of een hond heeft onze hartstochten, onze
verbeelding, onze lusten. Uitgezonderd de abstracte begrippen vinden
we ons geheel in hem terug. In plaats van . ons verstand heeft
hij een aangeboren scherpzinnigheid, het instinct, dat -- langs
anderen . weg — dikwijls even ver voert. De dieren zijn voor ons
reismakkers, die, van eenzelfde plaats vertrokken, halverwege zijn
achtergebleven en ons een voorsprong hebben laten nemen. We
kunnen hen als vrienden bestudeeren en verkeeren daarbij in geen
kwaad gezelschap.
En die studie is aanlokkelijk!
Want den mensch alleen te kennen, voldoet ons niet. Hij is
slechts een deel der wereld en onze geest, gericht op het universeele,
tracht alle schepselen te omvatten. Buitendien, als men den mensch
.

,

lang heeft bekeken, wenscht men iets anders. Hij maakt ons beu

en . neerslachtig. Hij heeft al te veel rimpels in zijn gelaat. Hij
is al te verstandig en heeft te veel gewerkt. Honderden eeuwen,
duizenden hervormingen, millioenen overwegingen hebben hare verwarrend samengestelden invloed op zijn ziel geoefend, en die
vervormd. Niets is bij hem aangeboren, alles is verworven. Ieder
gebaar, iedere gelaatstrek, iedere plooi zelfs in * zijn kleed herinnert

aan een gezwoeg zonder eind. Het gewicht van onze ervaring
drukt ons neer, en als een boden kluister aan het . been sleepen
we voort . de moeiten en de smarten van tachtig opeenvolgende
geslachten. Zelfs de kinderen zijn er door misvormd ... De „beschaafde" mensch lijkt op zijn groote steden : tegelijk de meesterwerken en de voedster zijner gedachte en zijner industrie. De
straatsteenen verbergen er de aarde ; de huizen verduisteren den

hemel ; het kunstlicht verjaagt er de nachtelijke • rust ; kranige
Noord en Zuid, .24ste Jaargang.
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uitvindingen waaraan eeuwen gewerkt is vullen de straten; verwelkte
en toch haastige gestalten draven rond. Overal kijkt u ëen bedwongen,
maar misvormde natuur aan. We zouden er uit willen trekken.
En de gewone poëzie is nog geen veilig toevluchtsoord. Ook zij
vertoont ons den menseh, d. w. z. ernstige zaken en droevige hartstochten. Zij staat te dicht bij ons, en haar weerklank in ons
gemoed doet vaak pijn.
Om van de nachtmerrie bevrijd te worden, moeten we tot de
dieren gaan. Zij zijn natuurlijker en zullen ons ' rust geven. Zij
zijn nog die ze warèn ,,den eersten schoonen scheppingsdag". Zij
dragen niet het brandmerk van eeuwenlange berekeningen en
erfelijk gezwoeg. Zij brengen hun weten en hun kunnen mee ter
wereld en hadden er zich niet voor af te tobben. Hoeveel ontberingen, teleurstellingen, slimheden en bedriegerijen hebben het
gezicht van dien boer zoo uitgeslapen gemaakt P Zie daarnaast
een goeie, brave kat die met half geloken oogen dut voor den haard.
Haar pels is ae hare door 't geboorterecht, evenals haar slimheid.
Ze heeft er geen droppel zweet voor gelaten. En moreel, hoe vrij
is ze. Geen regels of wetten, geen fatsoen verlaagt haar listen,
zooals de onze. Vrij mag ze krabben in keukenafval ; de af hanke
ljkheid verlaagt haar niet. Ze bekommert zich niet om de toekomst,
voorziet zoo goed als 't gaat in het heden en laat het kwaad over
zich heen strijken als dat moet. Nu slaapt ze en zal blijven
dommelen tot den avond, volkomen tevreden met haar plaatsje.
Ze koestert en bakert zich lekker en spint genoeglijk terwijl ze
haar staart, als een tapijtje, over haar voorpootjes gespreid heeft.'
Aanstonds komt de meid haar wellicht met een schop verjagen.
Maar daarom is ze niet minder vrij. Onze heerschappij over de
dieren heeft niet meer vat op hen dan de regen en de wind Door
een gelukkige afwezigheid van eerzucht voelen ze zich nooit vernederd. In den grond der zaak zijn alle dieren edellieden. Als ze
konden praten, zouden ze ons met jou aanspreken.
'

Iets lager staat een andere wereld, nog eenvoudiger, nog kalmer:
die der planten, steenen, wolken, wateren. Een bekrompen en
grof verstand, die geen leven ziet dan in de gedachte en in den
wil, noemt haar dood, onbezield. Maar in alle bewegingen en
alle vormen is leven. Iedere beweging is een kracht die zich uit,

iedere vorm een kracht die gewerkt heeft . . . ' Een blanke berk

275
met dunnen, glad-bladderigen bast richt zijn ranken stam en sidderende bladeren naar den hemel ; is het niet een lijdend wezen,
zwak en treurig, een wezen dat we beminnen en beklagen ? Wie
heeft nooit stilgestaan bij een armen, eenzamen struik, die half
ontworteld aan een slootkant hing ? De geiten vreten hem af
waar hij uitbot ; de wind schudt hem heen en weer ; zijn wortels
hechten zich krampachtig in den afbrokkelenden grond. En tach
komen hier en daar de witte bloesems te voorschijn . die met zoeten
meidoorn-geur de insecten lokken. We gaan voorbij en nemen
een wonder-teere, weemoedige stemming mee. Neen, het veld is
voor ons niet léeg meer. — Een rij populieren langs een akker lijken
wel broeders. Zij ruischen voortdurend en schijnen onophoudelijk
elkaar dezelfde geheimzinnige woorden toe te fluisteren. Ons on=
rustig leven doet ons het hunne des te kalmer schijnen. 's Morgens
bij 't ontwaken zijn we bijna verwonderd dat ze nog eender daar
staan, en we vinden hen gelukkig in hun een-tonige onbeweeglijkheid. Soms zouden we hun willen vragen wat ze 's nacht hebben
gedaan, toen de stilte en de duisternis hun forsche gestalten omsluierden, of de nevel als een doorschijnende mantel om hun leden
hing. Ze hebben blij moeten zijn toen de eerste morgenstraal hunne
fijne hoofden weer kwam streelen. En werkelijk, het windje komt
aansuizen en ze ruischen zachtkens, en hun bladeren glinsteren.
Dan denken we vaag-weg aan de langzaamheid van hun groei en
den regelmaat van hun leven ...
Het plantenbestaan vloeit heen zonder strijd, zonder ontbering,
zonder moeiten ; nog zachter -- schijnt het ons -- dan het dierenleven. Want hier is geen gedachte en dus geen smart. De plant
vertrouwt zich nog meer aan de natuur toe ; ze verdedigt zich niet
als het dier, noch zoekt haar voedsel.. . Zoo wekt de landelijke
stilte duizend heerlijke droomen, die onmiddellijk zouden verdwijnen
op het zien van menschelijke aangezichten....
Enz., enz. Maar de aant. wordt te lang. Ze moge volstaan om te
illustreeren wat ik zei van „het zich verwant voelen met de omringende natuur", -- al ontbreekt bij den idylle-dichter meestal de
pessimistische, althans de den-mensch-vijandige grondstemming die
Taine's pen bestuurde. Men vergete ook niet, dat hij geen théorie
van natuurlijke historie geeft, maar bedoelt uit te drukken wat
een moe mensch in de natuur ziet..
I$#

„HET RIJKS-MUSEUM TE AMSTERDAM".

»Hoe het genot dier gave (zin voor het schoone in
de schilderkunst) in geringe mate, als ze ook mij ten
deele viel, hoe het verdriedubbeld werd, telkenmale
als de tijd, waarin die groepen uit het leven werden
gegrepen, als de toestanden, waarin de meesters
iederen dier mannen hadden aangetroffen, als het
huiselijk en het openbaar verkeer onzer vaderen, als
hunne gedachten en gevoelens in één woord, mij
levendiger voor den geest stonden ; als ik — val mijner
vermetelheid niet hard — in de werken hunner
schrijvers eene wijle met hen had geleefd."

Deze woorden geven eene samenvatting van den inhoud van
Potgieters opstel, waarvoor wij Benige oogenblikken de aandacht
vragen. Bij de beschouwing dus van de schatten van het Trippenhuis geeft hij ons de geschiedenis, in meer bijzonderen zin als vermelding van feiten, de beschavingsgeschiedenis en de literatuurgeschiedenis van den tijd, waarheen de bedoelde kunstproducten
onze gedachten terugvoeren.
Deze drie hangen ten nauwste samen, en wij zien hier voor ons
eerre eerste proeve van eene dergelijke behandeling der geschiedenis,
al heeft de schrijver niet bedoeld zijn opstel als zoodanig te geven.
Wij wenschen het dan ook niet in de eèrste plaats uit dat oogpunt
te beschouwen, maar wel in het licht te stellen, welke waarde het
heeft als middelpunt van studie voor den onderwijzer, die de 17e
eeuw en in het bijzonder de letterkunde der 17e eeuw wil overzien
en schatten ; tot een leiddraad willen wij het „Rijks-Museum” niet
verlagen, maar laten zien, hoe het, zelf een uitnemend letterkundig
product, , bij • uitstek , geschikt is tot waardeering en rangschikking
der verkregen kennis. Zelfs zouden wij nog verder willen gaan.
't Wil ons n.l. voorkomen, dat het Rijks-Museum"* er zich voortreffelijk toe leent, de studie der letterkunde voor den onderwijzer
op eene andere wijze . in te richten dan maar al te veel * geschiedt.
Na eene inleiding ontvangen de novieten een dictée, waarin de
beknopte levensgeschiedenis en een overzicht der werken gegeven
wordt van de voornaamste schrijvers, te beginnen met --- het begin,

d, i, veelal met Marnix Coornhert enz, Op eene afzonderlijke lee
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worden gedeelten dier werken gelezen en besproken en zoo komt
men het rijtje rond tot Couperus toe. Zelf hebben wij dien weg
bewandeld, maar ook de groote bezwaren ondervonden, aan die
wijze van bewandelen verbonden. Zeker wordt dan aan den paedagogischen eisch : ga van het bekende tot het onbekende over, niet
voldaan.
Waarom zouden wij niet , na enkele schrijvers uit onze eeuw te
hebben behandeld, na ook een gemakkelijker tuk van Potgieter te
hebben gelezen, (want het proza van Potgieter en in 't bijzonder
van het ,,Rijks-Museum" is zwaar en men kan er zijn letterkundige
studiën niet mede aanvangen), waarom zou men niet daarna dit opstel
ter hand nemen en het geheel bestudeeren en aan de hand daarvan
de corypheeën van de letterkunde der 17e eeuw, hier door den
schrijver behandeld. De mindere goden groepeeren er zich wel om
heen, men wordt natuurlijk tot de 16e eeuw als inleiding gebracht,
en 't is alleen te betreuren, dat wij niet een dergelijk middelpunt
van studie hebben ook voor den lateren tijd. In bijzonderheden
aan te wijzen, hoe men toch op dezelfde wijze de 18e en de 1e.
eeuw zonde kunnen behandelen', ligt nu niet op onzen weg: wij
bepalen ons tot het Rijks-Museum".
Deze beschouwing", zooals de schrijver zelf haar noemt, bestaat
uit drie deden en een slotwoord. 't Leeuwendeel heeft het tweede
hoofdstuk, (70 van de 96 pag. van de uitgave van 1885 bij Tjeenk
Willink), kort is de inleiding, kort het derde hoofdstuk. Dat tweede
hoofdstuk is dan ook eene studie -van onze geschiedenis van Willeih
den Zwijger tot den val der De Witten, het tijdperk van worsteling,
opkomst en bloei, een bloei zoo krachtig, dat weldra van een gulden
tijd mag gesproken worden.
Op zich zelf staan hoofdstuk T, de zoo schoone inleiding, aanvangende met die bekende vijf echt Oudhollandsch deftig-degelijke
perioden, en Hoofdstuk II, den stadhouder gewijd, die Holland
redde, den staatsman, die Europa hervormen mocht", - op zich zelf
staan ze, maar zooals wanneer een groot kunstenaar bij eene beeldengalerj twee groepen heeft vervaardigd, één die de ziel van den
binnentredende' tot het juiste genieten en waardeeren stemt, één,
de samenvatting, de slotsom, de kroon van het geheel, - zooals
deze twee groepen op zich zelf staan, en toch zoo innig vereenigd
met de eigenlijke verzameling, dat, wie ze eenmaal daarmede in
verband heeft beschouwd, ze niet meer missen wil en kan, en ze
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als factoren van befeekenis erkent tot vorming van een groot en
schoon product.
Vooral de inleiding wil de schrijver zelf als zoodanig hebben
opgevat. Ik heb", zoo zegt hij, u reeds te lang doen toeven. voor
de deur, die u toegang tot onze oude schoot verleenen zou; en
echter, al verzwaar ik er mijn vergrijp door, ik heb u, eer 'ij de
zaal binnengaan, eenen wensch mede te deden, welken ik noode
onder de vergeefsche tel, schoon ik mij met zijne vervulling nauwelijks vlei. Hij geldt niets minder dan een voorhof voor dien
tempel, dan ééne groote schilderij, welker aanschouwing ons stemmen zou, om de overige volkomen te genieten."
En dan volgt de schoone beschrijving van het schilderstuk, dat
Potgieter in zijne verbeelding levendig voor zich ziet. Als ge maar
de teekerikunst verstondt, ge zoudt zonder veel moeite althans de
groepéering kunnen op doek brengen; om alles uit te drukken,
wat de schrijver wenscht uitgedrukt te zien, daarvoor zou het
penseel van een groot kunstenaar noodig zijn. ,,O driewerfbeuijdenswaardige kunst, die ons. dat alles in énen blik zou doen omvmen,
en tevens de hoofdgroep aanschouwelijk maken : keizer Karel V,
afscheid nemende van heerschappij en wereld, . . . Gelukkige, die
dit onderwerp te eeniger tijd op het doek brengen zult, gevoelt gij,
hoe zeldzaam gunstig de geschiedenis uwer verbeelding bij deze
stoffe vleugelen gunt, ja, leent; hoe weinig poëzij ze van u vergt;
poëzij, als hare veder zelve in de overdragt der Nederlanden schijnt
te schrijven? 't Verleden moet men er zien in Karel V, wiens levensgeschiedenis door P. met vluchtige trekken en toch zoo nauwkeurig
en met inzicht wordt geschetst : het jagen naar de wereidheerschappij
en - de rustelooze hijgt naar rust!" De toekomst zal de kunstenaar als voorspellen n de teekening der groote politici van het
oogenblik : Granvelle en Willem van Oranje. ,,Voor de eerste maal
huns levens gevoelden beide ,,,,de ongelykheit der harten" onloochenbaar, smartelijk, voorspellende; - gevoelden zij die tot
ontwaarwordeiis toe der ,, ,,wyt verscheide witten", nâar welke
zij voeren moest. Als • ge weten wilt, welke die waren, als mijne
schilderij haar doel heeft bereikt, treedt de zaal binnen : Hollands
roemrijkste eeuw geeft u het antwoord."
Hollands roemrijkste eeuw - dat is voor Potgieter de 17e eeuw,
liever de tweede helft der 16en de eerste der 17e. Met dit tijdperk onzer
geschiedenis is hij zoozeer ingenomen, dat overdrijving hem niet zelden
"
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verweten is. Van die hooge ingenomenheid getuigt het geheele ,,RijksMuseum" maar niet het minst "de aanhef. „Er was een tijd, waarin de
weegschaal der volkeren van Europa door hare vorsten niet ter hand
werd. genomen, of de hollandsche maagd, aan hunne zijde op het
regtsgestoelte gezeten, wierp er mede haar oorlogszwaard of haren
olijftak in, en deed door deze bijwijlen den evenaar overhellen."
't Was een tijd, waarin Holland de gelijke, neen, de meerdere van.
andere volken was in politieken invloed, in heerschappij ter zee, in
ondernemings- en ontdekkingsgeest, in kennis,, wetenschap en kunst,
„gij, die het leest, als ik, die het schrijf, wij zijn er getuigen van"
. . . Potgieter schreef in 1844, vleze regelen werden geschreven in
de week; toen Braakensiek de plaat teekende, waarop wordt voorgesteld, hoe de leden der Nederlandsche ambulance in Zuid-Afrika
door John Bull als gevangenen naar. Ceylon worden gevoerd, en de
Hollandsche Maagd vraagt minister De Beaufort rekenschap, en
deze, deftig gehandschoend, haalt de schouders op. Wat deze zijde
der kwestie betreft, is althans de waarschuwing overbodig op pag„
192 : „Nogmaals verwijzen wij den lezer naar het onder dit opstel
geplaatste jaartal."
Neen , 't was Hollands roemrijkste eeuw , het tijdperk , waarvan
Potgieter ons een' indruk tracht • te geven aan de hand van de
verzameling historeële portretten in het Trippenhuis, en 't was niet
te verwonderen, dat hij dat tijdperk zoo hoog schatte : zijne eigene
persoonlijkheid bracht dat mede. Hij, de degelijke koopman, doch met
liefde voor de kunst vervuld — zou hij zelf hierin niet eei.e tegenstelling hebben erkend ? --- hij; de Nederlander van kalm Christelijke overtuiging , doch die niet kalm was tot gevoelloos-wordens
toe voor den strijd ook op kerkelijk terrein , — hij was geheel de
man , om - zich in te leven in het leven onzer vaderen en het lief
te krijgen met hartstocht Hoe haat hij de „historische critici (zijner)
dagen", hoe is het hem een lust, al aanstonds tegenover den geest
des twijfels dien des geloofs te stellen", als hij ons.plaatst tegenover
„Miereveldts beeltenis van Willem van Oranje. (Nr. • 921)" 1 )
Die beeltenis maakt bij nauwkeurige, beschouwing zulk een' indruk , dat het hoofd zich onwillekeurig buigt , . dat het harte van
1) Voor wie lust heeft na lezing van P's opstel misschien met dat opstel
in de hand het Rijks-museum te bezoëken, geven wij hier en daar de
nummers aan van den »Catalogus der Schilderijen in het Rijks-museum te
Amsterdam door A. Bredius'', Derde druk, Amsterdam, Tj. van Holkema, 1887.
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dank overvloeit , en men eindigt mei om te zien , met op te zien.
Op te zien : van God gevoelde hij zich er toe • geroepen , (tot de
verdediging der rechten onzer voorouders) -; van Gód gevoelde hij er
zich toe gesterkt".. Om te zien : Oranje en de burgerij. • Zeker er
ontbreekt veel , wat we hier zouden wenschen te vinden , maar
juist dat gemis is zoo van beteekenis. Kenau Hasselaar en Dirk
Volkeytsz. Coornhert zijn er , maar verder ? (549 , 436) „Om het
geloof op het schavot onthalsd" — „onder de vanen der vrijheid bij
Heiligerlee gesneuveld" ---lees verder die redenen , waardoor de
afwezigheid wordt verklaard ; als in een visioen ziet ge die worsteling , zoo bitter en bloedig , geteekend , waarin de burgers , met
Oranje aan de spits , kamp boden 't machtige Spanje.
Het Rijks-Museum onzer dagen bezit meer dan het Trippenhuis
van Potgieters tijd , maar 'toch blijft de indruk , dien hij gaf , de
juiste : Oranje en de burgerij. Het beleg van Leiden door Klankenberg (773) kan niet anders dan dien indruk verlevendigen ; hier
hebt ge die burgerij in haar' strijd' op het hoogste geteekend ; de
portretten van Pietei Kies (760), burgemeester van Haarlem tijdens
het beleg , van Pieter en Dirck Hasselaar (15$6 en 1590), van
Wigbold Ripperda (561) , 16 Juli .1573 onthoofd, vullen aan, maar
juist genoeg onvoldoende om Potgieters beschouwing hare volle
waarde te doen behouden ; en mag op de • schoone schilderij van
Israels : Margareta van Parma en Prins Willem (712), de beeltenis
van anderen dan burgers ons worden geteekend, zij geeft ons juist
het historisch moment , waarop , misschien zonder dat nog de betrokken personen zelf het beseften, het woord werd besproken, dat,
doorwerkend met kracht ., werd tot : Oranje en de burgerij.
De vergelijking tusschen Rijks-Museum en Trippenhuis geeft een
ander resultaat voor Maurits' tijd. „Misdeelde Maurits , die slechts
Oldenbarneveldt tegenover u hebt ! — misdeelder burgerij !" Maurits staat als veldheer alleen , als landvoogd . werd hij nauw gekend
uit de verzameling , die niet eens gezegd mocht worden , zijn tijdperk af te schaduwen., Wel blijft ,00k nu nog het beeld onvolledig,
maar toch , al blijven Spieghel , Barendsz. en. Heemskerk , alsmede
„de stoet van buitenlandsche vorsten,, die den krijg kwamen leeren,"
ontbreken , Joost de Moor (562), roept den strijd tegen de Armada
in het geheugen ; Vroom leverde althans een tafereel uit het leven
der Houtman's dier dagen (1599), al is het niet in een Portugeesch
handelshuis de geheimen dor Indische zeevaart bespiedende" ; - het
.
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zeegevecht voor Gibt'altar (1597) spreekt van de eerste lauweren
ter zee , de Slag. bij Nieuwpoort .(497) van Maurits' schoonste victorie , en al is het maar van uit de verte , Jacatra (69) doet u
denken aan „de weelde van het morgenland ," vanwaar in Maurits'
dagen de vroegste Oostindiëvaarders te huis kwamen ; — God was
met hen geweest, al hadden zij ook meer dan twee jaren reis !" —
neen ,• 't is niet meer zoo absoluut waar : „Maurits staat in deze
zaal slechts tegenover Oldenbarneveldt !" en toch , 't is opmerkelijk, hoezeer het aantal portretten vermeerderd is van de personen,
die in - den strijd , waarover „Granvelle lachte , Oranje zuchtte" ,
stonden tegenover den Stadhouder.
Geen der vorsten uit het huis van Oranje is , wat de veraanschouwelijking van zijn tijdvak in deze zalen betreft, gelukkiger te
prijzen dan Frederik Hendrik," — 't is of wat Potgieter zelf hierop
afdong, slechts geschreven is, om die woorden des te meer in overeenstemming met de tégenwoordige werkelijkheid te brengen. „Eerst
als overheid en gemeente 'beide zich den gruwel schamen, de laatste
glorie uit onze gulden eeuw geene gelegenheid te gunnen allen toe
te stralen" -- en zij hebben zich geschaamd, en het Rijks-Museum
verving het Trippenhuis ; . „niet ééne toespeling , zegt men welligt,
met ééne toespeling herinnert hier stedemaagd bij stedemaagd, die
Frederik Hendrik aan zijne voeten buigen ' zag , welke hem als
overwinnaar binnen hare muren ontvingen ; -- slechts Piet-Hein
vertegenwoordigt ér de eerste triomfen onzer vloot ; haar vader zelfs,
Maarten Harpertszoon Tromp . ontbreekt ;" – en nu , Hulst (915),
Breda (1637) , Den Bosch tot tweemalen toe (499 en 1491) vullen
de door Potgieter gevoelde leemte aan , terwijl Maarten Harpertsz.
zoo min als zijne echtgenoote langer worden gemist (874 en 875).
Maar ook ,geen der vorsten uit het huis van Oranje is zoo gelukkig te prijzen als Frederik Hendrik, wat betreft de veraanschouwelijking van zijn tijdvak door den schrijver van ,,Het RijksMuseum te Amsterdam". Groote voorliefde wedijvert met diepe,
nauwgezette studie ; weldadige warmte verkwikt ; getemperd is de
te groote gloed door mannelijke kracht in woordenkeus en zinsbouw,
door rondborstige eerlijkheid en goede Oudhollandsche trouw in de
waardeering der personen. 't Is meer in het bijzonder het letterkundig leven van dien tijd, wat P: schildert, en hij doet het. met
zoo innige wijding, zeker niet het minst, omdat hij, de aan Vaderland en Vorst zoo verknochte, jong-Holland door oud-Holland wilde
-
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wekken tot krachtsinspanning, waar die met succes ook in onze
eeuw kan worden getoond: ,,Europa's voorkomen is tot onkenbaar
wordens toe verkeerd; onze naburen zijn ons boven het hoofd gewassen ; van de beide kransen, weleer om de kruinen onzer
stadhouders blinkende, is er slechts één meer binnen het bereik van
hun nageslacht. - . . Frederik Hendrik's tijd was onze gulden eeuw.
van kennis en kunst."
En nu rijzen voor ons op de beeltenissen der mannen, wier namin
voor altijd verbonden zijn aan die gulden eeuw. Cats, aan wiens
afbeelding door Miereveldt als aan zijn leven alle sterk sprekende
individualiteit ontbreekt, maar wien toch niet ontzegd kan worden
vlugheid van verbeelding, zin voor huiselijk heil, liefde voor het
landleven, godsdienstig gevoel, dit alles wel onder reserve, maar
toch onmiskenbaar, immers erkend door het volk, want Cats maakte
opgang, voorbeeldeloozen opgang, opgang, door dien van Vondel
zelfs niet geëvenaard", Cats opent de rij, die eene opklimmende
reeks mag heeten.
De schoonste bladzijden uit Potgieters opstel gaf hem een liedeke
in. de pen, een liedeke naar:
»Mouringh, die de vrije landen" . . .

van Huygens. Een leerdicht wordt terzijde gelegd, om over een
liedje te spreken, maar ook, hoe treffend is de schets van ,,maar
eenen indruk van het bekende stukje Scheepsprctet". Hier, meer dan
ergens elders, verraadt elk woord, elke wending niet alleen grondige studie van het volksleven dier dagen - studie alleen laat
koel - maar een innig gevoel van wat er omging in de harten
der mannen, die onder prince Mouringh hadden gediend, van wat
op hun gemoed de poëzie van Huygehs moet hebben uitgewerkt.
Potgieter heeft Huygens hooger gesteld dan Cats hij roemt hem
praktisch, als in het Voorkout stadsbeschrijving en zedegisping onwillekeurig samensmelten ; harmonie brengende tusschen zijn leven
aan het hof en zijn leven te huis in het Daqhwercic ; woorden der
wijsheid sprekende in het Olvyswercic ; praktisch allermeest in zijn
Zeestraet : Huygens begreep onder mensch zijn een ideaal van
ontwikkeling aller krachten en • gaven, dat slechts hem duidelijk
wordt, hem naar de verwezenlijking haken doet, wiens gemoed het
volgend leven eene voortzetting van dit gelooft te zijn, genadig als
God zich aan zondaren in Christus heeft geopenbaard."
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Rosemont, hoordij spoelen noch singen ?
Siet den daegheraedt op koomen dringen:
Dertele dujven en swaenen en mussen
Souden den vaeck uit uw' ooghen wel kussen,
Soo 't u luste de doode te ruimen
Om de lust vande levende plujmen.
Alle wejden en dujnen en daelen
Haeren aem met verheughen ophaelen.
'T heughelijck jaer met sijn vroolijcke tijen
Is rechtevoort op sijn quixte te vrijen.
Krujen, boorven en bloemen verovren
En haer proncken met levende lovren.
'T weeligh vee op de graesighe zooden,
0 me min, ons te bruijlofte nooden
Al haer gelicht, haer gebaer en haer spreecken
Loopen op 't lest vande minlijcke treecken.
Op, op, op, eer de zon inden dauw schijn:
Laet ons alle gedierte te gauw zijn.

„Ik wed, dat er onder mijne lezers zijn, die dit liedje wel wat
wulpsch achten", zegt Potgieter, als hij ons een jolig gezelschapje
jongelui heeft geschetst, waar het Liedboek, door Aelbrecht, „den
schalk, die bij het binnenkomen de dochter des huizes in de plooijeu
van zijnen mantel vangen wou", binnengebracht, beurtelings een
„Schei uit !" den meisjen en een : „Honderd rozenobels waardig !"
den knapen ontlokt. Dit te wulpsch, en in 'tgliedje van Klaere zou
de zedelijke zin voor levensvreugde voorbij zijn gezien ; — maar
het publiek van Rooft, „het voorgeslacht bezat zin voor alles wat
waar is, voor natuurdrift, als voor togt des harten ... en hebt ge

nooit opgemerkt, dat hij , die de dartele drift gloeijezldst schetste,
tevens gelukkig slaagt, als hij ons de heilige huwelijkstrouw schildert?"
Want jak mij. elk maels voel bezeeren,
Als van een punt,
Die denk : op 't hoofd met witte veeren
Was dat gemunt;

— 't zijn regels uit „Schoon Prinsenoogh", wij weten het Potgieter
dank, dat hij ons nog eens aan dat meesterstukje heeft herinnerd.
Hij heeft er ons door opgewekt, om zijne wenken, als terloops
gegeven, te volgen en er ook een proeve van te nemen, hoe dit
„veelzijdig vernuft", hoe Hooft zijnen landgenooten den weg gewezen
heeft zoowel in de tragische, als in de erotische poëzie. Na zijne
liederen en zangen worden ons G eeraert van Velzen en Bato zoowel als
de Warenar herinnerd en ontvangt de geschiedschrjver den lof, die hem
-
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behoort. Hoe verbittert het den schrijver, dat Bilderdijk oorzaak is
van een weemoedig gevoel, dat hem aangrijpt bij het beschouwen der
beide beeltenissen van Hooft door Bramer (172) en door Sandrart
(1274) geschilderd I) ; hij noemt Bilderdijk „Hollands grootst genie'',
maar kan het hem niet vergeven, dat „de regtzinnige, uit liefde
voor het monarchale, zelfs Alva, zelfs Philips in zijne bescherming
nam", dat hij „ook voor Hooft zelfs geenen zweem van eerbied
betoonde, ook hem haat toedroeg". Potgieter heeft eerbied voor
Hooft , heeft hem lief, 't blijkt uit die conclusie, bij het bittere af:
„Wat men er bij wint ? (nl; door allen te lasteren, die gezet bleken
op het behoud der vrijheid, tot welkèr verwerving zij zich gerechtigd hielden) — wat men er bij wint ? buiten de zege van een
beginsel, eene lofspraak op Maurits, met dien van Nieuwpoort, maar
dien van zestienhonderd achttien, — als had Bilderdijk nooit het
torentje des Binnenhofs aangestaard, waaruit deze toezag, toen het
grijze hoofd zich bukte, -- en eene verguizing van Jan de Witt,
niet enkel bij het eeuwig edict, maar ook in zestienhonderd tweeen zeventig — als ware de schim des vermoorden aan Bilderdijk
op het Groene Zoodtjen nimmer verschenen.
Stel er eens tegenover, wat ge er door verliest : Het geloof aan
de eerlijkheid van de helft der groote mannen, op welke ons vaderland trotsch was, het geloof aan den zedelijken zin eener verschijning, als die van ons gemeenebest in Gods wereldbestuur". —
Hartstochtelijk wordt hij in de hierop volgende regelen ; — of
Potgieter misschien niet ver genoeg van Bilderdijk af stond, om
hem reeds geheel billijk te kunnen beoordeelen, hier is het niet de
plaats, dat te onderzoeken, maar wel om te constateeren, dat ij
worden -geprikkeld de beide geschiedschrijvers te leerera kennen ten
einde te kunnen vergelijken.
Vondel -- „een woud —, een wereldstroom !" Aanstonds roept
die vergelijking ons voor den geest de meesterlijke wijze, waarop
Potgieter de „vier vernuften, .welke Frederik Hendrik in ons museum
omringen", in beeld brengt. Cats — „in den nauwelijks schommelenden stuurstoel op de spiegelende oppervlakte van eene onzer

1) Potgieter spreekt van »De Keysers penseel", maar dit is een abuis,
niet van hem, doch veroorzaakt door eene fout gemaakt, bij den aankoop
van het . stuk (in Nov. 1818 voor 14 gld.). Dat van Bramer is, volgens
Bredius, wellicht kopie naar Sandrart.
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vaarten" ; — Huygens -- een vijver, waar de zwanen klapwiekend
rondzwemmen ; — Hooft — „beurtelings zachtkens en zoetkens
ruischende als eene beek langs bloemrijken boord, beurtelings eenen
stouten golfslag slaande, als de Zuiderzee op de zoomen der kust,
waar een vervallen torentje het voor ons in aandoenlijk belang van
weidscher tinnen wint" ; — Vondel — „een woud —, een wereldstroom !" Potgieter brengt ons maar schoorvoetend tot zijne beeltenis
(363), 1 ) bescheiden zich als terugtrekkende voor den arbeid van
Bakhuizen van den Brink, die op inderdaad onovertroffen wijze
„onzen eersten, onzen schier eenigen hekeldichter" recht deed, een'
arbeid, die te meer ons bewondering afdwingt, wanneer wij in aanmerking nemen, hoe hij de eerste schreden zette op een later veelvuldig betreden terrein. Potgieter doet het schoorvoetend, maar
toont, dat hij -dien schroom uitnemend heeft overwonnen. Vondel
heeft zijne volle liefde. Zij loont de moeite dubbel, de poging, om
de details, die Potgieter geeft bij het uitwerken van het beeld van
een' stroom, in overeenstemming te brengen met de ontwikkeling
van Vondels dichtgenie — oneindig verschillende . .. als het
geklank zijner golven, van de plek, waar hij oorsprong neemt, in
droppels den bergwand afgesijpeld, tot de plaats, waar hij het dal
van zijn donders daveren doet", — ; met de kracht zijner poëzie
hoe hij meêsleept, wat hem weerstaat" — ; met het lieflijke
toch daarvan -- zich verlustigen in het afspiegelen van wat hem
aanlacht" — ; met de oneindigd verscheidenheid in de voortbrenselen zijner muze — lees zelf nog eens over van het „schoon der
natuur, de pracht der kunst", die, hoe juist is deze trek, hem slechts
kort boeit ; van het landvolk, . dat hem toejuicht, van de schepen,
de burgerij, van het allerhoogste, als die muze „in den Lucifer het
Driemaal Heilig zingt". — Die veelzijdigheid van Vondel, Potgieter
doet ze ons duidelijk uitkomen : „Vondel die de laatste jaren van
Maurits gedenkt ; Vondel, die de zegepralen van Frederik Hendrik
toejuicht" (Palamedes en Princeliedt) ; Vondel, die de Geboortekloek
van Willem van Nassau luidt ; Vondel, die Gustaaf Adolf huldigde
in het Lijko ffer van Maaqdenburg; die het „leven der hoofdstad",
doch niet „uit bekrompene voorliefde", in tal van trekken beschreef ;
wiep „geen gevierde in kennis 'of kunst, geen geleerde, geen genie,
geenerlei 'grootheid zijner dagen koel laat' ;' wiens „adelaarsblik
;

1)

Niet van Jan Lievensz, maar van Flinek,
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iedere verschijning" volgde op, wiens „adelaarsgreep allerlei buit
meêbragt" van de zee, in zijne dagen tooneel van Hollands roem
en ondernemingsgeest ; die tot schreij ens toe beweegt" in zijn
Xonstantijntje, „een Italiaanseh penseel" hanteert „in zijn meesterlijk
Kersliet" ; die „lofliederen van den echt" zong, „zoo als een volk
er gaarne zingen hoorde, en zingen mogt, dat zich voor het zinnelijke
van den band niet schaamde, dewijl het voor al het zedelijke van
dien eerbied had. Vondel was ook de dichter van d' Opregtste
Trouw."
En bij dat roemen der veelzijdigheid valt te meer de aandacht
op de bijzonderheid, dat de drama's van Vondel niet dan terloops
en niet om zich zelf worden vermeld : er is zeker wel eene verklaring voor deze stellig niet toevallige bijzonderheid te vinden.
Wien dit moeilijk valt, hij leze het opstel van Busken Huet over
„Joost van den Vondel. Bij de onthulling van het standbeeld",
voorkomende in het eerste deel der Litterarische Fantasiën en
Kritieken. Maar hij leze het geheel. - Want als Huet na eene opvoering van den Gjsbrecht lucht geeft aan zijne niet onnederlandsche, zijne in den regel onbeklemde borst" door een krachtig:
„Goed voor eens, maar dan ook nooit weder !" — hij deelt ons toch
tegen het einde van zijn opstel van Vondel mede, dat deze in den
loop van ons volksbestaan de eerste is geweest, die om zoo te zeggen
met volle aptijt te gast ging op het nederlandsch idioom. Hij (Vondel)
heeft er het mes in gezet, dat het sap van alle zijden uit het roodgebraden rundvleesch stroomde ; den malschen kalkoen heeft hij
getroffen tusschen de vleugels en de borst ; in breede strooken is
onder zijne hand de schil gegleden der peer en der perzik ; de
droppelen van hun geurig nat hebben hem langs den baard
gestroomd."
Men leze het geheel en legge er dan Potgieters warme bewondering
naast en vrage zich af, in hoever Huet recht had te beweren, dat
„Vondel allereerst dient om les in hem te geven". Hij verguldt de
pil wel door onmiddellijk te laten volgen : „Vervaarlijk groot en
tegelijk weldadig is de paedagogische kracht die van hem uitgaat",
-- maar toch kan die pil moeilijk worden geslikt : Vondel lezende,
Potgieter en Busken Huet vergelijkende, trachte men voor zich
zelf te beslissen, of er noodzakelijkheid bestaat voor gebruik van

het medicament.
Wij keereen tot het ,,Rijk-Museum" terug. De schrijver meent
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zich te moeten verontschuldigen, als hij ons geduld op te zware
proef heeft gesteld ; ware dit zoo, het , doel, waarmede hij het wagen
durfde, rechtvaardigt hem. „Hoe het genot der gave (zin -voor het
schoone) verdriedubbeld werd, telkenmale , als de tijd, waarin die
groepen uit het leven werden gegrepen, als de toestanden, waarin
de meesters, iederen dier mannen aangetroffen, als het huiselijk en
het openbaar verkeer onzer vaderen, als hunne gedachten en gevoelens, in één woord, mij levendiger voor den geest stonden ; als
ik — val mijner vermetelheid niet hard -- in de werken hunner
schrijvers eene wijle met hen had geleefd."
Geldt hetzelfde niet wederkeerig van de voortbrengselen onzer
letterkunde ? Is dat niet de eenig rechte wijze om ze waarachtig
te genieten ? Jammer genoeg, dat examenstudie — van alles en
ieder wat weten -- die wijze van genieten moeilijk, zoo niet onmogelijk, maakt.
En nu, wij hebben twee derde deelen van het „Rijks-Museum"
doorbladerd, nog één derde rest, en -- geen dichternaam wordt meer
genoemd, geen litterarisch product meer besproken. Ook hier is de
reden niet ver te zoeken ; zeker, Cats stierf eerst in 1660, • Vondel
in 1679, Huygens in 1687, . maar zij behooren letterkundig tot de
eeuw van Maurits en bovenal van Frederik Hendrik. Misschien zou
Johannes Antonides van der Goes nog vermelding hebben verdiend,
die •den vrede van Breda bezong, zóó dat Vondel er zijn naam wel
onder wilde zetten, doch ook hij, hoewel in 1647 geboren, kan,
slechts 5 jaren na zijn „geestelijken . vader" overleden, in de eerste
plaats om zijn arbeid, zoo nauw verwant aan dien van Vondel,
niet als -vertegenwoordiger eener nieuwe generatie worden aangemerkt. En die nieuwe generatie bleef uit. Enkele sterren van de
zooveelste grootte, die door het duister der dichtlievende genootschappen vermochten heen te dringen, maar overigens . . . .
Wie „A.ntonie van Dijck's beeldtenis van prinses Maria van Engeland, aan de zijde van haren broeder, den hertog van Gloucester",
„het overgangsstuk tusschen het vijfentwintigjarig stadhouderschap
van Frederik Hendrik, en de wijle dat Willem II dezelfde betrekking bekleeden mogt", -- mocht willen opzoekeh in den catalogus,
hij zal het tevergeefs doen, want noch de op bldz. 8 vermelde
catalogus, noch de Beschrijving der schilderijen van het Rijksmuseum
te Amsterdam, met historische aanteekeningen. en facsimile's der

naamtoekans. Uitgegeven op last var, den Min, v. Binnenl. 7,
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Ao. 1880", vermelden zulk een portret. Potgieter zelf spreekt dan
ook twijfel uit omtrent de juistheid der opgave, in zijn bezit. 1 )
Wat hiervan zij, de beeltenis zelve gaf den schrijver aanleiding
ons een vrouwenfiguur te schetsen, waardiglijk het ongeluk dragende,
dat over haar komt, eerst, wanneer de dag aanbreekt, „waarop het
voorhoofd van koning Karel I, door Van Dijck ons bewaard, in de
blaakte, die het onderscheidde, voor de eerste maal zijn levens
blozen zal, blozen tot de kruin, bij het naderen des beuls" ; —
later, toen zij moeder werd na het verscheiden van haar gemaal.
„Hoe zij in hare verslagenheid (bij den vrede van Westminster in
1654, Acte van Seclusie) het jongsken hartstogtelijk kuste, toen
de mare tot haar kwam, dat de gemeente het Wilhelmus had
toegejuicht, waarmede die vrede, ten koste van Oranje gesloten, te
Amsterdam was gevierd. Een oogenblik van hoop, de aanvang der
lange jaren van beurtelings teleurgestelde en beurtelings wéer aangewakkerde verwachting, gedurende wier loop zij en haar zoon in
de schaduw schuil gingen, terwijl de roem van • Jan de Witt, als
eene rijzende zon, hare stralen al verder schieten, al vuriger schitteren deed."
Jan de Witt -- maar eer wij door den schrijver voor zijne
beeltenis worden geplaatst, boeit deze ons door de onpartijdige
beschrijving van het karakter van Willem II: niet vrij van
een' trek tot „uitspatting in genot", waaraan de Oranjes, helaas!
lang niet altijd vreemd waren -- om de afschaduwing van wat zoo
waarschijnlijk waar was, behoeft Bilderdij k Houthorst geen schilder
van vioolspelers en ligtekooijen" te schelden ; — geneigd tot heerschen : Waart ge mij !" sprak zijn blik, toen hij in den zomer van
1 650 Amsterdam binnenvoer, met oogen vonkelende van vuur,
als die des leeuws, wanneer hij zijne prooi binnen zijn bereik ziet" ;
bij wijlen niet vrij van zwaarmoedigheid — en zóó trof hem Bonthorst ; de vraag schijnt hem op de lippen te zweven : „waarom
werd ik tot werkeloosheid gedoemd ?" 2)
'

.

-

1) Zou het mogelijk zijn, dat P. bedoelt No, 307 (465 »Beschrijving") ?
Dit stuk stelt de Prinses voor als bruid van Willem II mpt dezen Stadhouder.
Daarom mocht P. toch wel van »het meisje" spreken (bldz. 169), want zij
was pas 10 jaar, toen de verloving plaats had.
2) Wij meenen, dat P. zich vergiste, toen hij (bldz. 173) zeide, dat de
winzucht der Amsterdammers een doorn in het oog van den vader van
Willem II was geweest, »daar ze, door den vijand van buskruit te voorzien,
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De wensch van Potgieter is vervuld ; Cornelis Bicker (618) is
sedert 1881 met verscheidene andere leden van zijn geslacht aanwezig, dank zij Jonkvr. J. C. Bicker, die eene verzameling van 44
portretten aan de stad Amsterdam vermaakte onder voorwaarde,
dat zij in het Rijks-Museum zouden worden geplaatst. Trouwens
over het geheel zijn de burgerfamiliën, die weldra, koningen van
het land, reeds tegenover Willem II zich zoo duchtig lieten gelden,
sedert 1844 aanmerkelijk beter vertegenwoordigd 1 ). Ook Jan de
Witt behoeft heet niet meer met een kniestuk te doen (1532 —
zijne echtgenoote, Wendela Bicker, 1533), dank zij hetzelfde legaat.
Jan de Witt — Potgieter spaart hem niet : „Jan de Witt bevlekte
zijn leven -- om den wille des vredes", Jan de Witt staat toch
hoog bij den schrijver : als straks de zeehelden en zeetafreelen aan
de beurt zijn, ze stellen voor „de glorie, die hij zich door zin
liefde voor 's lands zeemacht verwierf ; de triomfen, die hij haar in
staat stelde te behalen."
Jan . de Witt in tegenwoordigheid van Willem III, „ons museum
biedt ons niets, dat er naar zweemt", hoe zouden wij ook nu weder
wenschen, evenals straks, wanneer de zwanen in den Hofvijver
klapwieken, en dan, als de twee groote Zeehelden elkander de hand
geven in tegenwoordigheid van den jongen Oranjevorst, -- hoe
zouden wij wenschen, dat het penseel door des schrijvers hand even
vaardig ware gehanteerd als de pen, die met enkele trekken ons
die twee teekent : „hem, die de eerste staatsman zijns tijds is ; hem,
die de eerste staatsman zijn tijds worden zal."
Nog ééne schets : maar welk ééne ! Het derde hoofdstuk, hoe
kort ook, is een kunststukje op zich zelf. De hachelijke toestand
des lands in 1.672 wordt met korte woorden geschetst, maar z66,
dat het bekende „reddeloos, radeloos, redeloos" in geheel de wanhopige scherpte ons voor den geest komt ; wij kunnen te beter de
beteekenis verstaan van wat er op eenera Maartschen morgen des
jaars 1673" moest omgaan in het gemoed van dien „slanken jonkman", die den blik op den Vijverberg hield gericht. Hij heeft op
had bijgedragen om zijnen toeleg op Antwerpen te verijdelen". 't Was
Maurits, de oom dus, die in '1624 een aanslag op Antwerpen beproefde.
1 ) De opmerking op bldz. 171 gemaakt naar aanleiding van het sterven
van Govert Flinek ware gemakkelijk opgehelderd. Deze schilder werd in
1615 geboren en stierf in 1660 (1616 was dus waarschijnlijk niet meer dan
eene drukfout).

Noord en Zuid, 24ste Jaargang.
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dit oogenblik geen oog voor het schoone van het tooneel vóór hem ;
geene ontbottende knoppen, geene lente, „bodinne der liefde", geen
oproeiende zwanendrift kunnen hem in dit uur boeien. Aanschouw
dat gelaat : hoekige lijnen van een ' langer dan eirond gezicht",
ze konden een' pijnlijken indruk maken, „als de adelaarsneus geene
kracht had aangeduid, als ge de magerte niet hadt voorbijgezien,
door de majesteit van den opslag zijner oogen verrukt" — misschien
hoorde hij in het wiekgeklap de ruischende vleugels der faam.
Maar zijne gedachten zijn niet dddr, al luisterde hij, er één oogenblijk
naar : zijne oogen zijn op de dubbele deuren des vertreks gericht;
hij wacht met ongeduld en met spanning, dat deze zich zullen
ontsluiten. Hij wacht Tromp en De Ruyter, deze tot luitenantadmiraal-generaal van Holland en Westfriesland, gene tot luitenantadmiraal benoemd, maar Tromp zou niet eerder het Amsterdamsche
admiraalschip voeren, dan na zich met De Ruyter te hebben verzoend in tegenwoordigheid van den Prins. Wat er al in dat hart
van den nog niet drieëntwintigjarige moet hebben omgegaan ? —
Potgieter tracht er ons iets van te doen gevoelen. Hij plaatst den
jongen Vorst in zijne verbeelding tegenover de beeltenissen der
Vaderen, waarmede hij zich de wanden van het vertrek voorstelt
bekleed te zijn. Tegenover dien ridderlijken vader, „wiens drift den
zoon dook de aderen vloeide", tegenover den grootvader, „die het
snoer der eendragt winden mogt om onze onderling verdeelde pijlen";
tegenover den oudoom, „den bewonderden veldheer, die den evenaar
van rijken aan zijne slinke droeg" ; tegenover den overgrootvader,
die de gave bezat aller harten te mijnen". Hij wenschte dien overgrootvader meer te gelijken dan hij deed, hij putte „onbeschrijfelijke
vertroosting in de heugenis, hoe deze vaak uit schier hopeloozen
toestand gered was door God." Alleen door Willem III bezield te
weten met de gedachte, dat hij, evenals die doorluchte voorvaderen
eene zending had te vervullen, welke God hun toevertrouwde'', —
,slechts zóó beschouwd gaat Willem III niet boven (des schrijvers)
begrip".
De deuren gingen open — Tromp en De Ruyter werden aangediend. Potgieter wenseht ter voltooiing der groep Constantijn Huygens
als geheimschrijver er bij te zien : drieërlei vermaardheid vereenigd.
En nu, weder de wenseh naar eene schilderij, die deze ontmoeting

zou weergeven , weder „Oranje en de burgerij" , de „hoofdindruk,
door de schilderijen" van het Rijks-Museum gemaakt. Zoo sluit
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het einde bij de inleiding aan en is in overeenstemming met het
geheel ; 't is de kroon van den gevel , volkomen architectonisch in
overeenstemming met het geheele gebouw.
Nog een terugblik ; nog eene herinnering aan het doel van het
opstel : aansporen en uitlokken tot het aanstaren van de voortbrengselen van de schilderschool van Hollands gouden eeuw , tot ze u
toeschitteren ; nog eene waarschuwing : de liefde voor het vorstenhuis gepaard met vrijheidszucht verloor ons volk niet — dan om
onder te gaan, — en de schrijver laat ons aan onze eigen gedachten over.
Wij hehben getracht een overzicht te geven van het „Rijks-Museum"
zonder in eene droge opsomming te vervallen , wij hebben zoo tot
vernieuwde kennismaking met deze studie trachten op te wekken --mocht ons pogen niet geheel onvruchtbaar zijn. De studie èn van
onze historie, èn van onze kunst, zoo die der schilderkunst als die
der letterkunde , kan er slechts bij winnen. Wij begonnen met te
herinneren aan het ware begrip van geschiedenis, dat in de laatste
jaren meer en meer tot zijn recht komt, wij spraken bovendien de
mogelijkheid uit , dat , mede aan de hand van het „Rijks-Museum"
eene betere inrichting van de behandeling onzer letteren mogelijk
is , — mochten wij er in geslaagd zijn te laten zien, hoe Potgieters
opstel eene eerste proeve van zulke historiestudie is , hoe dat opstel meer dan rijk is aan aanknoopingspunten voor de - bespreking
onzer litteraire vernuften uit Hollands glorietijd.
Wat wij niet bedoelden ? — Hier Potgieter van stap tot stap te
volgen en allerlei toelichtingen te geven , onontbeerlijk voor hem,
die voor ge eerste maal het „Rijksmuseum" leest. , Zulk eene uiteenzetting kan zeker haar nut hebben en wij zouden er gaarne
onze krachten aan beproeven, maar daartoe is meer ruimte noodig,
dan wij voor dit opstel vragen , daarvoor is ook noodig , dat de
behoefte worde gevoeld en — uitgesproken.
J. HOBMA.
Utrecht Sept. -- Oct. 1900.
,

VERSCHEIDENHEDEN.
Vier dichters , gasten van Rhijnvis Feith.
In 1852 verscheen te Utrecht een bundeltje in zeer klein formaat,
in rood linnen en verguld op snee, geheel in het genre, waarin
Führi te 's-Gravenhage in dien tijd een heele serie uitgaf en evenals deze, naar den toenmaligen smaak, met een vignet op den titel.
Dat vignet was een verkleinde reproductie van een steendruk, die
in „Nederland" had gestaan, de artikelen in dat bundeltje waren
van Mr. J. A. M o l s t e r. 1 )
Het bundeltje bevat zes schetsen in een toen zeer • gewild thans
gelukkig vergeten genre, daarin bestaande, dat men fantasie als
werkelijkheid wilde laten doorgaan. Van daar in vele romans uit
dien tijd en later, uitdrukkingen als : „Schreef ik een roman, dan
zou ik verhalen ....'', „wilde ik, in plaats van de eenvoudige waarheid te verhalen aan mijne fantasie den vrijen teugel laten, dan ..."
enz. ongeveer als een verteller die, bang, dat men hem vervelend
vindt, telkens herhaalt : „'t is heusch gebeurd."
De collectieve titel was „Neerlands Verleden" en de schetsen
waren : 1 . „Een dag te Lier in 1466" beschrijving van „een congres der boogschutters en Rhetorij kers." In dit stuk spraken de
personen de taal der 19e eeuw.
2°. „Een morgen op Meerhuyzen in 1580" een samenkomst van 2 )
Spiegel, Roemer Visser, Coornhert, Marnix en Douza. Het is
inderdaad grappig te zien hoeveel onnatuur en gemaaktheid in dien
tijd voor kunst doorging. De Schr. heeft de personen zoogenaamd
in de taal van dien tijd laten spreken, maar dat betreft hoofdzakelijk
spelling : („Alle dingh ist niet verloren" en „ick', „oock", „edoch",
„maekt'', „tijdt"), die soms nog al afwijkt van die der mannen van
1580. We lezen in een regel onse en ongse, twee vormen, die
minstens eene dagreis en meer van elkaar liggen, terwijl de stijl
zuiver negentiende-eeuwsch is.
1) De »vijf kijkjes" schreef Mr. J. A. Molster in 1851. In 1853 was hij
een half jaar redacteur van »Nederland" met Schimmel ; in 1856 een jaar
lang met Schimmel en Boelen ; later niet meer. In die jaren tot 1867 had
elke aflevering eene plaat. Molsters bijdragen in »Nederland" loopen van
1849--1870.
2) In des schrijvers spelling, die trouwens Meerhuyzen en Meerhuysen

schrijft.
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3 °, „Een avond op het Muiderslot in 1628", een gezellig samenzijn bij Hooft, en diens tweede echtgenoot Helionora Hellemans,
waar we Laspar van Baerle, Constantijn Huigens met zijn echtgenoot Susanna van Baerle, Anna en Maria Tesselschade Roemers
Visser, Wezel, Allard Krombalgh, Francisco Duarte, Diederick
Zweling, Joost van den Vondel aantreffen. 1 ) Hier zijn taal en
stijl 19e-eeuwsche maar „abele baroen", hylik", .„ guyt", „daar houd
ik niet af" moet ons doen gelooven, dat de rnenschen de taal der
17e eeuw spreken en „een beker malvezy" moet de locale kleur
aanbrengen!
4°. „Logeergasten te Middelburg in 1672" een samenkomst bij
burgemeester Borssele van den Haage van Joannes Antonides (nl.
v. d. Goes', Andreas Pels, Rotgans en Johan van Broekhuyzen."
Ook hier komen enkele echte of nagemaakte zeventiende-eeuwsche
woorden en uitdrukkingen voor, maar-aan belangrijke proefnemingen
op dit gebied heeft de schrijver zich *niet gewaagd. Bij eene samenkomst wordt Beronicius ingevoerd en deze is den volgenden dag
tevens gast, gelijk met Le Sage, Gymnick, Van Odyk en Hendrik
Buysero.
Het 6e stuk Twee studeerkamers" kunnen we hier onbesproken
'laten ; het handelt heel oppervlakkig over de gewijzigde richting
in de letteren in 1852.
Het 5e stuk is het kleinste van den bundel, 400 regels groot,
het had in „Nederland" tot - illustratie de plaat, die wij hierbij
voegen en voerde den titel „Een middag op Boschwijck in 1806".
Het is noodig hierbij al dadelijk aan te teekenen, dat Feith toen
53, Van der Palm 43, Borger 22, Helmers 39 en Bilderdijk 50
jaar was.
Indien ik dit genre „gelukkig vergeten" noemde, dan is het omdat dergelijke stukken • bijzonder geschikt zijn om lezers op het
dwaalspoor te helpen. Alleen hij, die door nauwlettende studie
tot in de kleinste bijzonderheden van het leven der schrijvers is
doorgedrongen, kan bevoegd geacht worden, dergelijke stukken te
schrijven. Dit nu heeft Mr. J. A. Molster niet gedaan. Een eenvoudig feit om te beginnen, eene kleinigheid. De titel luidt : „Een
middag op Boschwijck in 1806". Die ck moet aan den titel iets

1)

Overal spelling der eigennamen van den schrijver,
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historisch geven, maar jammer genoeg werkt die ek verraderlijk
de „middag" was die van 3 Augustus en hieronder in het eigen

Feith.

Van der Palm. Borger. Helmers. Bilderdijk.

handschrift van Rhijnvis Feith nevens zijne handteekening een

datum uit datzelfde jaar, waarin Boswijk met k.

,Mi&fb?

'fr
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Maar dit was niet het ergste. Feith, de groote man, de aristokraat onder de toenmalige dichters, de „oud-ouderling te Zwolle",
die den Gezangbundel volgens machtiging der Synode onderteekende, zou in 1806 bij zich ontvangen Borger, sedert vijf jaar
student te Leiden en denkeljjk toen juist bezig aan zijne dissertatie,
waarop hij 6 Juni 1807 zou promoveeren tot doctor in de theologie,
dus nog lang gene beroemdheid, al had men van zijne zeldzame
bekwaamheden en grooten aanleg veel gesproken.
Bij Feith zou Bilderdijk komen, Bilderdijk sedert kort uit Brunswijs teruggekeerd, vanwaar zijne vrouw met twee kinderen hem
einde Juli volgde, terwijl hij zich 1 ) met allen grond toen zeer
ongerust maakte over haar gezondheid, terwijl hare bevalling aani) Kollewijn, Bilderdijk I. 372.
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staande was ; Bilderdijk, die 1 ) in October 1805 vraagt : „Zoo
schrijft Feith nog ?" en die in Augustus 1806 schrijft : „Tollens
ken ik niet. Maar wien ken ik van de thands schrijvende dichters ?"
Van der Palm was juist in 1806 professor geworden en hij moet
Feith in verschillende vergaderingen en commissiën ontmoet hebben ; dat hij bij Feith te gast is geweest, is voor 't oogenblik
moeilijk op goede gronden tegen te spreken. Ook Helmers zou bij
Feith kunnen geweest zijn, maar waarschijnlijk is 't niet, dat de
latere dichter van „de Hollandsche Natie" zoo vrij in zijne opvattingen en met heel weinig godsdienstige overtuiging, de „makelaar
en metselaar" van Amsterdam naar Zwolle zou reizen, als gast van
den aanzienlijken en hoogst godsdienstigen Feith. 2 )
Ziedaar een practisch bewijs, met hoeveel voorzichtigheid dergelijke letterkundige schetsen moeten gelezen worden. Zonder dat
kon men er toe komen in Boschwijk een soort Muiderslot of een
Pastorie van Heilo te zien, hoewel dit met deze gasten althans
stellig niet het geval is.
De grootste fout van hen, die Geschiedenis der Letterkunde bestudeeren, is dat zij niet alleen een handboek gelooven, maar het
blijven gelooven, alsof de waarde en beteekenis der auteurs onveranderlijk vast stond. In elke literatuur zijn mannen aan te wijzen,
die gedurende eenigen tijd in hooge eere stonden, zelfs den toeKollewijn, Bilderdijk I. 360.
z) Lof had Feith zeer zeker voor het »vaderlandschlievend" streven van
Helmers, den zwager van Loots, den bijzonderen vriend van Uylenbroek.
Zijne »Gedichten", die in t809 en 1810 het licht zagen, werden met bewondering ontvangen en Feith, Witsen Geysbeek, Immerzeel, Van Kampen,
Loots, Wiselius e. a. betuigden hem daarmede hunne ingenomendheid.
Eerst na zijn verblijf te Parijs in1803 wordt hij »gevierd" en mag hij zelfs
in Felix voordrachten houden, eene eer, die De Clercq als hoogst bereikbare
onderscheiding voor D a C o s t a deed verwachten. Men vergete echter
niet, dat Felix door de »keezen" was opgericht en dat Helmers met zijn
opbruischend dichterlijk gemoed in een kring van opgewonden ontevredenen
juist op zijn plaats was. Heeft Feith echter Helmers op een afstand gehuldigd, dit bewijst niet, dat hij hem als gast ontvangen heeft : in het
openbaar of op een afstand huldigen, dat is veelal reclame van belangstelling en waardeering maken voor zich zelven, dat is, zich grooter maken
door op een botertonnetje te staan, maar .... in den huiselijken kring
ontvangen en hartelijk zijn ? ... Dat is al te famillaar ! ! Wie van onze
meest bewierookte schrijvers, tooneelspelers en derg heeft toegang tot
deftige kringen ?
1)
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stand beheerschten en die eenige jaren later geheel en al vergeten
waren. Dat geldt niet alleen van de letterkundige kunst, maar
evenzeer van de muziek en van de schilderkunst.
Hoe nu oordeelde men in 1806 over het vijftal mannen op ons
plaatje en hoe oordeelen wij er nu over?
Daar zaten dan om de tafel met den gastheer Feith : Van der
Palm, Borger, Helmers en Bilderdijk. - Hoe komen die menschen
naar onze tegenwoordige denkwijze, eigenlijk bij elkaar ? Feith,
dien men bijna nooit meer leest, dien men bespreekt om hem te
bespotten, type van een tijd van sentimenteele onnatuur, die eerder
dan eenige andere ons belachelijk is voorgekomen ; Van der Palm.
eenmaal de meest geprezen prosaïst van ons land, wiens stijl werd
bewonderd en aan allen tot voorbeeld gesteld, thans bij de intercommunale en zelfs internationale telefoonverbinding een toonbeeld
van langdradigheid, dien men alleen leest als. men moet en dien
men niet zal wagen nu nog als model van stijl te roemen. Borger,
van wien het belangrijkste gold, dat hij als eenvoudige boerejongen
mededong om een beurs, die verwierf en zelfs predikant werd
(toen het hoogst bereikbare) en zelfs hoogleeraar in de theologie.
Helmers, de tot de wolken verheven dichter van de Hollandsche
Natie, die den zedelijken moed had, ons Hollanders te noemen
toen de Regeering ons reeds geheel als Franschen behandelde, toen
de censuur zoo kleingeestig mogelijk belangrijke en minder belangrijke regels uit het gedicht schrapte en Helmers naar de gevangenis
zou gesleept hebben, wanneer hij niet een oogenblik voor de komst
der gerechtsdienaars den laatsten adem had uitgeblazen. Eindelijk
Bilderdijk, tegen wien men met eerbied opzag, wiens grillen men
duldde en soms vereerde, de man met stem op elk gebied (wiskunde
uitgezonderd), overal een der eersten, bekend en ontzien bij mannen van allerlei rang, bij geleerden en bij de regeering ; de vruchtbaarste schrijver van allen ; thans bijna vergeten en sinds de
romancen en balladen verouderd heeten, zelfs niet door zijne mooie
episch-lyrische gedichten bij het jonger geslacht voortlevende.
Toen Molster zijn artikel schreef, dat inderdaad evenals de andere
artikelen getuigenis aflegt van groote bekendheid met hetgeen in
die dagen over die verschillende personen de ronde deed, behoorden
die vijf tot de grootste beroemdheden van dien tijd : ze zijn nu
bijna geheel vergeten. Vraag een veertigjarige wat hij van hen
weet : hij zal enkele titels, zeer enkele opnoemen ; vraag een leer-
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ling van 't gymnasium of van de Hoogere Burgerschool een jaar
na 't eindexamen : hij zal zwijgen : de eerbied of iets anders sluit
hem den mond. Wat v. d. Palm en Borger aangaat kan dit geen
kwaad, maar de drie anderen zijn belangrijke typen, letterkundigen,
beter dan de meesten hunner tijdgenooten geschikt, om eene letterkundige periode te karakteriseeren. Daartoe alleen is hunne beoefening aan te raden, want voor onzen tijd zou men alleen nog
Bilderdijk's verhalende poëzie, Helmers Hollandsche Natie (fragmentarisch) en Feith's tooneelpoëzie, gedeeltelijk, kunnen genieten.
De rest is niet meer van onzen tijd.
Bij de ernstige beoefening eener letterkundige geschiedenis heeft
men nl. bij ieder auteur de vragen te beantwoorden : hoe beoordeelden hem de besten zijner tijdgenooten en wat wordt er thans
nog van hem gelezen en hoe hebben we dat te beoordeelen ?
Ziedaar een feit, waarop wij niet te nadrukkelijk de aandacht
kunnen vestigen ; daaruit volgt dan ook, dat de degelijke kritiek
zelfs van ernstige, werkzame, eerlijke mannen na twintig of vijfentwintig jaar niet meer in zijn geheel betrouwbaar is. Daarom is
het beter een derde gedeelte van den arbeid eens auteurs te lezen
en te trachten voor zich zelven een oordeel te vormen , dan tien
boeken over een schrijver. Het laatste zou er mede gelijk staan alsof
iemand de spijskaart, het menu en de wijnkaart in een restaurant
las, die desnoods van buiten leerde, zich dan den mond afveegde
en zich wijsmaakte, heel lekker gegeten te hebben.
TAco

H. DE BEER.

Etyrnologie a la Terwen.
Men zendt mij vriendschappelijk de vraag , wat ik bedoel met
etymologie à la Terwen en hoe ik er toe kon komen in een paar
regels eene reputatie aftemaken. Ik acht mij verplicht , vooral
ter wille van personen , minder degelijk gevormd dan de vrager ,
de verklaring voorop te stellen , dat het geen oogenblik bij mij is
opgekomen iets te kort te doen aan de nagedachtenis van Terwen,
die bij zijn leven werd geacht en geëerd en als een verdienstelijk
man trouw gedaan heeft , wat zijn hand te doen vond en die veel
heeft geleerd en ten -nutte van velen zeer veel heeft geschreven,
een man , die door zijne bloedverwanten terecht in eere wordt
gehouden en wiens arbeid nog in veler herinnering voortleeft. Ik
had 't echter niet over T e r w e n , maar over zijne methode.
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Na den arbeid van Grimm e. a. is in Nederland eerst een begin
gemaakt met wetenschappelijke beoefening van etymologie , eenige
jaren nadat Jonckbloet in 1847 en de Vries in 1849 in eene inaugureele oratie hadden duidelijk gemaakt , wat men onder weten schappelijke beoefening eener taal verstaat. Zelfs nog in onze
dagen worden er onverantwoordelijke etymologieën geschreven, zonder
dat de schrijvers in de verste verte in staat zijn , zich rekenschap
te geven van wat zij verteld hebben.
Nog in de laatste jaren werden we, geërgerd door onzinnige
verklaringen van het pooije krijgen en billard , het eerste waarschijnlijk nog aan niemand , het laatste aan iedereen op goede
gronden bekend. Onlangs deed een bericht de ronde over mijl op
zeven en over pantalon , waar geen woord van waar was , hoewel
de beteekenis van beide historisch vaststaat. In Maart vergastte
ons eeii groot dagblad op eene verklaring van den naam Keulen,
die aan onjuistheid niets te wenschen overliet. Al deze afleidingen
ontstonden alleen door de scherpzinnigheid van dezen of genen ,
die een woord of eene uitdrukking had gevonden, overeenkomende
met het woord of de uitdrukking , die hij wenschte te verklaren
en uit welker overeenkomst eenvoudig met de beste bedoelingen
en een zekere handigheid de afleiding werd gefabriceerd.
Hoe een man van groote scherpzinnigheid en veel geleerdheid
dergelijk werk voor waar en wetenschappelijk kan aanzien, bewijst
ons Bilderdijk , die bergen en stapels van 'dien onzin heeft geschreven , en die er toch stellig op zou gezworen hebben , dat
zijne gissingen juist waren ; immers anders dan gissingen waren
het niet. Nu zijn , voor zoover ik weet , voor 1844 niet anders
dan enkele woorden op die wijze behandeld , eenige honderden,
misschien duizenden , maar de eerste, die een geheel Woordenboek
gaf, waarin alle woorden stuk voor stuk geëtymologiseerd werden,
dat was Terwen.
Op het gevaar van het gebruiken van dat boek heb ik reeds
gewezen op blz. 189-198 van mijn in 1878 verschenen werk „Stof
voor kamerdebatten" en wel naar aanleiding van een stuk in een
der onderwijsbladen , waarin een onderwijzer dat boek voor studeerende onderwijzers had aanbevolen , niettegenstaande er sinds
de verschijning dertig jaar verloopen waren en de wetenschappelijke etymologie in 1844 in Nederland nog onbekend was. Slechts
één voorbeeld : de afleiding van het woord druif is thans in 1901
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nog onbekend , maar in 1844 was volgens het bedoelde handboek
(zie blz. 163) de afleiding van dat woord wél bekend ; het kwam
n.l. van draven" en was verwant met het lat. trahere. De in
bedoeld handwoordenboek gevolgde manier om ook het meest onverklaarbare te verklaren , berust op qissen en voor den tijd , dat
dit - boek verscheen , zal er wel bezwaarlijk eene andere methode
gevolgd zijn , noch te Gouda , noch ergens anders in Nederland;
maar onze tijd heeft geen andere methode van wetenschappelijke
afleiding dan do zekere , d w.z. de historische , die dus geleidelijk
den vorm van het woord naspeurt in de verschillende perioden van
zijn bestaan , evenals Prof. Dozy ons in Oosferlingen een volkomen
voorbeeld heeft gegeven. Ik verwijs b.v. nog naar de afleiding in
dat boek van het woord abrikoos , waarvan de afleiding niet is
bedacht of uitgevonden , maar van welk woord de verschillende
vormen van eeuw tot eeuw teruggaande zijn opgegeven , totdat de
oorspronkelijke vorm bekend wordt.
Wanneer ik dus , gelijk ik moest doen , heftig te velde trok
tegen gissende etymologie , dan had ik aan dat woord gissende niet
genoeg. De onderwijzers, die voor een groot gedeelte van definities
leven , zouden allicht geneigd zijn te zeggen : „ik gis niet, ik weet
het , want het staat zoo in mijn boek" en dat boek kon zijn
T e r w e n of een ander met gelijke methode. Nu wil ik graag
aannemen , dat Terwen in alle mogelijke opzichten hulde en waardeering verdiende , dat zijne nagedachtenis nog bij duizenden in
zegenend aandenken wordt gehouden, (zijn werk over het Koninkrijk
der Nederlanden heb ik jaren lang telkens en telkens weer met
voldoening ter hand genomen en zijne omvangrijke kennis is zeker
aan velen ten goede gekomen), maar ik beoordeel niet den mensch,
den schrijver , maar eenvoudig de door hem gevolgde methode,
die onverdedigbaar is en niet .beter kon zijn , omdat er toen nog
geen andere bestond
Al ons onderwijs wordt langzamerhand in den allerdroogsten
vorm in wiskunde omgezet , natuur- en scheikunde leven vooral
in formules en met diepe minachting hoort men spreken (zie
dr. B r o n g e r s m a in Vragen des tijds) over alles, wat daarbuiten
staat. Als onze studie van taal en letteren niet geheel te gronde
zal gaan , dan is het de taak van iederen ernstigen beoefenaar
dier vakken, zich streng op een wetenschappelijk standpunt te handhaven en wel niet de zuivere wetenschap in de school te brengen,

300
gelijk tot groot nadeel voor de arme geplaagde leerlingen vele
doctoren in de philosophie doen, maar wèl zich streng te onthouden
van alles, wat maar in éenig opzicht met de wetenschap in strijd
kan geacht worden. De naam Terwen vertegenwoordigt eene richting , eene methode op etymologisch gebied, die inderdaad met de
wetenschap in strijd is en ik zou inderdaad niet weten, hoe ik, in
veel of in . weinig regels, de methode zou kunnen veroordeelen, die
toch volstrekt veroordeeld moet worden, wanneer de naam Terwen
daarbij ongenoemd zou moeten blijven. TAco H. DE BEER.

Antikritiek.
De bespreking van dr. Hoogvliet's leerboekje voor het Fransch moge
den schrijver niet aangenaam geweest zijn, ze leverde toch het bewijs, dat
het werkje ernstig was .gelezen , terwijl de uitgesproken meening gemotiverd was. De schr. is van eerre andere meening ; hij »weet niet waardoor
(hij) van (mij) een dergelijke onvriendelijke bejegening verdiend" heeft.
Het is »heel kennelijk' N.B. ! ! ! dat ik hem heb willen »benadeelen" en hij
»vermoedt daarom" N.B. ! dat ik »hoogst waarschijnlijk (zijn) antwoord niet
zal willen plaatsen." Ik geef hier het woord aan dr. Hoogvliet en zal zijne
beweringen categorisch beantwoorden.
Vergun me eenige opmerkingen en vragen naar aanleiding van uw bespreking van mijn werkje De eerste maanden Fransch volgens normale
methode in uw tijdschrift Noord en Zuid in het laatst verschenen nummer
geplaatst. (Zie No. 4 ; — No. 5 was al bijna afgedrukt , toen dit artikel
kwam. Red.)

le. Het schijnt me onloochenbaar , dat uw stemming à priori zeer onvriendelijk moet zijn geweest. Ik maak dit op uit twee feiten , nl. le dat
u de drie regels Fransch, die u aan 't hoofd van uw artikel als een staaltje
van de door mij gekozene transcriptie aanhaalt, niet met behoorlijke nauwkeurigheid , maar vol fouten heeft laten afdrukken en 2e dat u mijn geheele
boek in (el zijn zeer uiteenloopende deden van de grofste hoofdtrekken
tot de. kleinste bizonderheden toe onvoorwaardelijk verwerpt (Is 't niet
soms een klein beetje vreemd , dat een door wie dan ook uit volle overtuiging en met de geheele werkkracht van de geest geschreven werk in alle
opzichten verkeerd zou zijn ?)
Antu'. Ik antwoord, dat dr. H. wel de Benige mensch zal zijn, die uit de
nauwkeurigheid, waarmede iemand drukproeven corrigeert, zijne stemming
bepaalt, in dit geval de vijandige stemming tegenover den man van wiens
copy hij de proef corrigeert. 't Is al te gek ! Dat er een paar foutjes zijn
blijven staan bij al die teekens, doorgesneden woorden en grappige letterkombinaties is best mogelijk , maar ik laat bij 't corrigeeren van werk
van mijzelven er ook wel eens fouten in , bewijst dat dan , dat ik in »onvriendelijke stemming" ben jegens mijzelven ? Dat er in een werk van
een ernstig man niets goeds is, kan moeielijk aangenomen worden, behalve
wanneer de ernstige man van een verkeerd beginsel uitgaat. Wie schadelijk voedsel aanprijst , kan een mooi boek daarover schrijven , maai dat
»mooie" boek, moet dan toch geheel en al afgekeurd worden.
,
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2. [let is totaal onwaar , dat mijn boek zoo maar los weg en op goed
geluk af zou zijn geschreven. Meer dan twintig jaar lang heb ik aan de
methode gewerkt en haar bovendien bij alle gelegenheden, waar dit geschieden kon, praictiesch toegepast, niet alleen bij al mijn privaatlessen in
Latijn, Grieksch , Italiaansch , Deensch , Zweedsch en andere talen, maar
ook bij mijn klassikale kursussen Latijn te Wageningen, Leiden en Utrecht.
Gedurende al die tijd heb ik wel voortdurend de methode herzien en verbeterd, maar de kern en het wezen is een en dezelfde gebleven. Met de herziening en verbetering hoop ik iritusschen ook verder mijn leven lang
geregeld door te gaan.
Antw. Ik heb niet de privaatlessen of andere lessen van den schr. beoordeeld, maar zijn boek en ik vraag nogeens , waar zijn de leerlingen bij
wier onderwijs van dit boek is gebruik gemaakt'? En dan houd ik, die
van 4855 af talen onderwijs en sedert 1868 aan verschillende H. B. S., pertinent vol, dat dit boek niet uit de practijk is voortgekomen en dat er zeer
povere resultaten, of wellicht in 't geheel geene van te wachten zijn.
3. In 't begin van uw bespreking heeft u 't erg tegen de Duitse/iers,
waarmee u mijn persoon op de een of andere manier schijnt te identificeeren- Mag ik vragen met welk recht u dat meent te mogen doen.
Ant,. Van alle dolligheden is dit een van de ergste ! Ik wijs er op, dat
wij , d. i. eenige Nederlanders (ik niet) aan de Duitschers de liefhebberij
ontieenen om onze jongens, die geschiktheid hebben voor de uitspraak
van (bijna) alle talen , eene taal te willen leeren door eene gefigureerde
uitspraak, die ze niet noodig hebben en die het onderwijs bemoeilijkt.
De Duitschers doen dat, omdat ze zeer nioeieljlc vreemde talen leeren
uitspreken en di. H. vindt dat ik hem met de Duitschers identificeer en
vraagt met welk recht ik dat doe? Ik heb dr. H. in het geheel niet met
iemand geidentificeerd. Ik heb over gefigureerde spelling gesproken, die
sommigen bij 't onderwijs gebruiken, wat de Duitschers voor ons deden.
Dat is echter niets nieuws: voor vijftig jaar gebruikten wij voor 't Engeisch
o.a. een leerboekje van Hakbijl, waarin achter het woord in de juiste spelling de gefigureerde voorkwam, het gevolg daarvan was, dat bij ons op
school vele minder oplettende leerlingen de gefigureerde spelling schreven.
4. U heeft een bizonder zwak voor gesprokene taal en prijst speciaal ons
Hollanders gelukkig, dat wij met liet leeren spreken van vreemde talen zoo
weinig moeite hebben Mag ik u doen opmerken, dat ik liet in dit opzicht
volkomen met u eens ben en dat ik juist om die reden in het begin geen
geschrevene maar alleen gesprokene taal heb willen geven. Zou ik U verder
beleefd mogen vragen, hoe ik volgens uw idee gesprokene taal in een boek
had moeten geven? b'onograafrollen als bijlage aanbieden, was toch wat
bezwaarlijk. Ik wist dus niets beters te bedenken dan een stelletje zichtbare teelcens als vertegenwoordigers van de fransche klanken. Weet u soms
wel iets beters, dan houd ik me voor meedeeling aanbevolen.
Antw. De logica van dr. H. laat hem hier weer in den steek: dege.proken taal spreekt men, de geschreven taal schrijft men. Maar gesproken taal
schrji'en , dkt gaat niet. Als ik soms de laagste klassen of één laagste
klasse heb, zien de leerlingen dadelijk tegen September een stukje Duitsch
gedrukt en ze hooren dat door mij voorlezen. Zoodra zij eenig begrip van
uitspraak hebben, spreek ik tegen hen Duitsch , spoedig krijg ik al kleine
antwoorden, na drie maanden, vaak eerder verstaan zij een vertelseltje,
dat ik hun doe en voor Kerstmis kunnen zij mij in het .Dit8ch een vera
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telsel navertellen, dat zij bi' gelezen , bf gehoord hebben. Lezen en spreken
gaat samen, maar het hoorgin van de gesprokene of gelezene taal is hoofdzaak.
5. Mijn nieuwuitgedachte benamingen bevallen u heel weinig. U schrijft
er een aardig partijtje van af om het publiek in de gelegenheid te stellen,
er over te oordeelen. Ik moet daarbij opmerken : dat 1e. het eerste van
die woorden , nl. verhoudinggkenteelcenleer door u geput is uit de voorrede
van het boek , die niet voor de leerlingen bestemd is ; 2e. dat sommige
andere door u als »nieuwe benamingen« opgegeven termen naar mijn idée
niets anders - zijn dan heel gewone Hollandsche woorden , die of ieder kind
kent en begrijpt (zooals mid(/endin,7 en tusschensoort) of teminste iedere
volwassene (zooals zinvormingsleer) en 3e. dat ik (dit woord moet denkelijk
doorgehaald zijn, Red.) veel van de overige ook naar mijn eigen meening, zóó
als u ze aanhaalt niet door buitengewone duidelijkheid of juistheid kunnen
treffen. Heeft u ook wel eens uit een schilderij van Rembrandt of een
ander alle neuzen en snorbaarden uitgeknipt en naast elkander opgeplakt
om een goed ensemble te vormen ? Heeft u wel eens uit een goede opera
de begin- en eindtrillers van alle aria's met weglating van al het overige
aan een vriend op de piano voorgespeeld ? ... Welnu, met de .door u gewraakte benamingen is 't precies zoo gesteld als met die neuzen en trillers. In hun verband zijn ze voor ieder kind volkomen begrijpelijk en
goed geplaatst , maar daar buiten hebben ze w inig te beteekenen.
Antw. Ik ben begonnen te antwoorden en zal doorgaan, maar het is inderdaad al te dwaas. Ik maak bezwaar tegen het overgroot aantal technische
termen , die de leerlingen toch moeten kennen , begrijpen , gebruiken en
m.i. hebben we er maar heel weinig noodig. Maar 't ergste is , dat bijna
alle termen nieuw zijn en in alle bescheidenheid vraag ik , waar dat goed
voor is. Kan men geen taal leeren zonder al die rare dingen ? Hoe leert
men dan in andere landen vreemde talen ? Daar bestaan die rarigheden
niet. Wat heeft met die eenvoudige redeneering toch dat praatje over
neuzen, snorren, trillers en arias te maken ?
6. Het ))Fransch in iollandsche woordewx is ook al heel weinig naar
uw smaak , vooral omdat noch een Franschman , noch een Hollander, die
»volleerd« is in 't Fransch , uit die poespas gemakkelijk zou kunnen wijs
worden. Mag ik hier even bij aanteekenen , dat bij onderwijs in practische
dingen, zooals fietsen en zwemmen de leerlingen ook geregeld met andere
hulpmiddelen te doen krijgen dan zij , die het fietsen en zwemmen al
kennen. Als voorbereiding tot de verrichtingen , waartoe de leerling nog
niet in staat is, laat men hen voorloopig iets anders, maar .400rtgelijks doen,
dat bij goede wil en flinke ijver alleen wat vreemd en ongewoon , maar
niet onbereikbaar of onmogelijk is.
Antw. Id. id. Aangaande die methode voor fietsen en zwemmen (die ik hoop
door dr. H. ook nog eens uitgegeven te zien) heeft toch het taalonderwijs
niets te maken. Als een man, die volleerd is in de taal het niet begrijpt,
hoe wil men dan, dat iemand, die er nog niets van weet, het zal begrijpen?
Als ik redeneerde zooals dr. H. , dan zou ik zeggen : een volleerd fietser zit
op zijn wiel, maar die 't nog moet leeren, gaat er op staan 1 In dit boek,
waaruit Hollandsche jongens goed Fransch moeten leeren, staat Hollandsch,
dat geen Hollander en Fransch dat geen Franschman kan verstaan en wat
zou men nu op de dwaze verdediging van dr. H. moeten antwoorden?
En wat zou dr. H. bij die verdediging gedacht hebben ? Denkelijk heeft

hij daarbij in 't geheel niet gedacht.
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Voor ik aan dat »ten slotte« begin , de mededeeling, dat ik steeds het
streven van dr. H. om het pruikerige onderwijs in Latijn en Grieksch te
vervangen door levenwekkend onderwijs, steeds openlijk en in particulieren
kring heb geprezen , heb toegejuicht. Dat weet Dr. H. heel goed. Er is
dus geen enkel motief aantevoeren, waarom ik (alsof ik dat kd n of ooit
gedaan had) zijn boek zou afkeuren, omdat de schr. mij niet beviel (di . H.
heeft van mij nooit iets ondervonden, waaruit hij zou kunnen afleiden, dat
ik hem niet genegen was).
Het ligt toch in den aard der zaak , dat de leeraar zijne leerlingen de
zaak zoo gemakkelijk mogelijk maakt en dat dus elke taal eigenaardige
moeielijkheden heeft , maar ook allicht iets , wat weinig moeite geeft. Zoo
heeft het Engelsch dit voor , dat er wat de woordkunde betreft , zooveel
woorden zijn , die op ned. of fr. lijken en dat de taal wat verbuiging en
vervoeging aangaat weinig moeielij kheden aanbiedt. Daarentegen is de
uitspraak moeielijk en de Engelsche stijl geheel afwijkend van die der
moedertaal en van de andere talen , die we hier leeren. Op die eigenaardigheden dient gelet te worden bij het vaststellen der leerwijze. Het
Duitsch heeft zeer veel woorden nauwkeurig zoo als in 't Nederlandsch ,
de zinsbouw is grootendeels als in 't Nederlandsch , maar talrijke uitgangen , die in verbuiging en vervoeging bij ons zijn afgesleten , hebben zich
in het Duitsch gehandhaafd. Op die eigenaardigheden berust de keuze der
leerwijze. Onze leeraar in 't Latijn, (in 1853) M. Collard, was een Franschman en hij begon met : Lhomond , Epitome Historiae sacrw , waarbij
partij was getrokken van de nauwe verwantschap tusschen Latijn en
Fransch. De Ie les bijv.
Deus creavit ceelum et terram intra sex dies. Primo die fecit
Dieu créa le ciel et la terne en six jours. Le premier jour ii fit
lucem. Secundo die fecit firmamentum quod vocavit coelum.
la lumière. Le second jour il fit le firmament qu' il appela le ciel.
De woorden gaven ons hier geen moeielijkheid en zonder dat wij nog
een letter spraakkunst hadden geleerd zagen wij, ontdekten wij : Ie dat er in
,

-

't Latijn geen lidwoorden zijn ; 2e dat er geen persoonlijk vnw. noodig is

bij de vervoeging der ww. ; 3e. dat de acc. (althans bij de subst. die hier
staan) op m eindigt ; 4e dat het parf. déf. (in de hier aangehaalde w.w.)
in den Sen p. enk. eindigt op it. Ziedaar al heel wat geleerd in twee
regels druks. Was de leeraar een Engelschrnan of een Duitscher geweest,
dan had hij deze methode wellicht beter door eene andere vervangen. Maar
op die manier kan men niet alle talen onderwijzen ! Hier moet de leerling
dadelijk getroffen worden door 't verschijnsel , dat het Latijn zoo rijk is
aan uitgangen, waardoor het aantal noodzakelijke vormwoorden aanmerkelijk minder is dan in de moderne talen. Het belangrijkste hulpmiddel in
de moderne talen, dat men bijna dadelijk over eenvoudige zaken met den
leerling kan spreken , mist men in het Grieksch geheel , in het Latijn
grootendeels ; toch geeft de methode van Perthes (Berlin Weidmannsche
Buchhandlung) gedeeltelijk bewerkt door Ferdinand Vogel , het middel
aan de hand, in die richting voor het Latijn toch nog heel wat de methode
der moderne talen te naderen.
Dat alles schijnt dr. H. niet te weten , maar geeft toch eene nieuwe
methode uit en vindt geen reden, waarom de eene taal anders onderwezen

zou moeten worden als de andere. Waarom niet ? Als Hollow_ay-,pillen alle
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ziekten genezen , zal men met de Hoogvliet-methode ook alle talen
kunnen leeren.
Ten slotte, aldus dr. H o o g v 1 i e t , heb ik alleen nog te zeggen, dat een
af brekende beoordeeling als de uwe mij in geenen deele kan verwonderen
of teleurstellen. Dat iemand , die aan de (naar mijn denkwi ze grondverkeerde) oude methode zich van jongs af aan gehecht heeft, van een plotselinge radikale hervorming niets wil weten, begrijp ik volkomen, maar
mijn persoonlijke overtuiging verandert daardoor niet in 't minst.
Antw. Maar nu de prop op den vuurpijl ! Ik ben zoo'n oude pruik, zoo
gehecht aan het oude , dat de schr. daarom heel goed begrijpt , dat ik
van zijn »radicale hervorming« niets wil weten. In een begeleidenden
bf. schrijft hij : »Het verwondert me zeer , dat u mijn methode voor de
oude talen heelemaal goed- en daarentegen voor eene moderne taal heelemaal af keurt Ik zelf kan geen enkel wezenlijk steekhoudend verschil tusschen
oude en moderne talen vinden. Ik zou er daarom niet aan kunnen denken voor deze en voor gindsche verschillende methodes te volgen«.
't Is verbazend grappig, men zou er om lachen, als 't niet zoo treurig was.
Hoe komt dr. H. tot die wetenschap ? Heeft hij mij ooit hooren onderwijzen ? Neen ! Heeft hij ooit iets gezien van de wijze , waarop ik Duitsch
onderwijs ? Neen ! De brochure die ik hem in antwoord op dit art. zond
en waarin mijne methode in den breede is uiteengezet , was het eerste
dat hij ervan hóorde. Ik heet »aan de oude methode van jongs af aan
gehecht«, hoe weet dr. Hoogvliet dat ? En hoe heb ik — als dat zoo was —
zijn methode voor de oude talen gelijk hij zelf erkent — kunnen goedkeuren?
Reeds in 1866 zegge voor 35 jaar, gaf ik bij L. F. J. Hassels te Amsterdam
een paar leerboekjes uit, die van hetzelfde beginsel uitgaan als de methode,
die ik nu al een lange reeks van jaren leb gevolgd en die ik eindelijk,
nadat zij proefhoudend was gebleken, voor eenige jaren heb laten drukken.
Ik ben zeer zeker bij het taalonderwijs zoo radicaal, zoo modern als iemand,
stellig heel wat moderner dan dr. Hoogvliet, die voor zijn »normale« methode
(naar welken norm?) nog al dien poespas van technische termen noodig
heeft, waarvan ik er geen enkele behoef te gebruiken.
Hoe dr. H. zoo weinig zelfkennis en zooveel brutaliteit heeft, is mij en
zeker ook onzen lezers een raadsel.
Ik kan mij niet verbinden antikritiek te plaatsen ; onze lezers hebben er
meestal weinig aan , en zoo ik het hier deed , 't is om de verregaand beleedigende en volstrekt ongegronde manier , waarop tegen mijn kritiek
werd opgekomen.
Onze lezers kunnen er stellig en zeker op aan , dat de kritiek in Noord
en Zuid ernstig wordt opgevat , dat de boeken met ernst worden gelezen
en overwogen en ze zien genoeg , dat er voorbeelden en bewijzen worden
aangevoerd , waaruit alleszins blijkt , dat zonder aanzien des persoons en
volstrekt objectief wordt geoordeeld.
En hiermede neem ik voor goed afscheid van dr. Hoogvliet en zijne
methode voor het onderwijs in 't Fransch, die theoretisch misschien ideaal
is, maar naar mijn innigste overtuiging na rijpe ervaring voor de practijk
*

niet deugt. Als ik eerst zoo'n stelletje leeraars en zoo'n stelletje leerlingen

te zien mocht krijgen , als waarvan ik in de recensie sprak , dan zal ik
gaarne erkennen , dat ik ongelijk heb gehad. Aan den schr. de taak, mij
zoo iets te laten zien, TACO H. DE BEER,

EMMA
van E. J. POTGIETER.

Afgaande op het jaartal, dat onder dit gedicht staat, zou men
zeggen, dat Potgieter nauwelijks 19 jaren telde, toen hij het schreef.
Het verscheen allereerst in de Vaderlandsche Letteroefeningen 1833
dl. II bl. 224. De redactie verschilde toen aanmerkelijk van die,
welke in de latere uitgaven voorkomt, ook in den bekenden Bundel
Liederen, door Zimmerman verzameld. De heer Groenewegen teekende
in zijn biografie van Potgieter er op aan : „Ik vond op een afdruk
„van dit gedicht, in het bezit van Potgieter, door dezen daarop
„geschreven : 1831 Miss Blackwood. In den bundel Poëzij komt
„het voor met ' gewij zigden tekst en gedagteekend 1827. Ik vermoed,
„dat deze dagteekening opzettelijk is geschied, omdat misschien
„voor hem herinneringen aan „Emma" verbonden waren. In de
„weinige aanteekeningen, bewaard gebleven sedert het verblijf te
„Antwerpen, vond ik niets, dat mij op het spoor bracht van Emma
„of Miss Blackwood. Maar wel wordt in een brief uit Zweden
„van 15 Aug. 1832 aan de Vries voor het eerst melding gemaakt
„van dit stukje. Ik maak dus de onderstelling : Het gedicht is in
„Zweden geschreven, maar doelt op een bekende te Antwerpen
„ontmoet." Het •eerste deel dezer „onderstelling" schijnt mij gewaagd, daar in de Vadert. Letteroe, f eningen van 1833 andere stukken
van P. voorkomen, die in Zweden geschreven zijn en dan steeds
die vermelding dragen, b.v.. -Holland (bl. 95) In Zweden 1832 ; de
drie Jonkers (bl. 143) Gothenburq 1832.
Misschien zal later over „Emma"s „miss Blackwood" het noodige
licht opgaan, wanneer de bekende „trommel" van P. otgieter mag
geopend worden.
t

Gedurende zijn verblijf te Antwerpen kwam Potgieter in kennis
met den hoofdleider der Vlaamsche beweging Jan Frans Willems,
en bestudeerde maar matig de vruchten der opkomende Romantiek.
„Potgieter had den naam van sentimenteel te zijn, daar de godsdien„stige en sombere toon zijner eerste proeven naar Feith, zijn Over,,ijselschen meester trok. In die proeven klinkt een klacht, liever een
Noord en Zuid, 21ste Jaargang.
20
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„aanklacht. Bedrogen trouw is de oplossinq. Slechts gissend mag hier
„vermoed worden, dat de dichter, die zoo welsprekend de zaligheid van
„liefde en echt bezong, door droeve ervaringen gewaarschuwd, met
„strenge beginselvastheid besloot zijn heel leven ongehuwd als priester
„van een heiligen plicht te slijten." (Ten Brink, Geseh. der N. Ned.

Letteren in de 19e eeuw II, bl. 150).
Tot die „eerste proeven" behoort dan Emma, dat mét eenige
weinige andere uit . dien sentimenteelen tijd, na eenige redactieveranderingen , nog waardig gekeurd werd , om in latere bundels
opgenomen te worden. De overige werden door wijze zel f critiek als
onrijpe vruchten verworpen. Ook Emma, hoewel fijn gevoel verradende
(Groenewegen) mag, althans in de oudste redactie, niet als rijpe
vrucht beschouwd worden.
Ter vergelijking met den nieuweren vorm hebben we de Vaderlandsche Letteroefeningen geraadpleegd. I-Iet resultaat is, dat sommige
veranderingen verbeteringen naar den vorm zijn ; andere de gedachte verduidelijken, nog andere de gedachten der oude redactie
hebben vervangen. Enkele duistere lezingen van den nieu weren
vorm vinden verklaring in de oude redactie. Daarom achten
we het niet van belang ontbloot, den oudsten vorm hier te
laten afdrukken.
EMMA.
Zie, om dien bleeken mond schijnt nog een lach te zweven,
Schoon 't laatste „goeden nacht !" er stamelend van klonk;
't Viel haar zoo ligt, zoo zoet, te scheiden uit dit leven,
Waar nog slechts zestienmaal de lente voor haar blonk,
En de Eng'lenstoet, die haar in beemd en streek verzelde.
En van den Meester sprak, die aldat schoone schiep,
Ja, meer, dan iemand weet, van Hem en Hemel meldde,
Om hare spond' verscheen en haar naar boven riep.
Nooit ging het groot gordijn der wereld voor haar open;
Zij was, had zij 't gezien, niet zoo gerust gegaan :
Als in een jong gemoed de driften binnensloopen,
Lacht de eenvoud der natuur 't niet meer zoo godlijk aan;
Dan biedt de kenniszucht. verleidende haar wieken,
En de Eng'len zijn daarheen, en 't Eden is niet , meer,
Maar zorgen stijgen op, met ieder morgenkrieken,
En leggen niet ter rust zich met de scheemring neêr !
Haar ving'ren klemmen nog 't gewijd verzoeningsteeken;
Het elpenbeen is geel, bij 't marmer van haar hand;
Bij 't heengaan dacht ze aan God, en zonder te verbleeken ;
Zijn Hemel is- der jeugd
der onschuld vaderland!
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Zij kende 't kwaad bij naam, om Hem te meer te minnen,
Die voor een kribbe en kruis zijn' troon erom verliet;
Geen vreeze bragt haar ooit zijn regterstoel te binnen:
De liefde is God gelijk --- zij kent de vreeze niet !,
En, als een lieve roos den stengel afgebroken,
Voor 't middag zonnelicht ze in volheid schitt'ren doet,
Werd nooit in hare borst het vuur der min ontstoken;
God, onschuld en natuur vervulden haar gemoed!
Zij leed de smarte niet , die hier de meesten voelen,
En 't harte breken doet, ofschoon 't de mond ontkent:
Het voorwerp heurer min in gloed te zien verkoelen,
Of onbemind te gaan naar 's levens donker end:
Zeg niet : de schoonste droom heeft nooit haar hart betooverd
Zeg niet : de zoetste vreugd heeft nooit haar ziel verrukt ; -Vraag 't meisje, dat de ziel haars minnaars heeft veroverd,
De moeder, die haar kind aan haren boezem drukt,
Of niet alle aardsche min was vergezeld van lijden?
Of niet de moederzang met smarte werd betaald?
Of beide niet het lot van 't lieve kind benijden ? —
Er is op aard' geen heil, dat bij den Hemel haalt 1
De bruidskrans dort alreê, nog rustende op de lokken,
En tranen zijn de zalf, waarmeê men 't echtpaar wijdt,
In ieder zomertij is 't luchtruim vaak betrokken;
De boezem krimpt bij 't woord : „de min slijt met den tijd."
De moeder leeft, bestaat en ademt in haar telgen;
Wat stormen staat zij door, een vrucht wordt uit den knop !
Ach ! de arme moog' te met in reinen wellust zwelgen,
Weegt één ondankbaar woord geen duizend kussen op?
'k Heb boozen door 't gerucht voor zalig hooren prijzen,
De rust verbeidde hen op 't mollig eidons niet;
Ik heb 't geluk gezien van hooggeroemde wijzen,
't Was blinkend klatergoud, of schikken in 't verdriet;
Ik heb het lot bespied van onbesproken braven,
Wie liefde blijdschap schonk en deugdsbetrachting rust,
Verlangend zagen ze uit naar de altijd kalme haven :
Het stormt zoo woest en wild op de ondermaansche kunst!
Voert ieder weg er heen, de kortste schijnt mij 't beste;
Wie 't langste wand'len moet, staat meest voor struik'len bloot;
En schoon wij ook eene eeuw verwijlden in 't geweste,
De laatste koets is 't graf de laatste vriend de dood !
Maar zwaar is 't, na een lang, hoe rein gehouden leven,
Als 't jongste „goeden nacht !" van onze lippen klonk,
Nog om den bleeken mond een lachje te doen zweven:
Beklaag dan Emma niet, wie God de ruste schonk!
E. J. POTGIETER.
20*
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Eigenaardig is nog, dat in de Letteroef. Potgieters vers onmiddellijk gevolgd wordt door een ander, getiteld : Tegenbedenking, of
de voordeelige zijde van het menschelzj k leven, geteekend M. J.
Of dit eenigszins luimige gedicht als tegenhanger op Emma bedoeld is, weten we niet, maar als we in Emma lezen:
Voert ieder weg er heen, de kortste schijnt mij 't beste;
.Wie 't langste wandlen moet, staat meest voor struik'len bloot,"

dan staat daar tegenover :
»Dus laat u van den waan genezen,
»Als waar' 't op aarde nimmer wèl."

En:
„Zeg nooit : » Wat doe ik hier ? Waar' 'k dood !"
Of : „Ware ik nimmermeer geboren !"
Maar : ,,God die me Zijn bijstand bood
Van dat ik 't aanzijn heb gekregen,
Besliss' mijn lot, en leer' mij stil
Te wachten op Zijn Vaderzegen;
Want toch mijn welzijn is zijn wil."

Wat hieronder volgt, betreft alleen het stukje, zooals het o. a.
voorkomt in : Een Bundel Liederen en Gedichten van E. J. Potgieter, bijeenverzameld door Joh. C. Zimmerman, bl. 1-3.
le Couplet. Parafrase.
Zie, om , haar bleeken mond schijnt nog een lachje te spelen,
al zijn de lippen reeds voor goed gesloten. Hoewel eerst zestien
jaren oud, viel haar het sterven niet zwaar, want de engelen
stoet, die haar buiten immer vergezelde en haar van G-od sprak
en Zijne heerlijke werken, geleidde haar naar betere gewesten.
Aanteekeningen.
reg. 1. Schijnt onoverg. werkw. in beteekenis naderend tot
modaal hulpwerkw. Schijnen is een eenpersoonlijk (niet onpersoonlijk) werkw. ; de zinwending is ontstaan uit : het schijnt, dat een
lach .... zweeft. Het merkwaardige is hier, dat het onderwerp
van schijnen wordt, wanneer de onderom zin verkort wordt. Het
schijnt, dat gij uw les niet kent : gij schijnt uw les niet te kennen.
Bij andere werkwoorden dan blijken, lijken en schijnen gebeurt
dit niet. Het verwondert mij u niet gezien te hebben. De oorzaak
is hierin gelegen, dat bij andere werkw. soms een belanghebbend

voorwerp optreedt, dat als onderom, in den onderw,zin voorkomt.
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Ontbreekt die bijzonderheid, dan kan de zin zelfs niet beknopt
voorkonen : Het staat vast, dat hij de daad bedreven heeft.
Er zijn dus drie typen, van onderwerpzinnen:
1. die niet verkort kunnen worden, nl. wanneer onderwerp- en
hoofdzin geen gemeenschappelijke persoonsaanduiding bevatten:
Het geschiedde, dat er een gebod uitgivq. (Hier is 't werkw. van
den hoofdzin subjectief.)
2. die wel verkort kunnen worden, doordat een belangh. voorw.
ook als onderwerp in den onderw.zin voorkomt : ' Het ' spij t mij,
dat ik u dat niet gezegd heb : Met spijt mij , u dat niet gezegd te
hebben.
3. die wel verkort kunnen worden, maar zó6, dat het onderwerp van den onderwerpzin onderwerp van den hoofdzin wordt:
Het schijnt, dat hij verkeerd handelt : Hij schijnt verkeerd te handelen.
reg. 2. Ons is een possessieve datief ; de overbodige bep. in de
oorgin is weggelaten. Een middel om den poss. datief te herkennen,
is de omzetting tot een bez. voorw. Kan dit niet geschieden
zonder schade voor den zin, dan is het voornw. 4e nvl. Hij sloeg
mij op de hand : hij sloeg op mijn hand mij 3e nvl. Hij greep mij
bij de kraag : hij greep bij mijn kraag, gaat niet ; mij 4e nvl.
(Zie Terwey.)
reg. 3. Hier kon de onderwerpzin verkort worden als behoorende tot de tweede type.
reg. 4. Of, zeer vreemd gebruikt als toegevend voegwoord, voor
ofschoon (zie reg. 2, waar schoon gebruikt is.).
rog, 5. daar en dewijl ; de volgende zin geeft de verklaring
van Emma's „ligt scheiden" (reg. 3.).
reg. 7. m. i. ontsierd door meer dan iemand weet, niet veel meer
dan een stoplap. Ook meldde is hier vrij zwak ; 't klinkt te
reporterachtig.
Tropen : 1. 't laatste goeden nacht : metonymia.
2. lippen : synecdoche.
3. de lente : synecdoche.
4. den Meester : autonomasia.
beemd en bosch : alliteratie.
rijm : kruisrijm, schema ababcd cd, afwisselend staand en slepend.
voetmaat jambisch, (v —) zesvoetig (alexandrijn.).
2e Couplet. Parafrase.
Van hetgeen de wereld biedt, heeft ze, wel is waar, nog weinig
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gezien, maar zou ze, indien dit het geval geweest was, even blij moedig gestorven zijn ? Neen, want zoodra het jeugdig gemoed
door hartstochten wordt aangedaan, ontstaat een zekere afschuw
voor den dood. Begeerte naar kennis moge ons voor een wijl aan
die gedachte onttrekken, de tijd der onschuld is voorbij, de tijd
der gelukzaligheid wijkt steeds verder van ons. Bij ieder ontwaken
komen de zorgen, ja, des avonds pijnigen ze ons zelfs op het rustbed.
Aanteekeningen.
reg. 2. waar' aanvoeg. wijs in den hoofdzin, conditionalis ; had
aanvoeg wijs (onechte indicatief) eveneens cond.
reg. 3 slopen, in den ven. tijd, misschien om het rijm, maar toch
ook om het tijdsverschil tusschen deze werking en aangrijpen uit
te drukken.
reg. 6. is geweest, geweest naamw. deel van 't gezegde, eergel.
voor 't verschil : hij is te Rotterdam geweest, en : hij is er geweest
(hij is doqd).
reg. 7. toegevende zin in den vorm van den vragenden zin,
waardoor 't voegwoord wegblijft.
reg. 2 en 8 hebben iets gewrongene, om aan de jambische maat
te voldoen ; zij en zich staan op verkeerde plaats.
Tropen : 1. het groot tooneel der wereld : metafoor.
2. sluipen : metafoor.
3. kenniszucht : personificatie.
4. wieken : metafoor.
5. met zoet gevlei : metafoor.
6. Eden :
id.
7. heir :
id.
(hyperbole).
8. ieder morgenkrieken : metonymia.
kille : epitheton ornans.
't tooneel der wereld : oppositioneele genitief, zooals ook de ramp
der overstrooming, de deugd der spaarzaamheid.
veêr, ten onrechte met een ", als zou veêr — veder zijn : deftige
bijvorm van ver.
zoodra voegwoord, door 't wegvallen van als.
voor 's levens eind bij v. bepaling bij huivrinq, ontstaan uit het
oorzakelijk voorwerp bij huiveren, dat hier gesubstantiveerd optreedt.
3e Couplet. Parafrase.
Nog omvatten haar vingers het kruisbeeld, het dierbare pand
van vergeving voor alles, waarin zij verkeerd mocht gehandeld
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hebben. Terwijl ze ontsliep, dacht ze aan Christus, en, zonder vrees,
want zij beschouwde den hemel steeds als haar ware vaderland.
Zij kende het kwaad slechts bij naam, en dat deed haar haren
Heer nog meer beminnen, hem, die zijn hemelsche heerlijkheid
verliet en voor zondaren het kruis droeg. Zij dacht aan Zijn
rechterstoel, waarvoor zij verschijnen moest, maar zonder angst, want
de liefde, zooals zij Jezus toedroeg, kent geen vreeze ; ze is goddelijk.
Aanteekeningen.
reg. 2. ' de regel zou gewoon luiden : een dierbaar pand van veryevinq voor wat zij falen mogt, 1 ) n.1. 't kruisbeeld, 't zinnebeeld van
de vergeving, die Christus den zondaar schenkt. Uit dezen regel
blijkt, 'dat Emma R, K. is. wat is waarin, misschien ook hoezeer.
vergevings dierbaar pand naar den vorm een Saksische genitief,
die zich van den gewonen onderscheidt door zijn s aan het vooropgeplaatste woord, onverschillig, of dat woord mannel., vrouwel.,
enkelv. of meerv. is ; vergel. moeders japon, armeluis hemel enz.
reg. 3. ontslapend bep. van gesteldheid, vervangend een bijzin
van omstandigheid.
reg. 5. om Hem enz. om heeft hier geen doelaanw. kracht, maar
is een analogie-vorming.
reg. 8. God datief voor Gode.
* Tropen : rechterstoel metonymia.
reg. 1 en 2 perifrase voor kruisbeeld.
4e Couplet. Parafrase.
Waarom zoudt ge wenschen, dat deze jeugdige maagd, die stierf,
voordat zij haar volle ontwikkeling had bereikt, langer geleefd
had, om eenmaal, schitterend te midden van haars gelijken, de
hoogste lust te zijn van tallooze aanbidders. Bedenk toch, dat er
zoo velen zijn geweest, die naar 't zoete gevlei der minnaars geluisterd en zich onbedacht aan schalksch mingenot hebben overgegeven, totdat ze uit dien heerlij ken tijd plotseling in ellende gedompeld
werden, en zij haar schoone toekomst voor immer verduisterd zagen.
Aanteekeningen.
reg. 1. wat = waarom, waartoe bijwoord van grond of van doel.
den stengel afgebroken, absolute accusatief, daar het betrekkingswoord van is weggelaten ; met van is 't éen omschreven ablatief
(naamor. van scheiding).
1')

Gewoonlijk is 't i n iets falen ; hier is falen = misdrijven.
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reg. 2. wijken bep. van gesteldheid bij zwachtels ; beter is deed
wijken te beschouwen als omschrijving van een causatief werkwoord,
waarvan de zwachtels voorwerp is.
reg. 3. ontloken van ontluiken 't tegenovergest. van luiken
sluiten ; dus niet denominatief van luik, daar luiken sterk is.
Zegswijze beloken paschen ; blok = belok.
reg. 5 en 6. hebben. 3e p. meerv. zonder onderwerp ; voorbeeld
van synesis (gedachteverbinding). De uitdrukking staat voor :.Er
zijn er, die hebben enz., waarin die den persoonsvorm regelt.
reg. 7 en 8. tot voegwoord, door weglating. van dat.

Tropen : reg. 1-4 : allegorie.
de beelden zijn, dus metaforen.
gulden : metafoor.
lach en tranen : metonymia's.
5e Couplet. Parafrase.
Waarom zoudt ge zuchten, dat die jonge maagd haar bestemming
niet vervulde ; dat zij stierf, voordat zij haar vollen wasdom bereikt
had ? Och, al moest zij het genot missen van om haar schoonheid
geprezen te worden, schoonheid baart zoo menigmaal verdriet.
Immers, nu bleef haar het harteleed gespaard, dat velen ondervonden, al zeggen ze het niet, n.l:, de liefde van den beminden
man te zien verkoelen, of geen wederliefde te vinden.
Aanteekeningen.
reg. 1. wat = waarom bij woord.
reg. 2. verwelkt bep. van gesteldh., bekn. redengev. bijzin.
eer voegwoord door weglating van dat.
reg. 4. 't missen van de hulde voorwerpsgenitief.
reg. 5. bleef omschrijvend hulpwerkwoord van den lijdenden vorm.
reg. 5 en 6. foutieve samentrekking der bijv. zinnen ; dat in
den len zin lijdend voorwerp., in den 2en onderwerp.
reg. 7 en 8. beknopte bij stellingszinnen bij leed.
reg. 7. verkoelen inf. als bep. van gesteldheid.
reg. 8. onbemind bep. van gesteldheid bij haar, dat niet uitgedrukt is (synesis).
Tropen : reg. 1--4 : allegorie.
Zusteren : metafoor.
breken : metafoor.
reg. 8 : perifrase voor sterven.
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6e Couplet. Parafrase.
De blijde bruidsdagen zijn zoo * spoedig voorbij ; menig echtpaar
begint het huwelijk reeds onder tranen. En gelijk er geen zomer
is, die niet zijn regendagen, geen herfst, die niet zijn stormen
heeft die 't laatste groen vernielen, zoo kent ook het huwelijksleven in onderscheidene tijdstippen zijn onaangenaamheden. Is de
vrouw moeder geworden, dan bestaat zij slechts voor en in haar
kinderen ; steeds is zij voor hun toekomst bezorgd, zoolang zij
zich zelf nog niet kunnen hoeden. En al brengt de zaligheid, door
haar gesmaakt, soms tranen, één woord van miskenning bederft
meer, dan duizend kussen kunnen goedmaken.
Aanteekeningen.
reg. 1. alree = spoedig ; rustende bep. van gesteldheid.
reg. 3. geen zomer (reg. 4) geen herfst (reg. 5) elliptische hoofdzinnen.
Tropen : bruidskrans : metonymia.
zalf : metafoor.
trans : metafoor.
hof en storm : synecdoche (Enk. voor Meerv.)
vrucht — knop : metaforen (allegorie).
7e Couplet. Parafrase.
Ik heb wel gehoord, dat booze lieden als benijdenswaardig werden
geprezen, maar zij kenden toch geen gemoedsrust. Ik heb groote
en wijze mannen in hun geluk aanschouwd, maar ook bij hen was
't meer uiterlijke schijn dan werkelijkheid, of zij schikten zich in

het verdriet. Ik heb ook het leven nagegaan van brave lieden,
op wie niets te zeggen viel, die zich verheugden in de liefde, die
rust vonden in hunne plichtsbetrachting, maar toch zagen allen
uit naar de eeuwige rust, want hier op aarde is niets bestendig.
Aanteekeningen.
reg. 1. heb gehoord gezegde, prijzen voorwerp, boozen voorwerp van
prijzen (eigenl. onderw. van den inf. geprezen woorden) ; door 't
gerucht bep. van oorzaak, benijdbaar bep. van gest. bij boozen.
hoorera vervangt een verl. deelw., omdat nog een inf. volgt. Dit
is geschied naar analogie van de modale hulpwerkw., waarvan
verl. deelw. en infinitief oorspronkelijk veel overeenkomst in vorm
hadden.
reg. 4. 't pers. voornw. (geluk),
reg. 5. groo ten, wijzen braven : Zelfst. gebruikte adjectieven, Deze
„
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worden zuiver zelfst. als een zwak subst., maar elleptisch bij v. als
een zwak adjectief verbogen.
reg. 6. wie moest strikt genomen wien zijn, als 3e nvl. meerv.
wie staat voor de welluidendheid.
reg. 8. de onderrmaansche kust, het ondermaansche bij Staring:
sublunarisch dal.

Tropen : gerucht : personificatie.
blinkend klatergoud : metafoor.
blinkend : epit. ornans.
haven : metafoor.
kust : metonymia.
8e Couplet. Parafrase.
Wanneer de grijsaard na bijna een eeuw levens een aanlokkelijker toekomst aanschouwen mocht, dan zou ik vroeg sterven niet
als het best achten, maar ' hoe langer men voort gaat, des te meer
staat men aan de zonde bloot,. En als men dan na een moeilijk
doorgebracht leven van deze wereld afscheid nemen moet, dan valt
het zwaar met een lachje om de lippen de eeuwigheid in te gaan.
Welnu, dit kon Emma ; God schonk haar dit benijdenswaardige
voorrecht.
Aanmerkingen.
reg. 1. voortreizen$ : part. genitief ; voortreizens een gerundium
verbogen infinitief), niet te verwarren met peinzensmoede e. d. waarin
peinzens een oorzakel. genitief is.
geweste voor : deze wereld, dit leven.
reg. 3. somber bep. van gest. bij ik ; 't beste bep. van gest. bij
verscheiden ; beste is hier ell. bij v. gebruikt.
reg. 4. meerder germanisme ; stapelvorm van meer.
Tropen : voortreizens : metafoor,
wandlen, struiklen : metaforen.
Wij hebben in het voorgaande overzicht niet alles behandeld;
waartoe het gedicht aanleiding gaf, maar toch wel zooveel, dat de
moeilijkheden voor den studeerenden lezer opgelost zijn. Voor
merkwaardige werkwoorden enz. raadplege men woordenboeken.
Dordrecht.

J. L.

V. DALEN.

BORGER EN VAN DER PALM.
Naar aanleiding van mijn artikel : „Vier dichters als gasten van
Rhijnvis Feith", ontvang ik van bevriende hand een brief, waaraan
ik het volgende ontleen:
„Alleen omdat gij Van der Palm tot de Dichters rekent, kan ik
uw ongunstig oordeel over hem onderschrijven. Beets zou in 't geheel
niet met u instemmen en Alb. Thijm had zooveel eerbied voor de
ongewone welsprekendheid van Van der Palm, dat hij na de uitgaaf van Van Oosterzee's toespraken bij de eerste steenlegging en
de onthulling van 't . Nationaal Monument (1863-1869) de verzuchting slaakte, dat het wel merkbaar was, dat V. ^ d. Palm niet
meer leefde. Ook Van Vloten is een en al bewondering voor den
schrijver van „'t bevalligste en krachtigste proza" en kapittelde
Tiele vinnig over diens verwarde en verwarrende schets, die hij
aan V. d. Palm's nagedachtenis wijdde in ,,De Nederl. Spectator"
van 1861. En Tiele zelf, hoeveel hij ook op V. d. Palm's proza af
te dingen heeft, roemt „Over 't oordeel der nakomelingschap" als
een meesterstuk van aanleg, vinding, gedachten, stijl, klaarheid en
kracht.
Van welk stuk in onze dagen geschreven zou men hetzelfde
durven verklaren ? Nog andere stukken roemt hij om „zijn vlucht,
;

zijn reinen en edelen eenvoud", en om de kroon op alles te zetten
noemt Tiele V. d. Palm „klassiek in den besteii zin van het woord".
Mij dunkt, hooger kan het toch wel niet!
En, om geen meerderen te noemen, Snellaert schrijft in 1850:
„Van der Palm wierp op ons hedendaagscl proza dien glans,
waarmede het sedert eene halve eeuw schittert ; zijne talrijke
schriften dragen op elke bladzijde het merk -van dat uitgebreid
genie, hetwelk de strenge redeneering, de diepe doorgronding aan
een krachtigen, rijken, lossen stijl wist te paren."
En waarom moet Borger ook geheel aan de vergetelheid worden
prijsgegeven ? Zijn heerlijke lierzang „Aan den Rijn" toch is en
blijft eene overschoone proeve van roerende poëzie, die onze Hoogere Burgers zonder schade nog van buiten kunnen leeren."
Volgaarne zal ik dien brief in 't openbaar beantwoorden. Gaarne
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gun ik aan Van der Palm de eer, die hem toekomt, maar ik heb
niets afgedaan van den lof dien Beets, Van Vloten, Alberdingk
Thijm voor dezen hooggevierden redenaar over hadden, ik heb de
vraag willen beantwoorden : „EIoe oordeelt het thans levende geslacht over Van der Palm ?" Prof. Tiele, de man van smaak, van
liefde voor de fraaie letteren, ook van de nieuwere, schrijft in 1861
op 31-jarigen leeftijd een artikel, waaruit blikt, dat hij niet onbepaald met den arbeid van Van der Palm is ingenomen, van Van
der Palm, die toen pas 19 jaar dood was en in wiens bewondering
de jonge Tiele wel zal opgevoed zijn. Dat is toch wel zeker een
veeg teeken.
Wat Multatuli in Idee 516 en H u e t in het 24e deel der
Rantasien over V a n d e r P a l m zegt, is allerminst geschikt om
te doen gelodven, dat de arbeid van V a n d e r P a 1 m de 19e
eeuw overleven zou. * Ik laat Bilderdijk's meening van 't jaar 1825,
waarnaar Huet verwijst, buiten bespreking, omdat die meer het
karakter dan den letterkundigen arbeid des schrijvers betreft. Toch
blijkt uit een en ander, dat 'men reeds voor vijftig en meer jaren
volstrekt niet eenstemmig was in den lof voor V. d. Pa 1 m ' s arbeid.
Die lof aan schrijvers is van allerlei omstandigheden afhankelijk.
In handboeken der Duitsche Letterkunde vindt men lange lofredenen op nooit meer gelezen, zelfs lang vergeten dichters, de arme
jongens op school moeten ze lezen en mooi vinden, zooals onze
jongens veroordeeld worden den Gysbrecht, de Leeuwendalers, de
Gravida al lezende mooi te vinden, hoewel het niemand beneden
de vijftig jaar invalt een dezer „meesterstukken" te gaan lezen, al
zou een goed voorbereide uitvoering een waar kunstgenot opleveren.
Van der Palm wordt niet meer gelezen, eensdeels omdat de onderwerpen, die hij behandelt, ons niet meer zoo belangrijk voorkomen,
anderdeels omdat de wijze van behandeling ons koud laat, ons
te tijdroovend voorkomt, op ons den indruk maakt van een thans
volmaakt onbruikbaar artikel uit een historisch museum, buitengèwoon belangrijk, omdat daaraan eene historische herinnering is verbonden. Dat er zulk werk thans niet meer geleverd wordt is zeker;
het gaat alles met verbazende snelheid en voor den dienst van het
schoone wordt niets gedaan.
Ongeveer om gelijke redenen leest men thans B o r g e r niet meer.
In onze handboeken der letterkunde is er met Borger al zonderling omgesprongen. De meest aantrekkelijke regelen, het meest
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karakteristieke over Borger schreef Huet (XXIV 13-16) in het artikel
over Bellamy en de vergelijking tusschen Borger en Nieuwland
behoort tot de beste en betrouwbaarste uit 1e „Fantasiën". Behalve den lof voor „Aan den Rijn" geeft Huet niet veel meer dan
algemeenheden. Nog erger maakt het Hofdijk, die vijf regels aan
hem wijdt met de verzekering, dat zijn „onsterflijk gedicht Aan
den Rijn" eerst met het laatste golfgeruisch van dien stroom moet
verloren gaan." Is Hofdijk hier profeet, dan moet de „grootvorst
van Europas stroomen" al bezig zijn uit te drogen of leeg te loopen.
Jonckbloet zegt ten minste iets beslissende ; heeft hij al niet veel
waardeering voor prof. Borgers geleerdheid, hij getuigt toch van
hem : „Als Dichter moge (hij) in de geschiedenis onzer Letteren
slechts aanspraak hebben op een enkelen regel, als kanselredenaar
heeft hij een roem verworven, die ons de verplichting oplegt eenige
oogenblikken langer bij hem als Prozaschrijver stil te staan."
Ten Brink wijdt aan de droefheid van Juff. Baane eene halve
bladzijde en geeft ook haar portret ; aan Borger zijn een dozijn
regels gewijd, die echter zeer juist karakteriseeren. Door mevr.
Dorbeen werd „Aan den Rijn" meer populair dan het werk verdiende. Hij vermeldt, hoe Borgers preeken bewonderaars vonden,
vooral om het „humoristische" en het ongewone-"
In mijne jeugd kende men „Aan den Rijn" met den aanvang
„Zoo rust dan eindlijk 't ruwe Noorden" het was zeer bekend, zooals
blijkt uit de talrijke citaten en de talrijke parodieën , maar al te

persoonlijk en al te sentimenteel-godsdienstig om in onze dagen nog
genoten te worden. Verder kende men : „Iets voor mijn kind":
Ziet gij die kerk mijn kind
Daar rust het overschot
Der aangebeden vrouw,
ontrukt aan 's vaders harte,
anoniem en eerst slechts voor vrienden gedrukt, Juni 1815, eveneens in vroeger tijd veel geciteerd.
Van de andere gedichten heb ik vroeger de „Leidsche weezen"
wel gelezen, een enkele maal gedeeltelijk gehoord, maar sedert 40
jaar is 't vergeten.
In zijn tijd was Borger zeker bewonderd , maar spoedig al niet
zoo geheel onverdeeld. Borger's „Dichterlijke Nalatenschap" ver-

scheen te Haarlem bij Kruseman in 1852. Op een vignet : een
predikant, 't kind op den arm, een hondje bij zich naar eene kerk
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starend. , -- Dit werkje (3e dr.) bevat ook het „voorberigt" van
den eersten druk , en daarin o. a. de woorden : „Borger wiens
dichttalent het opkomend geslacht wel niet overeenkomstig zal
vinden met de thans meer en meer zich verheffende school, doch
dat men vroeger naar verdienste wist te huldigen." Dat was lang
voor 1852 en toen was het dus al verouderd. Het werkje bevat
gelegenheidsgedichten en albumbladen ook in 't Friesch en behalve
de twee meest bekende treurdichten, een treurig product Gevecht
van Napoleon en Minerva 1 ) eindigende met de regels:
Nu staat met ijzren stift,
Op Elba's rots gegrift:
»Die 't rijk begeert van God,
»Een eiland is zijn lot !"
Van „Ziet gij die kerk, mijn kind P" gaf prof. Peerlkamp in
zijn Latijnsche rede over Borgers leven de vertaling van de eerste
veertien regels. „Aan den Rhijn" werd door Aug. Clavareau in 't
Fransch, door prof. Peerlkamp in 't Latijn, door Bowring, (die veel
over Nederlandsche letteren schreef sinds hij Holland bezocht) in het
Engelsch, door G. H. van Senden in het Duitsch, door R. Posthumus in het Friesch vertaald. „Uitboezemingen" bij Borgers dood,
werden gedicht door F. C. de Greeve , als echo van „Aan den
Rhijn" verder door Spandaw , Lulofs , G. W. van Motman Jr.,
P.(etronella) Moens, J. T. Wieland, D. Bax, (later als dichter bekend geworden en een tijdlang veel gelezen), F. Serrurier, A.
Moolenaar. J. van Dissel Jr. wijdt zelfs een lied „aan J. A. van
der Palm bij Borgers dood". Tollens schreef ook een lijkdicht
maar wilde het voor dezen bundel niet afstaan . In het vers uit
den Leidschen Studentenalmanak zoowel als in dat uit de Letteroefeningen (beide van 1821) wordt op het gedicht van Tollens
gezinspeeld.
Dat alles bewijst, dat Borger zeer gevierd en geëerd werd, trouwens Hoogleeraar bij de Theologische facalteit was toen stellig het
hoogst bereikbare.
Dat humoristische" waarvan Ten Brink gewaagt, openbaarde
zich ook in enkele verzen. Van welke soort humor dat was kan
men nagaan uit een vers, eenmaal even zoo algemeen bekend als
de „Rhijn" en beginnende met de regels:
1) Dit gedicht en »De Vaderlander" zijn de eenige werken, die niet voor
album, verjaardag, bruiloft of derg„ bestemd waren.
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Mijn Filaks, och ! mijn Filaks och!
Dit pand van groote waarde
Mijn Filaks spoog en met dat spog
Spoog hij zijne eer ter aarde.

Dat dit vers van Borger was, moet niet algemeen bekend zijn.
In een gr. 8° deeltje van 48 bl. zonder naam van schrijver of
uitgever in 1842 verschenen „Elias Annes Borger, zijn leven en
zijne dichtvruchten" (gedrukt bij T. E. Jansen Nijmegen) vonden we
een lange en sterk moraliseerende beschrijving van Borgers leven en
werken o. a. met bijzondere bespreking van zijn zeldzaam pennewerk.
Het versje getuigt van grooten ernst in de samenstelling en het
bevat ook in zijn geheel het vers van Filaks, een stuk van 32 en
36 regels, daartusschen is iets uitgelaten, denkelijk was dat al te
erg, 't is overal spuwen, spouwen, spugen en eens zelfs:
Mijne eer, ' mijn• roem, mijn lieve Laks!
Die altijd naar mij snaktet',
Het deert mij, dat gij zooveel kaks,
Daar op die bruiloft kaktet.

Dat was eenmaal een welbekend vers, en de dichter was de
S. S. Theol. Prof. Borger.
Het beest was op eene bruiloft onwel geworden en bij wijze
van poenitet zou Borger dat feit berijmen.
Twee citaten nog ; eerst:
En was het nog maar Poëzij,
Nog durfde ik er op bogen,
Maar dit, dit kwelt mijn ziel, dat gij,
In Proza hebt gespogen;

en ten slotte :
Gij deedt een vreemde huldiging
Maar zij kwam uit het harte ;
De woorden zijn U slecht ontvloeit,
Maar 't was uw eigen maaksel,
Poëten, die van dichtvuur gloeit
Drinkt, drinkt op Filaks braaksel.

Bij de beoordeeling van dit vers bedenke men echter, dat men
toen anders over dergelijke zaken oordeelde als nu, dat bijv. nog
voor een twintig jaar oude deftige heeren op bruiloften toosten
sloegen, die een dragonder een kleur zouden doen krijgen en men
vond dat aardig en gepast ; al • werd reeds in Maurits Lijnslager met

allen ernst tegen dergelijke onsmakelijke aardigheden geprotesteerd.
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Een en ander moge ten bewijze strekken, hoe noodig het is, de
gedrukte meening in een of ander handboek te toetsen aan eigen
onderzoek en vooral de uitspraak van verschillende schrijvers met
elkaar te vergelijken.
Onze conclusie is, dat Borger even als V. d. Palm verouderd is,
geen man voor onzen tijd.
Een enkel bewijs ten slotte : ' Borger's wetenschap was groot
erkenden allen, maar wij voegen er bij : groot voor dien tijd, immers:
In 1813 wordt Borger Hoogl'eeraar in de Godgeleerdheid.
In 1817 „
„
„ „ Oude Letteren en Ge„
schiedenis,
anders dan de onze is dus die tijd uit een wetenschappelij k oogpunt
beschouwd, maar ook anders, wat aangaat de levensbeschouwing der
menschen.
Op 27 Sept. 1817 aanvaardde Borger het professoraat in de geschiedenis met eene oratie ten betooge : hoe zeer de onderwijzer in
de geschiedenis verpligt was, Gods bestuur en handelingen in de gebeurtenissen der wereld, na te gaan en aan te wijzen.
Als wij ons neerleggen bij de letter van den tekst (Matth . X
29) die ons leert, dat geen muschje op aarde valt zonder den wil
des Hemelschen Vaders, dan is alle verdere betoog overbodig, maar
moet het nog betoogd worden, dan ziet men, hoe de levensbeschouwing
verandert, waar eene reeks predikanten uit ons land hunne Engelsche
collegas uitnoodigen het hunne te doen om den Zuid-Afrikaanschen
oorlog te doen eindigen. Zij zeggen niet, dat ze moeten bidden, dat
God den vrede gebiede, maar zij verzoeken , dat deze hun invloed
doen gelden om den volksgeest of * de regeering voor den vrede te
stemmen. Deze althans schenen niet alleen aan „Gods bestuur
en handelingen" te denken. Maar toen in 1853 de stichting der
Bisdommen in Nederland in behandeling was, preekte Ds. Callenbach te Nijkerk ó./V., vurig bewonderaar en vriend van Bilderdijk,
met de hem zoo karakteriseerende geestdrift over den tekst Spr.
XXI. 1 : Des Konings hart is in de hand des Heeren als waterbeken ; hij neigt het tot al wat hij wil."
Na meer dan vijftig jaar staat mij nog levendig voor den geest,
welk een diepen indruk die rede op de vrome gemeente maakte
en men hield zich vast overtuigd , dat de Koning door goddelijke
ingeving bewogen , tegen _ die vestiging zou opkomen. Maar dat

was in 18531
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In 't kort : te bijbelsch, te plat en soms te ruw voor onzen tijd,
behoort Borger tot eene periode die achter ons ligt. 1 )
Hieronder geven we zijn portret.
We doen dit
een kunstenaar
te eerder omdat
spoedig e r ver
geJonckbloet zoo
ten wordt dan de
g , bij zijn
uitvoerig
v
beoefenaar
der
uiterlijk stilstaat
dichtkunst hetzij
dat bespreekt
en
' ;hij
hij
in g ebonden
P
g
er eene beteekenis
of in ongebonden
aan hecht met het
stijl heeft geoog op arbeid ,
schreven.
En
naarmate we snelstudie en karakter.
ier leven, vergeten we sneller en
We wijzen er
ten slotte op hoe meer. Groot boven
bijna al zijne voorgangers was . T h o r b e c k e , in binnen- en buitenland hoog gewaardeerd. Voor het eerst in jaren hoorde ik hem
dezer dagen prijzend noemen. Met staatslieden gaat het als met
dichters en even als met dezen gaat het met uitvinders en kooplieden, met krijgslieden en uitvoerende toonkunstenaars.
De schilder leeft het langst in de herinnering voort, ook componisten worden nog na zeer langen tijd genoemd en geroemd, een
enkele maal vindt een beeldhouwer of bouwmeester eene plaats der
herinnering, men noemt nog soms een tooneelspeler, maar zelfs de
aspirant-wereldhervormer, het invloedrijk kamerlid, de welsprekende
redenaar wordt vergeten, zoowel als de man, „wiens heengaan in
alle kringen zal worden gevoeld", of „wiens naam onafscheidelijk
verbonden is aan ...." of wel „wiens nagedachtenis zal voortleven
in vele volgende geslachten" enz. enz.
Het is noodig, aan die vergeten onsterfelijken" aan die „onbekend geworden beroemdheden" eene ernstige studie te wijden, dat
men vete, in hoeverre onze meest voorkomende handboeken-kritiek
betrouwbaar is.
TACO H. Dr Bmm.
Amsterdam.
1 ) Als we nagaan welke viezigheden in de zoogenaamde »moderne"
romans (?) Couperus, De Stille kracht ; V. B d e n, T'an de Iroe'e meeren
des Doods in eindeloos veel bladzijden worden besproken, dan is er kans
op, dat B o r g e r juist ter wille van dit hondevers modern genoemd wordt,
maar wellicht vinden de heeren dat niet vies genoeg.
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TIJDSCHRIFTEN.

Taal en Letteren, 11 e jaargang, afl. 2.
JACOB EK, Couperus' Laura. Zooals Theocritus , Virgilius, Dante,
Rousseau , Potgieter zich stelden tegenover de onnatuurlijkheid of
zedeloosheid of slechtheid hunner omgeving, zoo kwamen de kunstenaars van 1880 op tegen de conventioneele beeldspraak en woordenkeus. Hieronder Couperus , wiens gedicht Laura Petrarca's liefde
in prachtige woorden , beelden en zinnen schildert. Historische en
zielkundige onjuistheden worden aangetoond, in de aanteekeningen
eenige moeilijkheden verklaard.
J. KOOPMANS , 1lrieuiv Middeneeus proza , bestaande in vijf M. E.
geestelijke prozaverhalen , afgedrukt in 't Ned. Archief van Kerkgeschiedenis. De Schr. merkt op, dat de uiteenloopende voorstellingen omtrent Christus' geboorte blijkbaar" verklaard moeten
worden uit twee verschillende overleveringen.
E. T. KujPin, Gedichten van P. C.Hooft, uitgeg. door Leendertz,
2e druk door F. A. Stoett. In de laatste uitgave is de volgorde
der gedichten niet chronologisch : in het 2de deel staan de dramatische werken , maar ook deze staan niet in tijdsorde. Hoewel in
't eerste deel de verzen chronologisch zijn gerangschikt , staan ze
afgedrukt naar latere uitgaven met alle veranderingen van aesthetischen of taalkundigen aard, die door den dichter zijn aangebracht.
Redacties en vormen staan nu in bonte mengeling door elkander.
Bovendien wordt op menige onjuistheid in de aanteekeningen gewezen.
Toch besluit de Schr. zijn beoordeeling met de opmerking, dat we
den uitgever veel dank verschuldigd zijn.
Afl. 3.
Verandering van woordbetekenissen I. Vele
veranderingen worden onder de rubriek Beperking van betekenis
opgesomd ; b.v. hoorn beteekent „oorspronkelijk de stof ; dan een
voorwerp daarvan vervaardigd ; dan drinkhoorn en hoorn het
muziekinstrument".
DR. S. S. HOOGSTRA , De Nederlandsche letterkunde op het examen
DR. R. A. KOLLEWIJN.

voor hoofdonderwijzer , II. De eiseh , „eenige bekendheid met de
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-voortbrengselen der Nederlandsche letterkunde , vooral van den
lateren tijd", wordt opgevat als het lezen van enkele producten,
zonder daarbij te letten op tijd, tijdsomstandigheden, persoonlijkheid•
en doel van den schrijver. En dit is — zooals Schr. aantoont —
toch noodzakelijk. Bij de bestudeering van Vondel's Hekeldichten
moet men o. a. met de Amsterdamsche toestanden van dien tijd
bekend zijn. Van Van Effen moet men meer lezen dan Kobus en
Agnietje. Voor de Leekedichtjes moet men Dr. Meyboom's uitgave
bestudeeren.
Boekaankondiging.
Dr. J. M. Hoogvliet's Opvatting van Taalstudie esa Methode van
Taalonderwijs , door Dr. J. A. der Mouw. De aankondiger , Dr.
J. B. Schepers , hoopt dat denkbeelden als deze beide mannen
verspreiden, voor de klassieke leeraren evangelie moge worden.
J. Postmus , Het Wilhelmus. De aankondiger , J. Koopmans,
merkt op , dat dit boek een uitbreiding is van een artikel in Taal
en Lett., jg. 1897 en geeft eenig denkbeeld van den inhoud.
Dr. J. Verdam , Die Spiegel der Sonden , wordt ongunstig beoordeeld door L. Scharpé in Dietsche Warande en Belfort. De beoor. deeling wordt overgedrukt.
J. G. TALEN, Geslacht in Taal. Behalve seksuele geslachtsonderscheiding , waar te nemen bij woorden als man , mannetje , haan,
ken, wijf, vrouw (en zoo zijn ook ml. of vr. veulen, varken , verder
ook koe, wolf, als ze niet in tegenstelling van stier, wolvin worden
gebruikt) bestaat er een spraakkunstig geslacht. Dat het eerste
niet veel invloed gehad heeft op het tweede blikt uit het constant
onzijdige van meisje, wijf. Nog minder was die invloed op 't woordgeslacht van levenlooze dingen. Toch gaf Jacob Grimm in 't 3e
deel der Deutsche Grammatik als teorie over 't ontstaan van 't
spraakkunstig geslacht, dat het natuurlijk geslacht door de fantazie
was overgedragen op andere begrippen , die geen sexus kenden,
(behalve bij enkele woorden als zon , maan , die werkelijk gepersonifieerd waren) en wel zoo, dat het oude, groote, krachtige, makende,
enz. door het ml. geslacht, het jongere, kleinere, zwakkere, lijdende
enz. door het vrouw. geslacht werd uitgedrukt , terwijl hij soms
een mythologies prinsiep aannam en de abstracta onverklaard liet.
`Volgens Delbruck is Grimm in zijn verklaring te kort geschoten,
-

-

volgens Karl Brugmann is zij ongeloofwaardig. Volgens dezen
21*

324
moet men het zich aldus voorstellen : Als namen van vrouwen bv.
op a uitgingen, dan was het mogelijk , dat men naar analogie die
a voegde achter stammen van andere ml. woorden. om het vr. aante duiden en waren er nog andere woorden, namen van levenlooze
begrippen , met die a , dan konden die dezelfde taaleigenschappen
bv. verbuiging , hebben en verder kon diezelfde uitgang gebezigd
worden om andere levenlooze begrippen van dergelijke opvatting
te benoemen. Zoo kwam er dan een categorie van namen van
vrouwelijke personen en eene van namen van levenlooze begrippen,
die uiterlijk overeenkwamen. Al die woorden werden vr. genoemd
Op dergelijke wijze konden andere woorden ml. worden. De
mythologische voorstelling werd gemaakt in verband met het vaststaande gramm. geslacht ; zon bij de Germanen vr., bij Grieken
en Rom. ml., omgekeerd oorspronkelijk maan, bij de Germ. ml. Het
onz. geslacht is te verklaren uit de gelijkmaking van nominatief aan
accusatief in 't ml , die van accusatief aan nominatief in 't vr.
van twee verwante woorden , waarvan het tweede een collectief
begrip bevatte en langzamerhand als meervoud van 't eerste woord
werd beschouwd. Door de beteekenis kon later een woord van
geslacht veranderen, bv. Fransch été.
De Nederlandsche leerkunde op het examen
voor hoofdonderwijzer, III (slot). Men leest alleen uit de 17e eeuw:
Granida, Warenar, Zeestraat, Ba Lava Tempe, (Oo gen troos t) ; Gi, j sbrecht, Lucifer, Palamedes, Leeuwendalers, Harpoen en Roskam. Cats
DR. S. S. HOOGSTRA,

helaas niet en geen lyrische poëzie van Marnix, Brederoo, Starter,
Luyken en geen proza. Uit de 18e eeuw alleen (?) het Akkerleven. Uit de 19e hier en daar een roman en enkele der nieuwere
boeken van twijfelachtige en voorbijgaande waarde. Schr. wenscht
splitsing van het examen in tweeën , regeeringscursussen voor de
hoofdakte , vrijheid en gelegenheid van op 't platteland wonenden
om die des Zaterdags bij te wonen.
Letterkundige Sprokkelingen uit de brieven van wijlen J. A. P. L.
baron van Heerkeren.
I. Over Romances. Alleen .Erlenkönig van Goethe en Pygmalion van
Kinker voldeden hem. Roosje en 't Vogelschieten vond hij onnatuurljk.
II. Hexameters. .Hermann und Dorothea en Luise zijn in hexameters geschreven om de Duitsche poëzie te verlossen van de
Pransche alexandrjjnen en de Engelsche jamben ; voor Londinias

ie het een bloote , niet prijzenswaardige , aardigheid.
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III. Cats' liefdesverhalen zijn beter dan men zegt. Zijn losse
verhaaltrant wordt alleen door Staring geëvenaard en is misschien
van Ovidius en Boccacio afgekeken. Hoewel geboren moralist geeft
hij in zijn verhalen nooit zedepreeken.
Kleine mee-delingen over boekwerken. Stijn Steuvels, Zonnetje
en Zomerland schijnt , hoe verdienstelijk ook , minder goed dan
Lente/even. Jammer , dat er zooveel Westvlaamsch in komt.
De Studeerende Onderwijzer, VIII 6 en 7.
-I v. Strien is met zijn opstel over „school en spraakkunststudie"
gekomen aan de afdeeling spelling Na die van De Vries en Te
Winkel besproken te hebben, zegt hij : „Kollewijn volgt in hoofdzaak dezelfde regels : natuurlijk den regel der uitspraak en ook
dien der gelijkvormigheid in zijn geheel. Alleen is hij wat radicaler
in het laten varen van wat een verouderde uitspraak vertegenwoordigt of een verouderde toepassing is van den regel der gelijkvormigheid. Maar de slot-n behoudt hij, ook de d in woorden, waar
ze een j voorstelt, de q in 't bijwoord weq enz. Den regel der afleiding laat hij varen voor de e en o, maar behoudt hij voor de ij,
om dezelfde reden dat de Vries en Te Winkel den geheelen regel
behouden hebben : uit de overweging, dat radicale hervormingen
geen kans van slagen hebben uit hoofde van de conservatieve
neigingen van de meerderheid der menschen, in casu van de schrijvenden. Het verschil tusschen De Vries en Te Winkel en Kollewijn
raakt dus slechts in zoover het grondbeginsel van alle spelling, dat
hij bij sommige woorden de tegenwoordige en niet de vroegere
uitspraak volgt ; maar overigens is het slechts een meer of een
minder afwijken van dit hóofdbeginsel."
H. v. Leeuwen geeft een opstel over Braga. Daar dit onderwerp
pas in den vorigen jaargang van N. en Z. is behandeld, kan een
uittreksel van het opstel van v. Leeuwen hier geen nut doen.
A. G. v Dijk bespreekt eenig^e woorden en uitdrukkingen, waarvan de verklaring niet voor de hand ligt. In de eerste plaats de
kat uit den boom kijken. In het - Wdb. (III 408) wordt de verklaring

van Harrebomée (zoo lang turen, tot een kat, die in een boom
geklommen is, er uit komt) de waarschijnlijkste genoemd, maar
tevens opgemerkt, dat de overgang tot de fig. beteekenis niet duidelijk is. Stoett vraagt, of uit twee door hem aangehaalde plaatsen
wellicht een andere verklaring volgt (kijken, wat de kat doet, als
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zij uit den boom springt, of hoe zij er uitziet, als zij niet in den
boom verscholen zit). Van Dijk gaat een stap verder en zegt eenvoudig, dat die verklaring uit die voorbeelden volgt. Schrijver dezes
is van meening, dat het laatste woord over deze zegswijze nog niet
is gesproken, want dat „uit den boom" hier zou beteekenen „als
zij uit den boom springt" of „niet in den boom verscholen zit" is
moeilijk aan te nemen. Voor kraakzindelijk geeft v. Dijk de verklaring van Verdam (Gesch. der Ned. Taal, 159) en Stoett als die
van „sommigen" en „anderen", maar geeft die zóó verkort, dat
niemand er wijzer door wordt. Het is jammer, dat de heeren verklaarders geen van beiden aan de gewoonte ten plattenlande hebben
gedacht om een geschrobden vloer met zand te bestrooien, want
daardoor wordt de zin van Schuermans „het kraakt in dat huis
van zindelijkheid" volkomen duidelijk en tevens het woord kraakzindelijk. Als men zegt : het is daar in huis kraakzindelijk, dan
bedoelt men ongetwijfeld : overal, waar men in dat. huis komt,
kraakt het zand onder de voeten, ten bewijze dat er nog kort geleden is geschrobd. Daarentegen kan men bij den zin van Schuermans „al de dochters zijn krakende van reinigheid" aan gesteven
japonnen denken (maar niet met v. Dijk aan krakende zijde, want
daaruit blijkt wel, dat de japon nieuw, maar niet, dat zij schoon is).
De Gids, April.
Lezenswaardig is het opstel der Letterkundige Kroniek. Het
bespreekt Natuur en Leven, verzen door F r a n s B a s t i a a n s e.
Wij doen slechts hier en daar een greep : ,;Hoevelen er in ons
gezegend vaderland zijn die hun gemoed, of wat daarvoor moet
doorgaan, trachten uit te storten in min of meer rythmisch ingedeelde regels, gewoonlijk paarsgewijze rijmend, voor negen tiende
in den sonnetvorm, dat weten niet de boekverkoopers .... niet de
uitgevers .... dat weten alleen de redactiën van letterkundige
tijdschriften, die overstroomd worden met de rijpe, half rijpe en
onrijpe proeven van dichterlijke, half dichterlijke of ondichterljke
aandrift, waarmede het meer of min letterkundig nakroost van Kloos,
Héléne Lapidoth—Swarth, Van Eeden, Gorter tegen den Nederlandschen zangberg tracht op te klouteren. En voor het meerendeel
zijn het geen brekebeenen die beoefenaars van verskunst — het
lijkt er niets naar ! Zij smeden hun verzen met een handigheid,
die u versteld doet staan. Nooit misschien is er in het verzenmaken
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zooveel talent . vertoond, nooit was de kunst van een sonnet te
vervaardigen zoo algemeen ..... Al die poëtasters van beiderlei
geslacht, die het hartstochtelijk gebaar en den breeden zwaai van
Willem Kloos, de weeke melodie van Van Eeden of den diepen
weemoed van Hélène Lapidoth—Swarth bedriegelijk nabootsen, zou
ik willen verwijzen naar het nieuwe boek (Testament Poetique),
waarin Sully—Prudhomme zijn dichter-testament heeft neergelegd . . .
Wat den jongeren dichters ontbreekt is niet de stof voor hun
gedichten, het is „le soufh.e" ..... Een persoonlijkheid, die niet
napraat wat anderen zoo of zoo omtrent gezegd hebben, maar die
zichzelf is en zichzelf uitzingt, zijn eigen geluk en zijn eigen leed,
zijn eigen overwinningen en zijn eigen nederlagen, en dat doet in
zijn eigen, in het zweet zijns aanschijns verwonnen vorm, — zulk
een persoonlijkheid spreekt uit de meeste gedichten, voorkomend
in den bundel Natuur 'en Leven van Frans Bastiaanse .... Zichzelf
heeft de dichter overwonnen ; die overwinning en den daaraan voorafgeganen strijd heeft hij heerlijk uitgezongen in zijn gedichten;
maar overwonnen heeft hij ook den vorm, de vers-techniek. Wanneer
niet alles mij bedriegt, dan heeft deze dichter, die, daarin gelijk
aan alle groote lyrische dichters en alweer voor alles aan Goethe,
zoo rustig en zoo breed, zoo eenvoudig, soms haast kinderlijk, zijn
lied zingt, de macht over die strakke lijnen, waar binnen het vers
zich beweegt, den eenvoud en de helderheid in de uitdrukking niet
verkregen dan na veel oefening in ernstigen arbeid .... Als bij
verrassing, zonder eenig vertoon is Frans Bastiaanse als lyrisch
dichter voor ons komen staan, en de ernst, de kracht van zijn
optreden, zijn rijpheid als kunstenaar hebben diepen indruk. gemaakt.
Zij geven ons het recht nog veel van hem te verwachten."
Nederland, April.
Van de in de Kroniek besproken werken vermelden wij:
Constantijn Paleologos door Mr. P. van d e r M a e s e. De
bedoeling is blijkbaar geweest in nog meer epischen dan dramatischen vorm den val van Byzantium te schilderen, en de dichter
is daarin zeer goed geslaagd. Het vers is altoos correct, stijl en
beelden altoos fraai en grootsch, het verloop der handeling ontwikkelt
zich flink in al zijn groote momenten. De beraadslaging van Constantijn en zijn veldoversten is daarom breedhistorisch aangelegd;
de aarzeling der orthodoxen om de hulp der Pausen te vragen en
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daarvoor een deel van hun geloof op te offeren, de woelingen
daardoor, eerst onder de grooten, dan onder het volk ; en -- als
fraaiste gedeelte — het geheele derde bedrijf, de zeeslag tussehen
de Turksche en Genueesche galeien, van den torentop gezien en
verteld, kunnen als belangrijke gedeelten historische poëzie gelden.
Wat de dichter er aan zoogenoemde intrige in gemengd heeft,
een klein liefdesavontuur zonder vinding en zonder bekoring, zou
beter gemist worden; het is niets in vergelijking met den val van
het Oostersch-Romeinsche Rijk. Jammer is het, dat een werk van
deze beteekenis zoo weinig zal gelezen worden ; het valt buiten de
romanlectuur, het zal (het heeft driemaal de lengte van Gijsbrecht
van Aemstel) wel nooit worden opgevoerd, en heeft door den dramatischen * vorm ook niet de kans van een ouderwetsch epos op
klassieke beroemdheid."
Zieleverwantschapdoor Louise Ahn deJongh....Evenals in Verwante Zielen van Johanna van Woude zijn er twee paar
echtgenooten ; de „zieleverwantschap" bestaat echter alleen tusschen
den heer van 't eene en de dame van 't andere paar ; de rest correspondeert niet. In het scheppen van haar personen is de schrijfster
wel gelukkig geweest ; alle zijn eenigszins aparte typen, het moeilijkst te geven was zeker de uitverkoren heer. Wanneer veel verteld
wordt van den indruk, dien zijn wijze en verhevene en zielvolle
woorden maken, loopen deze woorden zelf allicht de kans, tegen
te vallen ; dit is ook hier vaak het geval."
.Pension Brocke door C o r n é 1 i e N o o r d w a 1. Men meent
eerst, dat een roman beloofd wordt ; het verhaal blijkt ten slotte
een nogal ruw, maar goedlachs kinderboek te zijn, waarin de grappigheden en gebroken praatjes der zevenjarige een groote plaats
innemen .... Pension Brocke maakt er, naar het schijnt, vooral aanspraak op, „lollig en leuk" te zijn, en beantwoordt daar vrij wel aan."
De Spectator.
In het nummer van 6 April vinden wij onder de Berichten en
Jlededeelingen het volgende : „Opnieuw werd de heer L. C. van
Noppen, de ook hier bekende vertaler van Vondel's Lucifer, uitgenoodigd zes voordrachten te houden over Nederlandsche letteren in
de Columbia-University in The City of New-York."
Deze voordrachten, van 26 Februari tut 29 Maart gehouden,
hadden tot onderwerp:
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I. Vondel's „Samson", vergeleken met Milton's „Samson Agonistes".
II. Vondel's ,,Adam in Ballingschap", vergeleken met de Groot's
„Adamus exul" en Milton's „Paradise Lost".
III. Vondel als lyrisch dichter, met vertalingen.
IV. Hooft, de Nederlandsche Tacitus, en de tweede lyrische
dichter van zijn tijd.
V. Huygens, de zededichter ; de diplomaat ; de staatsman.
VI. De Nieuwe Gids-school ; Van Eeden, de eerste hedendaagsehe
dichter ; Hélène Swarth, de gevoelsdichteres.
„Zoo wordt" — voegt De Spectator erbij — Holland nog niet
vergeten in het oude Nieuw-Amsterdam."
Verder treffen wij een artikel aan van Mej. A. W. C. Z u i d e m a
Wilhelmus van J%Tassouwe naar aanleiding van de zeer lezenswaardige studie'' van den heer J. P o s t m u s over ons aloud volkslied.
„Deze proeve eener Calvinistisch-Nederlandsche literatuurbeschouwing, die door haar eenigszins militant karakter en de veelvuldige
herinneringen aan het idioom van den Statenbijbel onmiddellijk het
kamp verraadt, waaruit zij is voortgekomen, is geschreven met het*
doel om de eigenaardige beteekenis van het Wilhelmus voor het
Nederlandsche volk duidelijk uiteen te zetten, „dien steen te plaatsen
in den geuzengevel, waarin hij behoort, te schetsen de beteekenis
van het Geuzenzeggen en zingen."
.... „Het is de groote aantrekkelijkheid van de studie van den
heer Postmus, dat ze op heldere, aanschouwelijke wijze,
als
werd het verleden tot werkelijkheid, in het licht stelt, „hoe de
gemeenschappelijke nood, liet gemeenschappelijk gevaar, het gemeensebappelijk vertrouwen ook der benarde gemeente, zich uitspreekt in het lied, dat aller gevoelen vertolkt." — De lust van
het „rederijken" zat den Hollandschen poorter in 't bloed ; en zelfs
onder 't soldatenvolkje had enen ze, die „poëtelyck" schreven."
Was Marnix van St. Aldegonde de dichter van het Wilhelmus ?
Op twee getuigenissen uit vroeger eeuwen berust die traditie. „De
heer Postmus stelt het onvoldoende dezer getuigenissen in het licht;
wijst tevens nog eens op het oordeel van Fruin, die ook sterk aan
het auteurschap van Marnix getwijfeld heeft ; en volledigheidshalve,
doch niet zonder de welgemeende verontwaardiging, die hij tegen
alles wat libertijnsch en Arminiaansch is koestert, maakt de schrijver
gewag van de uit den koker van Brandt afkomstige, doch reeds
lang weerlegde meeping, als zou Coornhert „de libertijn in hart eil

Zoo
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nieren" de zanger zijn van het Calvinistisch lied. Het rechtzinnig
gemoed gruwt er van ! Neen, de heer Postmus tracht de kwestie
op te lossen, door er nadrukkelijk op e wijzen, dat het Wilhelmus
een Geuzenlied is, „gedicht door een man des volks of een, die
't volk als een broeder verstond" ; in zijn kinderlijk eenvoudige,
bijkans naïeve taal een volkslied, gelijk alle liederen die zijn opgenomen in het Nieu Gentsen Lieden Boecxken van 1581, waarin
we het Wilhelmus zonder naam of spreuk voor 't eerst aantreffen."

Des Amorie van der Hoeven of Potgieter?
In de Poëzy van A. des Amorie van der Hoeven Jr., bladz. 3,
vindt men een gedicht „De Maan", waaronder de vermelding Vrij
gevolgd naar Wordsworth".
Slaat men nu bladz. 77 op van het tweede deel der Poëzy, uit
Potgieter's verspreide en nagelaten werken (uitgegeven door Joh.
C. Zimmerman), dan treft men daar hetzelfde gedichtje aan, nu
met den titel „Stancen, naar W. Wordsworth", en gedateerd 1840.
Slechts een niet noemenswaard verschil is er in den laatsten regel
der 2e strophe.
In V. d. H.'s Poëzy staat het tusschen twee gedichten , beiden
uit 1839 , en in het Voorbericht van 1850 schreef de vader van
den toen overleden dichter : De drie eerste verzen, in dezen bundel voorkomende, maakte hij op achttienjarigen leeftijd." De Maan
nu is het 2e gedicht in den bundel.
Men zou uit deze beide feiten allicht opmaken , dat Potgieter
het gedichtje heeft overgeschreven , en Zimmerman , het onder de
nagelaten papieren vindend, het toen voor diens eigen werk hield.
Dit is echter niet het geval. Groenewegen , bl. 73, vermeldt:
„Door eene vergissing van prof. A. des A.... waarvoor deze later
Potgieter zijne' verontschuldigingen heeft aangeboden , is dit gedichtje, onder den titel van „de Maan" opgenomen in Proza en P.
van A. des A. Jr." Over het origineel bij Wordsworth waarschijnlijk
later iets.

Utrecht.

P.

VERSCHEIDENHEDEN.

P. H. VAN MOEI^KERKEN,
17 Febr. 1839-25 April 1901.

Ons past een woord van hulde aan de nagedachtenis van dezen
hoogst verdienstelijken leeraar en zeer belangstellenden medewerker
aan ons tijdschrift.
Voor de. Universiteit bestemd en daartoe aan het gymnasium en
het athenaeum te Deventer voorbereid, zag hij zich genoodzaakt
dit plan op te geven en in 1861 een plaatsing bij het onderwijs te
zoeken. Achtereenvolgens doceerde hij sinds 1861 aan het gymnasium te Leeuwarden, sinds 1865 aan de R. H. B. te Gouda, sinds
1867 aan de R. H. B. te Leeuwarden, sinds 1872 aan de R.H.B.
te Middelburg, sinds 1882 aan de R. H. B. te Utrecht.
Steeds maakte hij den indruk van een ernstig en zeer bekwaam
man, die de wetenschappelijke methode volgde en rusteloos arbeidde,
hoewel hij alle reclame versmaadde. Enkele werken voor het onderijs in Engelsche taal- en letterkunde daarbuiten gerekend , droeg
elke arbeid den stempel van ernstig onderzoek en van groote
ingenomenheid met den arbeid.
Dat de Vlaamsche Akademie van Wetenschappen zijn arbeid
Over de verbinding der Zinnen in liet Gothisch in 1888 met goud
bekroonde, bewijst voldoende, dat hij zich met zijn studie niet binnen

de enge grenzen van het schoolprogramma hield en dat hij met
goed gevolg streng wetenschappelijke onderzoekingen ten uitvoer
bracht.
Bijzondere zorg besteedde hij aan de studie van de literatuur uit
den bloeitijd, in de eerste plaats aan de werken van Vondel, Hooft
en Ruygens, waaruit hij met groote zorg bewerkte bloemlezingen
gaf, die van evenveel kennis als goeden smaak getuigen, ook de
toegevoegde levens- en karakterschets was het resultaat van degelijke
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studie. Bij vluchtig doorbladeren van zijne Aphorismen uit Vondels
werken, een werkje van ruim honderd bladzijden, ziet men reeds
hoe nauwlettend hij den auteur, dien hij behandelde, gewoon was
te lezen. Zijne belezenheid ook in Grieksch en Latijn stelde hem
in staat dikwijls aan den voet der bladzijde den oorspronkelijken
tekst te laten afdrukken, waarnaar Vondel vertaald had. Zijn laatste
en grootste werk was Het Nederlandsche Kluchtspel in de 17e eeuw,
6 à 700 bl. gr . 8°, een handboek van blijvende waarde en door
toelichtende- aanteekeningen en woordenlijst een onmisbaar hulpmiddel bij de studie.
Ons tijdschr. heeft vele belangrijke bijdragen aan hem te danken,
reeds van den beginne af stelde hij er belang in ; bijzonder trok
de aandacht zijn groote studie over de Huwel jks fuik van C a t s
vergeleken met het Fransch.
Moerkerken had voor den loopenden jaargang eene studie beloofd
over een stuk van Potgieter, en hij was er reeds aan begonnen,
toen hij het beloofde , het is hoogstwaarschijnlijk onvoltooid
gebleven.
Hij laat de herinnering na van een welbesteed leven, waarin hij
hoogst omvangrijke studiën ondernam en volbracht, en wel in den
waren zin, nl. niet om met noodeloos of " nutteloos materiaal te
pronken, dat een ander niet bezit, maar om saam te brengen wat
nuttig kon en moest zijn, om een werk te doen ontstaan, dat aan
anderen de studie kon vergemakkelijken, dat strekken kon tot helderder begrip en inzicht, tot beter verstand, tot werkelijke ontwikkeling.

Amst.

TACO H. DE BEER.

Portretten van Vondel.
Wij hebben onlangs eenige portretten van Vondel in N. en Z.
opgenomen en deelen thans nog mede, dat het kleine teekeningetje,
waarop Vondel ineengedoken op een stoel zit, genomen werd naar
eene teekening op 't Prentenkabinet in het Rijksmuseum. We

geven hierbij de reproductie van eene gravure van de Koninek,
die ook in bedoeld Prentenkabinet aanwezig is en die niet vaak
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wordt aangetroffen, belangrijk door het feit in 't onderschrift
vermeld.
Op de voorlaatste veiling in " De Brakke Grond" werd een
portret van Vondel door Philip s Koninck of De Koninck verkocht. Dit portret,
dat onzen dichter
voorstelt "out 87"
zooals er op staat,
en in 1674'werd geschilderd , is aangekocht voor het Rilksmuseum en hangt
than s , met drie andere portretten van
Vondel in het kicine
zaaltje in het fragmentengebouw,waar
depenningen zijn ten
toon gesteld, Daar
hangt in de eerste
plaats het kleineportr etje van Govert
FUnck, dat als het
beste weI het eerst
mag worden genoemd. En dan drie
door Philips Iionillck , waarondor het thans aangekochte. De
andere zijn ook nog niet lang in het museum. Jhr. P. Hartsen
en de erven van jhr, C. Hart sen schonken het eene. Het heeft
toebehoord aan hun voorvader Anthony Hartsen, een Amsterdamseh koopman, die van 1719 tot 1782 leefde en de dichtkunst
heeft beoefend. Achter op dit portret is een brief geplakt, aldus
luidende:

Mi:fn Heer en seer Geachte Vriend,
Permitteer mil dat ik de vrijheyd gebrujjke dit nll9v.ensgaende
pourtratt van den Prins des Nederduitschen Helicon te zenden aan
een der beste Nederduitsohe Dichters onser eeuw, en doet mij 't ge-
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noegen dit te willen aenneemen als een gering orderpand van de
achting waer meede ik de eer heb mij te noemen
Mijn Heer en seer Geachte Vriend,
UWE1Js. onderdaenigen
Vanhuys,
Dienaer en Vriend,
13

Aug.

1/67.

P. BURMAN.

Mijn Heer
De Heer Antoni Hartsen
op de Keysersgraft bij de
Westermarkt
Te
AMSTERDAM.

•

Deze P. Burman is vermoedelijk Pieter Burman, ter onderscheiding van een oom, die evenzoo heette Petrus Burmannus Secundus
genoemd , sedert 1742 hoogleeraar te Amsterdam en zelf in zijn
tijd bekend door zijn Latijnsche verzen. Als dichters zijn zoowel
de schrijver van den brief als de geadresseerde thans vrij wel vergeten.
Het derde portret door Koninck , in bruikleen gegeven door de
zonen van mr. M. J. van Lennep , is indertijd aan mr. J. van
Lennep , den bewerker der groote Vondeluitgave vereerd door zijn
oom en tante Six. Dit staat er achter op met het volgende gedicht:
Hij, die deez' beeldtenis weêr sprekend heeft doen leven
Hij, door wiens kunst onze eeuw een Vondel is hergeven
Ontfangt van 't Vriendenpaar, dat hem genegen is
Flips Koning's kunstafreel tot een gedachtenis.
L. J. SIN -v. WINTER.
10 Januari 183'2.

Van een vers van Vondel is een afdruk achter op het stuk geplakt
onder het paneel , dat het van achteren beschermt. Dat is het
bekende versje :
Op mijn Af beeldinge
geschildert
door
Filips Koning

Ornia longaevo similis.
lek telde vijf en seventigh
Toen Koning my, dus leevendigh,
Te voorschijn bracht op . zijn panneel
Wie van de kunst met kennis spreekt
Zeght dat hierslechts de spraeck ontbreeckt.
Men kroon' het koningklyck penseel.
J. V. VONDEL.
MDCDXII.
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En hiermee is de rij der portretten van , Vondel nog niet gesloten,
want in het kleine zaaltje van het Oudheidkundig Genootschap ,
boven naast de Rembrandtzaal is nog een portret van hem te vinden,
dat daar blijven moet , geschilderd door een ongenoemde.
Men ziet dat wij van den „Prins des Nederduitschen Helicon"
afbeeldingen genoeg hebben in het museum. Alleen zijn zij alle
gemaakt toen Vondel reeds vrij of zelfs zeer bejaard was. Dat in
de verzameling van het Oudheidkundig Genootschap (bruikleen van
mr. J. H. van Lennep te Zeist) schijnt Vondel iets jonger weer te
geven dan de andere ; toch is hij hier reeds + 70 jaar oud.
-

Over Bilderdijk in 1840.
Op 23 Dec. 1840 gaf prof. J. H. Halbertsma op den „zolder eener
barak" te Deventer nl. op de plaats, waar Gerardus Magn us (Geert
Groote) en Florens Radwijn de broederschap der „fratres communis
vitae" (broeders des gemeenen levens) vormden , boven de vroegere
kerk, waarin zij godsdienstoefening hielden, eene Inleiding tot de
lessen over stijl en geschiedenis aan de heeren Cadetten van het
3e regiment ligte Dragonders. Col. Frederik Boudewijn, vrijheer
van Gagern" Daarin gewaagt hij van zijn vriend Bilderdijk",
en van diens eindeloos herhaalde en hoogst zelden begrepen gezegde : „Weest meester van de taal, gij zijt het van 't gemoed." 1 )
In deze inleiding ontmoeten wij eene opmerking , die voor de
kritiek van 1840 van beteekenis is , nl.:
„Men kan onbesmet Nederlandsch schrijven , en toch een onaangenamen stijl hebben. Daarentegen kan een wegslepend schrijver
dikwerf zondigen tegen den aard der taal. Van der Palm is een
gemakkelijk en boeijend schrijver, geheel eenig in den waren volkstoon, schoon hij zich dikwerf tegen den aard van hot Nederlandsch
vergrijpt , terwijl het proza van Bilderdijk , die door zijn instinct
belet wierd om ooit tegen den aard van het Nederlandsch te zondigen , door niemand gaarne gelezen wordt."
Die kritiek van voor zestig jaar uit vriendenmond tot ons komende,
komt ons te merkwaardig voor , dan dat we die niet aan onze
lezers zouden mededeelen.
1)

Een cacograph zou in dezen zin zelfs een fout ontdekken.
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Naar de bar(re)biesjes gaan.
Het is welbekend , dat bovenstaande uitdrukking doorgaans gehouden wordt voor een verbastering van „naar Berbice". Dat deze
gissing lang niet onwaarschijnlijk is , mogen wij aannemen niet
alleen omdat de vervorming der woorden niet bijzonder groot is
maar ook omdat andere streken dan onze voormalige Kolonie Berbice , waar men in het jaar 1763 al heel gauw » naar de barrebiesjes" ging, om hare minder goede eigenschappen spreekwoordelijk
zijn geworden en in uitdrukkingen vooral in verwenschingen
gebruikelijk zijn.
Iemand die naar 't peperland ging , deed dat meestal niet uit
weelde , gelijk ook blijkt uit de verwensching in 't Hoogduitsch:
„Geh' wo der Pfeffer wiehst".
Dat het in de omstreken van Jeruzalem en Jericho niet veilig
was leert ons reeds de parabel van den barmhartigen Samaritaan
(Lukas X, 30), en de verwenschingen in 't Hoogduitsch Gek' nach
Jericho en in 't Engelsch I wiste he veere at Jericho zijn daar misschien de nagalmen van, Trouwens niet ver vandaar , bij Jaffa ,
was 't was ook niet pluis. Dit blijkt uit de 17e eeuwsche uitdrukking in Ja f fa liggen die o.a op te teekenen is uit B r e d e r o ' s
Spa. Brabander vs. 329. Zie Noord en Zuid 23, 48, 101. 1 ) Dat om
zeep gaan eigenlijk staat voor om Jeruzalemsche zeep gaan is een
oud nieuwtje 2 ).
Gaan we verder : Het is evenmin vriendschappelijk, wanneer wij
onzen medemensch naar de Noordzee wenschen, als wanneer de Engelschman iemand wenscht : „in a bandbox in the middle of the sea."
Laat ons thans dichter bij huis blijven , want ook in België
schijnt -- wij kunnen gelukkig cursiveeren -- een streek te bestaan
of bestaan te hebben , die in een slechten reuk stond Ik bedoel :
Yperen. Wie kent niet den dood van Yperen P Dat ook deze
plaats hetzij te recht of te onrechte om haar ongezondheid heeft
1) De door mij aangehaalde plaats uit V. d. V e n n e wordt noch in
het Tijdschr ift noch door 0 u d e m a n s genoemd.
2) Dat men na D r. S t o e t t' s artikel in het Tijdschrift voor Nedl. Tixa t
en Letterkunde (XV , 122 vlgg.) aan dat oude nieuwtje geen geloof meer
zal slaan is duidelijk. Ieder , die het stukje gelezen heeft , zal overtuigd
zijn dat »om zeep gaan". - »even uitgaan`, dat gemakkelijk door inwerking
van de volksluim de beteekenis kon krijgen van »voor altijd weggaan ,"

verdwijnen" , »sterven",
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bekend gestaan, heeft men uit gemelde uitdrukking willen afleiden.
B u s k e n H u e t (Land van Rubens , bl 61) getuigt bijvoorbeeld:
„Reeds sedert lang bestaat er geen dood van Yperen meer. De
moerassen , wier ongezonde dampen weleer de stad vervulden en
de bleeke burgers op schimmen deden geloken zijn vruchtbare velden geworden." Om der volledigheidswille moeten we hier echter
bijvoegen dat naast deze uitlegging een andere gegeven is nam.
naar den Vlaamschen Sinterklaas , den in het wit gekfeeden met
meel in het aangezicht bepoederden graaf van Halfvasten, die evenals onze Heilige niet altijd even goedaardig was. Men vergelijke
H a r r e b o m é e ; De Oude Tijd van 1873, bl. 119, 136 ; Noord en
Zuid VII , 280 ; D e Jager 's Archief IV , 29.
G. A NAUTA.
War fum.

Begaoves.
C r e m e r in zijn Overbetuwsche Novelle 't Kriekende Kriekske
geeft ons , 'waar Arie Ploegers , de baas van „'t Lége Veerhuus" ,
de vader van Hanneke beschreven wordt , te lezen , dat genoemde
pachter „pas een klein jaar geleden 'en soort van begaoves had
gehad".
Wat is begaoves ? Het verband doet ons dadelijk aan de ziekte
denken die zoo dikwijls eenzijdige verlamming na zich sleept nam.
een beroerte
Vanwaar komt het woord , hoe is 't te verklaren ? Het is niets
anders dan een in den volksmond ontstane vorm • van het, gelijk
't Middelnederlandsch Woordenboek (I , 694) ons leert , „nog heden
in dialecten levende begavenis" , dat begaves (begaoves) kon worden
en de beteekenis heeft van „beroerte, toeval". Met een ander suffix is 't woord blijkens Onze Volkstaal (II , 212) in gebruik in
Limburg : begaovinq. De schrijver van het artikel -Het Limburgsch
dialect vertaalt het t. a. p. door stuipen d. z. convulsiones , gelijk
de technische term luidt , voor de verschijnselen , die den arts
voor een embarras du choix uit vele en velerlei kwalen doen
staan.
Prof. V e r d a m in zijn woordenboek 't. a. p, wil in ons woord
eene afleiding zien van begaven met de onder rubriek 3) van ' dit
artikel genoemde beteekenis : „met den geest Gods vervullen, bezielen, in geestvervoering brengen". Evenzoo het Ned. Wdb. II,1367,
`9
Noord en Zuid, 24ste Jaargang.
-
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Maar zou , indien deze verklaring goed is , begaves niet veeleer
met inspiratie , enthousiasme, geestdrift, gelijk staan ? Hoe komen
we hiervan tot de beteekenis beroerte , die — de plaats uit Cremer
bewijst 't genoeg -- toch de ware is.
Neen, we hebben in begaoves een afleiding te zien van begaven —
begiftigen , het woord beteekent dus eigenlijk gave , begiftiging.
Wanneer we bedenken, dat de vrome in eene ziekte eene kastijding van 'den hemelschen Vader ziet , waaraan hij zich ootmoedig
heeft te onderwerpen, „Want dien de Heere lief heeft , kastijdt.
Hij , en Hij geeselt een iegelijke zoon , die Hij aanneemt" , zegt
Paulus (Rebreën XII , 6) ; dat hij ze beschouwt als eene bevoorrechting , eene gave , die alleen den uitverkorene te beurt valt
(Psalm XCIV , 12) , dan is 't geen wonder , dat eene ziekte soms
eene gave Gods kon genoemd worden. En inderdaad zien we die
uitdrukking door onze voorouders inzonderheid voor de pest geb ezigd. Bakhuizen van den Brink in zijne Studiën en Schetsen (III , 314) noemt de uitdrukking gave Gods voor ziekte een
„vroom euphemisme" en in het Hederlandsch Woordenboek (IV, 12)
wordt behalve het bekende voorbeeld uit B r e d e r o' s Spaanschen
Brabander (vs. 314/5) :
Jan Knol : Het hij lang eleghen. van wat sieekten is hij gesturven?
Floris : Sy segghen van de gave Gods.

nog een bewijsplaats aangehaald uit Hngghens (II, 375), waar gezinspeeld wordt op den naam Theodoor:
Jan seght : sijn wijt heet Dirkje ; en wat 's dat ? Theodore
lek magh dien naam wel hoore:
Maer wat is Theodoor ? een gave Gods : voor 't lest,
Wat 's gave Gods ? de Pest.

Wat bewijsplaatsen betreft, Ter Gouw merkt ergens op, dat we de
uitdrukking ontmoeten in de Thesauriers-rekeningen van Amsterdam
a°. 1558.
War fum.

. G. A. NAUTA.

Voor den draad komen.
Vanwaar deze uitdrukking ? Is 'ze, gelijk zoovele meer, aan
een of ander spel ontleend, aan een of ander bedrijf, aan eene
kunst, aan 't zeewezen ? Noch uit 't een, noch uit 't ander is

ze, voor zoover schrijver dezes bekend is, verklaard al acht hij de

mogelij14Qia daarvan in 't minst niet uitgesloten , zelfs nu h;j
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het waagt hier met eene verklaring „voor dén drAad te komen"
uit 't ridderwezen. Mijns inziens hebben we in voor den draad
komen een volkomeiz synonieme uitdrukking van het Middelnederlandsehe ten litsen weert komen (Middelnederlandseh Woordenboek
Iv., 690. En niet alleen in beteekenis, ook in de ontwikkeling
der beteekenis zijn deze zegswijzen homogeen. Evenals litse, lets(e)
(= Nieuwnederlandsch lis, lus) koord, touw beteekent, maar in
onze zegswijze syneedochisch (pars pro toto) staat voor : de door
een Letse afgebakende ruimte, perk, zoo ook staat draad in de uitdrukking voor den draad komen voor de door een draad afgebakende
plaats.
Om der volledigheidswille wijzen we, op 't Fra. entrer en hee
en 't Eng. ' to enter the lists, waar we wederom èn 't zelfde woord
èn dezelfde beteekenisontwikkeling zien. Alleen voor zoover het
laatste betreft is hgd. in die Schranken treten er ook nog bij te
voegen.
Een niet weg te cijferen bezwaar bij onze verklaring(?) is het
feit, dat geen van de ons overgeleverde Middelnederlandsche taalmonumenten — het voortreffelijke woordenboek leert ons dat -het bestaan der uitdrukking „voor den draad" in de periode van het
Dietsch bewijzen. Dit kan toeval zijn en met de zaak, het ridderspel, het tourhooi, kan ook 't woord litse, letse wel in onbruik
zijn geraakt of daar, waar 't nog bleef voortleven, door een meer bekend woord, in casu draad, vervangen zijn. Is 't niet -best mogelijk, dat de reeds in 't mln. aan lis, lus gehechte beteekenis van
„strik" vroeg de eenige is geworden gelijk zij dat thans nog is?
En was 't dan wonder, dat Letse door draad werd vervangen ?
War fum, G. A. NAUTA.

Examen-Plagerij . 1 )
Men begint in ons land op te ' tornen tegen de examenwoede.
Gelukkig niet alleen meer de buitenwacht. Ook de bij het onderwijs betrokkenen. Dr. J. M. 'Heringa , leeraar te Haarlem , gaf in
Het Handelsblad twee artikelen om te betoogen , dat de meeste
examens wel konden verdwijnen en dat er een eind moet komen
1) We verheugen ons , dat deze kwestie langzamerhand ook buiten de
school de aandacht gaat trekken. Dit art. vinden we in Hollandia van
13. April.
22*
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aan al het africhten , ergst van al in de gruwelijkste . miswassen
van ons onderwijs : de particuliere klaarmaakscholen , die geregeld
adverteeren : zooveel jongens er door gekregen ! Ten koste, natuurlijk , van alle zelfstandig denken en echten weetlust ! t)
Verdwijnen , intusschen , zullen alle examens wel vooreerst niet.
Maar waarom moeten ze vaak zoo idioot zijn?
Ziehier de taalkundige opgaven , bij het jongste (hulp)onderwijzers-ekamen in Amsterdam :
Nederlandsche Taal (9z tot 104 uur).
Stijlverschil.
Die weet , is kort ; die zoekt , is lang;
Die twijfelt , gaat een ziegzaaggang;

Die overreedt , is • driest en druk ;
Die overtuigt , houdt voet bij stuk ;
Wien 't . ernst is , spreekt met klem en kracht;
Die ijdel is , zoekt woordenpracht:
Die zonder diepte , diep wil wezen,
Omringt ' met neevlen die hem lezen.
1. Geef den inhoud nauwkeurig weer.
2.. Ontleed taalkundig de gecursiveerde woorden. (Benoem ze
taalkundig met opgave van bjjzonderheden van buiging, enz.)
Opstel. (104 tot 112 uur). Naar keuze. 1. Bezoek aan een
museum. 2. Brief van een jong Nederlander in Zuid-Afrika aan
zijne ouders. 3. Aan de haven. 4. Lenteboden. 5. Beschrijving
van een volksfeest.
Wat kan men voor verstandig , ontwikkelend volkstaalonderwijs
verwachten van jongelui wier bekwaamheid getoetst werd aan
zulke knutselige vernufteliseerderij als die eerste opgaaf, en die een
opstel moesten gaan maken over onderwerpen , waarop de meeste
dezer 18 jarigen zoo weinig vat hebben?
1 ) Als dat de eenige waren, was 't nog zoo erg niet. Maar op 't Gymnasium is 't meerendeels ook niet anders dan drillen voor 't examen (althans vooral 'wat Latijn en Grieksch betreft) en aan sommige H. B. S. wordt
't gaandeweg nog veel erger , daar velen het ideaal . eener B. B. S. zien in
eene inrichting die opleidt ... niet voor de Maatschappij , maar .. , voor
alle examens. Zoodoende zullen de leerlingen alle kunstjes moeten leeren,
die op examens vertoond worden en het programma van dit specialiteiten-

theater wordt uitgebreid , zoodra er weer een nieuw examen bijkomt,
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Laat men hun een gewoon goed brok proza voorleggen *en vergen
dat zij den inhoud ervan op voor kinderen bevattelijke wijze neérschrijven kunnen.
Maar wurmen met taalkundige vormen waarvan geen gewoon
mensch zich bedient en die voor volkskind en volksonderwijzer dus
waardeloos zijn , is al even pedante ^welgeesterij als het onzinnig
is opstellen te verlangen over onderwerpen , waar alleen zeer verbeeldingskrachtige schrijvers iets van terecht zouden kunnen brengen , maar zeker niet zouden willen.
Zulke examen-opgaven zijn doodgewoon idioot.
Dus gevaarlijk..
Want zij hebben alleen ten doel de a.s. onderwijzers te dwingen
in de leer te gaan bij gediplomeerden , die zelf zulke kunstjes
knaphandig weten te beredderen.

BOEKBEOORDEELING.
Het leven der taal inzonderheid dat van het Nederlandsch door P. J. v a n
M a 1 s s e n Sr. 's-Gravenpage, Martinus Nijhoff.
Een werk van 257 bladz. over zulk een onderwerp zou men alleen kunnen
beoordeelen door er een even dik boek over te schrijven.
In het kort moet ik zeggen ook een hoogst nuttig boek, waaruit men
kan leeren nadenken bij het lezen ; waarbij men zich allerlei vragen kan
doen, kan leeren opmerken en nog veel meer, maar stellig moet men niet
alles onvoorwaardelijk . als juist en als wetenschappelijk vaststaande aannemen : veel is twijfelachtig of onbetrouwbaar.
Er zijn veel te veel feiten onbewezen en er is veel te weinig uiteenzetting -- 't is vaak alleen een gezellige causerie ; het arbeidsveld is veel.
te groot genomen en daardoor is niets voldoende afgewerkt ; het aantal
feiten is veel te groot, dit werkt verwarrend, men kan die alle onmogelijk
onthouden, men kan het heele gebied onmogelijk overzien. Verder heeft
de schr. het zich gemakkelijk gemaakt door steeds bekende voorbeelden
aan te halen, waarvan enkele soms tweemaal dienst doen, zelfs (zie bl. 49
en 55) een eenvoudig woord in . 't Nederlandsch, beter ware het geweest die
voorbeelden uit te werken.
Er is veel goeds in en het denkbeeld is aardig, maar na alles, wat over
dit onderwerp reeds geschreven is had de schr. wilde hij dit geheel behandelen, een zeer omvangrijk boek moeten geven, anders had hij een onderdeel moeten behandelen ; zoo bijv. moest bl. 18 en volg. over grondtaal,
tlialecten en klankverschuiving eerder zijn weggelaten dan zoo als hier
met algemeenheden , hoogst oppervlakkig en zonder voorbeelden ter verduidelijking, waaraan de deskundige zich ergert en waarvan niemand iets
leeren kan. • Daarom bijv. het feit dat verschillende personen denzelfden
klank verschillend hooren eenvoudig niet behandeld. Bij den tegenwoordigen stand der wetenschap mocht hier bij »klankwijziging" de illustratie
niet ontbreken. Een punt, dat men zoo aantrekkelijk kan behandelen als
de uitspraak van ng wordt in drie regels afgedaan met de mededeeling,
dat 't „dadelijk in het oor springt" dat de uitspraak anders is dan die
van n + g.
Deze behandeling is te meer te betreuren, omdat de schr. van hetgeen hij
bespreekt voldoende kennis heeft genomen, zoo bijv. bL 35 de opsomming
van registratie-apparaten *), zoo de waai nemingen bl. 38 en volg. wel niet
diepzinnig of lang voortgezet, maar toch van practisch nut. In een werk
van wetenschappelijken aard moest echter niet staan : »Een kind snapt de
beteekenis van het woord" — (bl. 61) of »dat kost zeer duur" (bl. 69) onze
taal wordt door hen, die copy per meter verkoopen al genoeg bedorven en
we worden al genoeg met straattaal vervolgd, dat 't niet opgaat dat ook
in leerboeken te doen.
*) Zie daarover o. a. Signification des 'Mouvements de la máchoire en
parlant par L. P. H. Eykman ; in Teylers Archief, 2e serie 7e deel, 2e ged.
Haarlem 1900.
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op bl. 76 zal Toeter wel loeder moeten zijn, dit laatste had voor wijziging
van beteekenis veel dienst kunnen doen, gelijk in des schr. geest zou gelegen
hebben, die bijv. bi. 77 en bi. 220 dezelfde bewering en dezelfde voorbeelden
geeft. Dat vrouw »tot lagergin rang (is) afgedaald« (bi. 77) d. i. dat het
woord vroeger voor de hoogst geplaatste, thans voor de laagst geplaatste
gebruikt wordt, is juist, maar zonder de opvolgende vormen en beteekenissen
in deze mededeeling voor de lezers, voor wie dit boek geschikt is, niet verstaanbaar. Zoo ook is bi. 86 verwijzing naar 't Chineesch voor de meesten
onbegrijpelijk althans had daarbij naar bi. 114 verwezen moeten worden;
de manier van tellen der negers bleef mij persoonlijk onverklaarbaar. Beter
dan door de taal der Bantoe-negers , waar bi. 126 de Zoeloes met dezelfde
woorden aangehaald worden, zouden wij door onze eigen taal wat kunnen
verklaren bijv. hoe wij zeer veel woorden hebben om sommige kleine
dieren en in 't wild groeiende planten aan te duiden, bijv. voor onzelieveheersbeestje, voor onzelievevrouwebedstroo, voor grondel of post ; waarom
althans niet naar bi. 116 verwezen. Op verschillende plaatsen, niet liet
minst bij de behandeling der werkwoorden bi. 94 en volg. heb ik betreurd.
dat de schr. de vormen die hij behandelde niet met de overeenkomstige
hgd. en eng. heeft vergeleken, dit zou de zaak duidelijker gemaakt hebben.
Men kan geen taal beschouwen zonder vergelijking met andere. Zoo bijv.
zou (bi. 96) eg -. ei heel wat duidelijker geweest zijn door vergel. van ned.
ei met eng. egg en ned. oog met eng. eye ; regen (rain), . hagel (hail), trap,
steiger (stairs), regel, richel (rail). Vgl. Zafr. re'en, re'el enz. — Het uitblijven
van vergelijking was oorzaak, dat de analogie (bi. 96 en 97) zeer onvoldoende
behandeld werd en volstrekt onbewijsbaré stellingen worden medegedeeld
Dat 't nw. schoen door ons voor bnk. gebruikt wordt is zoo niet verklaard,
daartoe moesten die dubbele mv. behandeld worden en dan zou blijken,
dat ook het omgekeerde plaats had bijv. eng. pea (erwt) van lat. piscm,
waarbij men des voor een meervoudsteeken* aanzag. Vgl. ned. schoen (soms
uitgespr. sjoen), hgd. schub (spr. sjoe), eng. shoe (spr. sjoe); nu zijn de..
mv. hgd schuhe, eng. shoes, ned. schoen (mnl.).
»Door contaminatie kan ook een pleonasme van achtervoegsels ontstaan,
waarvan wij voorbeelden zien •in : „heerschappij, voogdijschap, maatschappij"
dat zal velen niet duidelijk zijn, maar als we nagaan dat hgd. herrschaft,
vormundscha ft en gesellscha ft nauwkeurig hetzelfde zeggen, als bovenstaande woorden , dan komt men tot het besluit , dat de ij wel gemist kan
worden.
»De oorsprong der taalcc kon men hier buiten bespreking gelaten hebben:
de uitspraak : »Die Sprache ist dem Menschen weder angeboren noch
angeschaffens is meer dan een menschenleven oud en moest niet als een
»thans<( verouderd standpunt vermeld worden. Wèl moest de evolutie-leer
in zake de taal, hier bestreden zijn, uitvoerig heb ik daarover indertijd
geschreven naar aanleiding van eene der Roscoe-lectures van Max Muller,
die deze kwestie al is 1866 voorgoed heeft uitgemaakt.
Eene andere beschouwing .n.l. die van* bl. 129 zou ik wel eens bewezen
willen zien, ze is evenmin begrepen als Jespersen's Citaat uit Schiller, de
moderne wetenschap bevestigt Schillers woord : uit den aard der dingen
is alles wat leeft wreeri en streng egoistisch en ieder zoekt bevrediging van
lichaamsbehoefte, nl. voedsel en geslachtsbevrediging, onverschillig of dat
den ondergang het lijden of den dood van de tegenpartij tengevolge zal
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hebben, de tegenpartij zoekt door kracht of list zich te verdedigen of te
bevrijden. , Dit is onweerlegbaar en daarmede blijft voor de bovenbedoelde
theorie geen bewijs over.
In het hoofdstuk »woordvorming en buiging« kan Schr. zijn onderwerp
blijkbaar gemakkelijker beheerschen, daar ontbreken de voorbeelden niet
en zijn ook de toelichtingen meestal geheel voldoende en graag hadden we
hier de Zoeloes en de Bantoes maar weer gemist. Bij bl. 146 ware eigenaardig
geweest het gebruik van 't woord -werk aan te toonen, dat o. a. voor de
ruwste werkzaamheden zoowel als voor kunst gebruikt wordt. De koetsier
praat van visite-werk, d. i. visites-rijden, van avondwerk, komediewerk enz.,
gelijk de wijnkooper zoo goed als de wijnkoopersknecht '(ik geloof, dat ik
gezel moet zeggen) maar ook de musicus en de schilder, de timmerman
en de schooljongen en voor velen is 't zeker nog al vreemd, dat men van
de premier role en tous genres, d. i. de voornaamste actrice, aan een schouwburg platweg genoemd »de eerste vrouw«, van haar schoonste rol door
eene »confrateres« kan hooren zeggen : »Ja, die vrouw kan dat werk wel doen !«
Alle lof ook voor »Wisselvormen en Volksetymologie« ; alleen betreuren
we weer dat alle vergelijking ontbreekt, waarom bl. t63 waar bij weeije
hgd. Wiese wordt aangehaald, niet tevens naast prieel aangehaald ofra.
praël, praiel van lat. pratum. = weide. Daarentegen zou bij adelijk mild
niet naar eng. addle moeten verwezen zijn, maar wel naar ons eigen aal
= mestvocht en de oudere termen. Bij lijfkoekjes de opmerking, dat ook
veel gezegd wordt : » Lievverkoekjes worden hier niet gebakken« in antwoord
op het gezegde : »Ik wou liever ....« Bij de »dubbelzeggingen« zou de
voorstelling duidelijker geworden zijn als er gestaan had : muildier (fr mule,
lat. mulus), rendier (fr. renne), walvisch (eng. whale), damhert (fr. daim)
enz. ; dit moest niet dienen om het napraten van talen, die .men niet kent,
in de hand te werken, maar om te bewijzen, wat men zegt ; als 't blijkt,
dat de toevoeging in eene andere taal ontbreekt, is het bewijs geleverd,
dat de toevoeging bij ons overtollig is. Daarom zou het noodeloos zijn hgd.
maultier, renntier, walisch en dammh.irsch of eng. reindeer aan te halen,
vooral het laatste niet omdat de verg. met eng. deer ons weer op zijpaden
zou voeren. De hoofdst. 9, 10, ti en 12 bewegen zich geheel op 't gebied
der practijk : woordsoorten, stijl, spelling, bastaardwoorden, taalgebruiken
derg. worden op prijzenswaardige wijze behandeld. Over het geheel genomen moeten we den Sch. dankbaar zijn voor dit boek, dat een ernstig
man tot nadenken moet brengen, hem een helderder inzicht in de zaak
kan geven dan tien spraakkunsten vermogen. Op enkele plaatsen ontbreekt
de wetenschappelijke waarheid, op vele het bewijs, •maar vooral is te betreuren, dat de schrijver, die soms de onbekendste talen aanhaalt, niet meer
door vergelijking met de drie wereldtalen de toelichting en het bewijs
heeft gegeven, die de lezer zooveel malen zal missen.
We zien met belangstelling een wel te verwachten tweeden druk tegemoet,
dubbel zoo groot als de eerste.
-

Nederlandsche Spraakkunst voor Gymnasiën, Hoogere Burgerscholen en
Opleidingsscholen voor Onderwijzers en Onderwijzeressen; door J. L. Ph:
D u y s e r. Gron. Wdltrers 1901.
De opmerking moet mij alweer uit de pen, dat onderwijs-inrichtingen
voor verschillende doeleinden ingericht hemelsbreed verschillen als het
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rechten, plichten; verplichtingen, behoeften en uitgaven • geldt, maar volmaakt dezelfde zijn, als er een titel van een boek gedrukt moet worden.
Hoe kan ooit hetzelfde boek ten gebruike bij het onderwijs in Nederlandsche
Spraakkunst gelijkelijk geschikt zijn voor opleidingsscholen voor onderwijzers en voor de H. B. S. of 't Gym., ? Bij 't examen voor 't L. 0. worden
nog steeds allerlei zaken gevraagd, die noodig of onnoodig meestal gevraagd
mogen worden, omdat Nederlandsche Spraakkunst een der hoofdvakken is,
op de H. B. S. zullen ongetwijfeld de Leeraren, die flik taalles geven in
de le en de 2e kl. en dan de practijk en de lectuur hoofdzaak maken, de
beste resultaten hebben. Maar dan nog moet de keuze van wat de leerlingen moeten weten, zeer voorzichtig geschieden.
In het Voorbericht van dit boek lezen we : »Met (?) andere Spraakkunsten
»verschilt deze o. a. hierin, dat alles weggelaten is, wat van geen practisch
»belang is of wat tot nutteloos memoriseeren zóu verleiden «
Dat was . m. i. juist zooals het hoorde. Maar ... jammer genoeg voor
deze Spraakkunst, waaraan inderdaad ijverig gewerkt is, veel is er in blijven
staan, wat volstrekt ongebruikt moet blijven. Ook is er herhaaldelijk weggelaten, wat er in moest, altijd vasthoudende aan het boven uitgedrukt
beginsel. We hopen , dat waar op bl. 1 Germania geciteerd wordt , het
Duitsche tijdschrift bedoeld wordt en niet het onbetrouwbaar Belgisch
tijdschrift, waartegen wij meermalen waarschuwden. 1)
Heel goed is 't gezien, dadelijk over taalgrens te spreken, daarvan kon
zelfs wel wat meer gezegd zijn, o. a. hoe die bepaald wordt ; flink over
dialect en spreektaal de waarheid te zeggen in plaats van de holle klanken
waarmede tegenwoordig hoog modern geschermd wordt. Verder komt het
er maar op aan, of de docent dit boek met de leerlingen leest en bespreekt
of dat hij (als hij 't verkeerd doet) dat heele boek zal uitvragen. De behandeling van voorwerp en bepaling is hier ook doelmatiger en meer waar
dan in de meeste andere boeken, zoo ook is de uiteenzetting van 't verschil
tusschen werkwoordelijke en naamwoordelijke gezegden zeer verstandig ; in
verband daarmede wordt een zin die hoed staat netjes eene zeer verklaarbare constructie, hoewel 't m. i. niet noodig is te analyseeren en te construeeren, wat dadelijk verstaanbaar is. Vandaar ook dat velerlei onderscheidingen moesten weggelaten zijn bij v. bi. 20 : bij de bespreking der
voorwerpen wordt van meewerkend en belanghebbend voorwerp gehandeld. Dan komt eerst de uiteenzetting wat dat is en dan waarin die medewerking bestaan kan o. a. »het als bezitter voorgesteld worden van eenige
zelfstandigheid, in den zin genoemde — dat is iets voor een beschrij vingsbiljet
et van de belastingen. Dan maar in eens van possessieve datief gesproken
en die benaming met een paar voorbeelden verduidelijkt. Inderdaad is het
.1) Germania werd opgericht door Adolf, Baron von Ziegesar, leeraar
aan het athenaeum te Brussel, een Luxemburger in 1849 geboren en onlangs
gverleden. Hij nam deel aan de veldtochten van 1866 en 1870, werf het
hoofd der Duitsche' kolonie te Brussel en vond. de Duitsch-Vlaamsche beweging uit, met het »doel" de verfransching der Vlamingen tegen te
gaan ... denkelijk door ze te verduitschen. Het orgaan dezer »beweging"
was het tijdschrift Germania, niet te verwarren met het degelijke Duitsche
tijdschrift van dien naam.
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voorwerp in het algemeen hier heel duidelijk • behandeld, beter ook tot
inzicht in den bouw van andere talen en meer naar waarheid.
De noot op bl. 27 komt mij bedenkelijk voor. Daar staat : Men hoede
zich er voor (lees : men wachte zich .- . . of wel : men moet ... niet enz.)
in uitdrukkingen als vergelijken met, zich schamen over enz. het voorzetsel
te beschouwen als een dèel van het werkwoord enz. Dat 's juist. Maar
't was voorzichtig geweest dan meteen bij de hier gegeven juiste uiteenzetting ter vergelijking ook de bepaling te behandelen:
men schikt zich in zijn lot (een voorzetsel)
men springt voor, in over de sloot (vele voorzetsels).
Zoo ook had ik hier graag behandeld gezien 't verschil tusschen Kasusobjekt en praepositionaal objelct, waarbij de betrekking tusschen werkwoord
en voorwerp ' f door verbuiging óf door omschrijving wordt uitgedrukt of
aangewezen ; zoo bijv. zich schamen voor te vergl. met »wie zich mijns of
maner uwoorden zal geschaamd hebben" enz. Op bl. 30 staat »een overwonnen basterds (Bredero), maar die uitdrukking is uit Vondel's Gysbrecht
meer algemeen bekend ; de uitdrukkingen contradictio in terminis en in
adjecto hadden vertaald moeten zijn of kunnen wegblijven.
Het werkje is ,echter bijna altijd leesbaar en dat is de hoogste lof voor
een spraakkunst ; in handen van een verstandig man die zijn vak kent, is
't goed dat bl. 53 over hemelen en hemels gesproken wordt, en er wordt
zelfs heel verstandig over gesproken, maar 't boek wordt een marteling
voor de jongens als zoo'n menheer meent te moeten vragen : welke woorden hebben twee meervouden ? Zoo ook kan de behandeling van naamvallen en verbuiging gevaarlijk worden voor de leerlingen (eveneens
trouwens als de behandeling van den zin) als men goedvindt te vragen:
»Wanneer staat een woord in den Oen naamval ?s en er moeten dan
vier gevallen genoemd worden, daarbij is het 2e onduidelijk en het 4e zeer
onduidelijk.
Dat 4e geval is nl. de akkusatief van maat en 't is zeer nuttig bij de behandeling van het voorwerp (geheel in den geest des schrijvers, zie § 31,
een heel mooie paragraaf) te vergelijken :
de kruidenier weegt lcrenten
dat pak weegt drie kilo.
Niet duidelijk ' is (bl. 58) »de bijstelling van een Zen naamval staat steeds
in den 4enct, daarbij diende gezegd te zijn, dat we in dien .vierden nmv.
te denken hebben aan een omschreven genitief met weggelaten voorzetsel,
wat bij den datief juist zoo kan verklaard en nog duidelijker gezien worden.
Op bl. 60* is de Sch. een beetje in strijd met hetgeen hij bl. 11 zegt;
uit bl. 60 zou men kunnen afleiden. dat de Sch. zich bij adjektieven een
voorwerp denkt ; daartegen dient gewaarschuwd, omdat men veelal hoort
dat adjéktieven dezen of genen naamval regeeren. Op bl. 63 had gewaarschuwd kunnen worden tegen het toenemend misbruik van omschreven
komparatieven en superlatieven, waarom zou iemand op de meest eervolle
wijze worden ontslagen, het is toch een absolute superl. dus op de eervolste
of op hoogst eervolle wijze. In § 57 mis ik de behandeling van ronder, rooder
in verg. voor »meer den cirkel (of den bal) gelijkende en »de roode kleur
meer naderende« of •»hoogei roods. Desnoods kon »goudener dan goudcc
(Bilderdijk) en »zilverder dan zilvercc achterwege blijven.
B1. 69 vind ik wel, dat het lidwoord in het mnl. »nagenoeg niet« voor-
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kwam, maar er had bij moeten staan, dat de vorm van het aanwijzend
voornaamw. zich handhaafde tot in de 17e eeuw waar we bijv. in de
Statenvertaling lezen : dat eerste gebod, dat tweede, gebod; en derg. Bij
het bespreken van zich ware wenschelijk geweest de taallijn aan te geven
waar noordelijk gezegd wordt hij verkleedde zich en zuidelijk hij verkleedde
zen eigen, id. hij heeft zich en hij heeft 'em geschoren. Aangaande de
behandeling der voornw. eveneens : heel goed behandeld als de leerlingen
dat maar niet moeten opzeggen.
Over 't algemeen is 't flink, dat de Schr. royaal erkent, dat het gebruik
der taal bij den letterkundigen kunstenaar kan en mag afwijken van dat
bij den gewonen gebruiker der taal, maar niet nalaat er op te wijzen dat
er van die vrijheid soms op belachelijke wijze wordt misbruik gemaakt.
Zie daarover ook bl. 95, maar voorzichtigheid is noodig ; op bl. t02 staan
ook aanstellerigheden of slordigheden. Daarom is bl. 113 zoo bijzonder te
prijzen. Een overwegend en niet weg te nemen bezwaar heb ik tegen die
namen der tilden, men noeme ze in 't Latijn presens imperfect enz. of_
gebruike onze oude vertalingen tegenes. tijd, verf. tijd, zoo als ze in alle
landen der wereld heeten en begrepen worden, maar men noeme niet
ik loop, ik speel, o n v o 1 t o o i d t e g e n w. t ij d 't mag philosophisch te
verdedigen zijn, in de practijk. is 't onzin. Wat moet een leerling met al
dat voltooid en onvoltooid, woorden, waarbij hij steeds aan heel wat anders
denkt.
Tot zoover over bl. 1-112, aanbevelenswaardig meestal, wanneer het
boek gelezen en besproken wordt, maar niet als de docent het van buiten
laat loeren en vragen stelt over al die indeelingen en onderscheidingen.
Die reserve is voor bl. 111 en volg. nog veel noodiger : want die behandeling van zinnen is voor gewone leerlingen als les, d. i, om schoolsch op
te zeggen uit den booze ; dat nevenschikkend en onderschikkend zinsverband is mij voor lesoverhoorders een gruwel. Daar staat de man, het groote
vraagteeken : Hoe verhoudt zich de toegevende zin tot den hoofdzin ?
De lesopzegger heeft zijn verstand te slapen gelegd maar houdt voortdurend zijn geheugen aan tot strafexerceeren en khn dus antwoorden (bl. 152).
»De toegevende zin verhoudt zich tot den hoofdzin, als bij de nevenschikkende verbinding een zin tot een anderen, waarmee zij beperkt tegenstellend verbonden is."
Wat een massa dikke woorden in twee regels. En als iemand dat nu
zeggen kan, wat weet hij dan nog ?
Dergelijke hoogstbelangrijke mededeelingen staan er vele in dat andere
gedeelte ; ik ril bij de gedachte, dat te moeten opzeggen. Op de H. B. zou
voor al dat moois geén tijd zijn, gelukkig. — Zonder den poespas kan de
Schr. het toch zoo goed redden. Zie eens § 128, hoe eenvoudig en duidelijk
is daar de subjonctief of konjonctief behandeld, heel voorzichtig wordt er
ook terecht gezegd, dat die wijze achter enkele woorden voorkomt, niet
zooals 't soms heet, dat deze woorden die wijs regeeren. Afleiding, samentelling en spelling konden korter, maar zijn zeer duidelijk, als de leerlingen dat nu ook maar niet behoeven op te zeggen.
-

Verklarend handwoordenboek der Nederlandsche taal (tevens woordentolk)
door M. J. K oen e n , 2e druk, Gron. Wolters.
Met genoegen kondig ik hier den tweeden druk van dit woordenboek aan,
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dat bij zijn verschijnen in ons tijdschrift hoogelijk werd geprezen. Blijkbaar
hebben wij goed gezien, althans het feit, dat een woordenboek in 1897
verschenen reeds -in '1901 een nieuwen druk beleeft, is bewijs genoeg, dat
het aan velerlei eischen voldoet. En dat is inderdaad het geval : de kleine
vette letter maakt het zoeken gemakkelijk terwijl de verklaring, zoo kort
neogelijk, cursief er achter staat en de taalk. aant. in gewone letter er
achter. Dan staat elk woord met eigen beteekenis alleen, zoo bijv. poet
zesmaal onder elkaar, veel gemakkelijker dan eens met vijf naast elkaar
geplaatste •beteekenissen. En dan ..... heeft men al naar volledigheid
gestreeft, men heeft niet, zooals bij V a n D a 1 e , ook alles gegeven; wat
nooit gezocht wordt, bijv. eindelooze reeksen met af-, over-, om- enz., alen
gaf ze hier alleen als de beteekenis verschilt van die van 't grondwoord.
Blijkbaar staan we niet alleen in onze waardeering. De beer A. W.
S t e 11 w a g e n wijdde in School en leven van 4 April aan dit boek een zeer
waardeerend artikel, dat van ernstig onderzoek van het werk getuigt en
waarvan liet kort begrip is -een gemotiveerde lofrede op K o e n e n' s
(Woordenboek.
In een opzicht ben ik 't maar gedeeltelijk met den heer Stellwagen eens,
nl. wat betreft een paar soorten van woorden, waarvan er hier ontbreken
zouden. Als bijv. Io vivat en Gaudeames er in stonden, verklaard als;
aanhef van een studentenlied, dan zou dit den lezer niet veel wijzer maken
dan hij bij de lectuur, waarin dat voorkomt, al is ; wil de Sch. antwoord
geven op de vraag :• Wat noemt men in de letterkunde decadenten ? of
Wat is het Zionisme ? dan moet hij onvoldoende antwoorden geven of een
heel opstel aan zoo'n woord wijden. Zoo behoeft, het woordenb. ook niet
de plaats van een Maleisch woordenboek te vervangen, al stem ik volkomen
toe, dat bijv. berrie-berrie, moniet, ontong, obat, pasjol, pietjitten. en enkele
andere, die elk oogenblik voorkomen, er in hadden moeten staan, ontong
bijv., dat in den Max Havelaar met zooveel nadruk voorkomt, maar dan
toch ook zeker brandal (fig. voor kwajongen) en tandakken, een paar woorden die S. niet noemt.
't Is moeielijk een • woordenboek te beoordeelen anders dan • na langdurig
gebruik, dit is de scherpste kritiek, maar 't is' venijnig een woordenboek
met een half dozijn andere te vergelijken om leemten te vinden. Ik heb
dit dan maar nagelaten en alleen 't boek ernstig doorgezien en hier en
daar Pene aanteekening gemaakt. Onder den indruk der • jongste beursbeweging te New-York (7-10 Mei) verwonder ik mij, dat boom en trust
er niet in staan, en waar alles photografeert, vraag ik : waar bleef kodak ?
Ik maak verder onderstaande verstrooide aanteekeningen openbaar ten
bewijze, dat ik genoeg van het boek heb nagegaan om het te mogen prijzen.
Snoes is nooit .— snoeshaan. Ik vind wel 't woord asem, maar . geen verklaring van dat woord in de uitdrukking geen asem geven of geen asem
voor geld ! 't Woord ontbreekt in dien zin ook in het Leidsche Woordenboek, maar liet staat nog op de eerste bladzijde van Jeanne rollette van
P a a p. Ik vind lenteren (talmen, dralen) , » ik heb gelenterdr. Ik ken
leuteren en lanterfanten, maar voor lenteren zou ik geen bewijsplaats weten.
..Legende is geen »verdichte levensbeschrijving«, maar wel de levensbeschrijving van een heilige of kerkvader, zelfs van het verhaal van een heilig
feit ad legendum, d. i. ter lezing in de kloosters. Ik vind : teerkwast, ni.
— en. De vlugge — breeuwt en zoekt naar naden rond (Tollens). Zoo'n
-
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citaat moest wegblijven, daar 't woord zich voldoende zelf verklaart, èf er
moest een citaat staan, dat 't duidelijker maakte. Wat beeuwen is, zal
menigeen eerst moeten zoeken. Ik vind telganger (hakkenei, paard) , rn.
- gangers. Ik zoek hakkenei en vind telpaard, telganger; ten einde raad
zoek ik die twee woorden, maar vind 211en telpas = telgang van een paard,
n nû weet ik nog altijd niet, wat een telganger is, hoewel ik er moeite
genoeg voor gedaan heb. De telganger is een paard, bij voorkeur voor niet
onverschrokken dames, een paard gedresseerd om geregeld rechter voorpoot
en rechter achterpoot en dan weer linker voorpoot en linker achterpoot
te gelijk te verzetten. Knickerbockers zijn niet de bewoners van New-"York,
maar wel de oudste bewoners, voor zoover ze van Nederlandschen oorsprong
zijn. Bij precieus en precieuse moest vooral ook de historische beteekenis
staan. Wie een beetje Fransch kent, verstaat het bastaardwoord, maar weet
dan nog niet, wat hij door »precieuse taal« te verstaan heeft, eene uit'
drukking, die in onze hedendaagsche kritiek nog vaker moest voorkomen,
dan reeds het geval is. Bij Swicetit (d. i. sweet scent) had ik den oorspron
keljken vorm, bij Sybariet de afleiding vermeld willen zien. Trui is wel
»zeug, moerkonijn, lichtekooi«, maar in deze beteekenissen tamelijk verouderd, als gebreide bovenborstroic voor zeelieden en enkele werklieden kan
men het alle dagen lezen en hooren. Syndicaat is wel eene »vereenigingç
maar er staat niet, van welke soort; dat idongelen of klungelen ook beteekent knoeien, slecht werken (o.a. in klungelwerk) staat hier niet. Bij
onvrede vind ik ' vero, maar dit is stellig niet verouderd ; het woord komt
voor als aanvang van den titel van d e n II e r to g s rede in de Leidsche
Mij. 'v. • Letterk., door ons verkort overgenomen, en 't is herhaaldelijk in
den laatsten tijd gebruikt.
Ziedaar eenige aanteekeningen, bewijs dat 't boek met oordeel des onderscheids is doorgezien. Ik kan alleen herhalen, wat ik in den aanvang
schreef, dat het een goed, bruikbaar boek is, dat ik gaarne aanbeveel.
'

DE BEER.

Holland und Deutschiand Wandlungen und Vorurteile, Antrittsrede von
dr. E. F. K o s s m a n n, Privatdozent an der Universitat Leiden. Den Haag,
Martinus Nijhoff. .
Dr. Kossman, de leeraar in het Duitsch van H. M. de Koningin, bekend
door, de volstrekt eenige wijze, waarop hij de studiën leidt van hen, die
zich aan het examen voor Leeraar in het Hoogduitsch voor M. 0. voorbereiden, heeft zich tot privaatdocent te Leiden laten benoemen en met
evenveel talent als overtuiging in zijne rede bij de aanvaarding zijner lessen
aangetoond, hoe treurig het met de opleiding van taalleeraren geschapen
staat. In den aanhef laat hij duidelijk uitkomen, hoe de leeraar in Duitschland de wetenschappelijke man is, voorbereid en in staat gesteld, de wetenschap te dienen, hier te lande moet de aanstaande leeraar zich behelpen
en met moeite bijeenbrengen, wat hij volstrekt noodig zal hebben, oii les
te kunnen geven. Terwijl voor Latijn en Grieksch, aan elke Universiteit
cen deftig stel professoren aan den arbeid is, hoewel de jurist, de medicus,
de philosoof na zijn promotie geen Grieksch meer kan lezen en geen
Latijn meer wil lezen en 't ook niet spreekt, dan als de orakeltaal der
technische nomenclatuur, otitbreken die professoren voor de moderne talen,
welke talen bij e'ke verdere studie noodig zijn, die we moeten spreken en schrij.
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ven als we tot de wereldbeweging (in studie, handel en verkeer) in eenigerlei
betrekking staan. Zelfs voor het Nederlandsch zijn onze universiteiten
schraal voorzien ; maar voor de vreemde talen is 't universitair onderwijs
zoo beperkt mogelijk. Met nadruk wijst dr. K. op dezen toestand en wekt
op tot verandering en verbetering. Hij had de gelukkige gedachte, niet
over het hooge nut zijner wetenschap te spreken , maar een kijkje te
geven in den arbeid, dien hij te verrichten heeft, die inderdaad in Nederland wil optreden voor de studie van Duitsche taal- en letterkunde. Met
verrassende volledigheid (voor zoover bij lezing der rede kan worden
nagegaan), teekent dr. K. de letterkundige feiten aan, die getuigen van de
meening, die Duitschers over Nederland en Nederlanders. over Duitschland
uitspraken, van de 16e eeuw tot heden (enkele feiten uit vroeger eeuwen
buiten rekening gelaten) dit ter verduidelijking van hetgeen in den aanvang werd gezegd aangaande de eischen, die aan den docent gesteld ..
moeten worden en aangaande de taak, die hij te vervullen heeft. Is deze
rede daarom belangrijk, ze is niet minder belangrijk voor allen die de taal
beoefenen en bijzonder ook voor hein, die de Nederlandsche letterkunde
bestudeert, hij zal er veel in vinden, wat hem aangenaam is, te weten.
Geheel zonder voorbehoud acht ik echter niet wenschelijk de uitsluitend
wetenschappelijke opleiding van leeraren naar het voorbeeld van Duitschland aan te prijzen. Vergeten wij niet, dat de leeraar zelden, de hoogleeraar
nooit dè vreemde taal spreekt, die hij onderwijst. Het werd mijn vriend
V i t o r, hoogleeraar aan de universiteit te Marburg in Hessen. zeer
kwalijk genomen, dat hij Engelsch spreekt als zijne moedertaal. Hij moest
suffen op oude handschriften of dialecten bestudeeren, maar de taal gebruiken, waartoe zou dat dienen ? Zoo zien we dan ook nu en dan wetenschappelijke beoefening der talen aanprijzen, maar dat die beoefening vormende
waarde zou moeten hebben, daaraan schijnt vaak niet gedacht te worden.
De taal moet middel zijn en geen doel, men moet de taal leeren om die
te kunnen spreken, lezen en schrijven en dat lezen moet zich ontwikkelen
tot kennis van land en volk en van den geest der tijden. Daartoe is studie
van letterkunde, zeden, gewoonten, gebruiken en derg. volstrekt noodig.
Eene der jongste uitingen op dat gebied geeft dr. M. V a 1 e t o n te
Arnhem in het Tijdschrift voor Onderwijs en Opvoeding, 3e jg., aft. F1 en 12
als volgt:
,,Ik geloof, dat men ook zonder zich te bekommeren om het specifiek
karakter van Grieken en Romeinen een belangwekkend beeld kan geven
van een groot verleden, den ontwikkelingsgang — in zijne uiterlijke verschijning — van een stuk der menschheid, waartoe onze »geestelijke voorouderss behooren, ook melding makende, met verduidelijking door af beeldingen, van produkten der beeldende kunst, ook kárakteriseerende coryphaeën der letterkunde, ook philosophische systemen met een woord besprekende, ja ook ingrijpende sociale verschijnselen, als de invloed van den
slavenarbeid, 't invoeren van gemunt 'geld, de eigenaardige positie der
vrouw. Maar daarnaast bljve de lectuur bestaan als zelfdoel."
Ziedaar inderdaad een ideaal. En hoe dr. Valeton die »lectuurcc wil
opgevat zien zegt hij ook, waar hij eischt, »dat de leerlingen zoo grondig
en , alzijdig mogelijk die schrijvers, die zij lezen, moeten leeren verstaan.«
Dat acht dr. V. bereikbaar en dat acht ik ook bereikbaar, al zal het voor

Latium, maar vooral voor Athene veel arbeid en overleg kosten, daar de
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docent te handelen heeft over eene wereld, over eene maatschappij in bijna
alle opzichten geheel verschillend van de onze.
Stellig is het gemakkelijker voor de moderne talen en vooral voor het
Nederlandsch, maar het is de vraag of overal op gymnasium en hoogere burgerschool naar dat vormend onderwijs wordt getracht. Als men ziet, wat er
vaak door lectuur of leesstof verstaan wordt, dan mag men dat betwijfelen.
Zou inderdaad een serie legerberichten, al zijn ze van Julius Caesar een
geschikte lectuur voor onze jongens zijn ? Zouden ze er belang in stellen?
En belangstelling wekken is toch stellig het eene noodige bij het onderwijs,
dan komt de rest van zelf.
Ik sla mijn oude schoolschriften eens op en lees een gecorrigeerde vertaling:
»Intusschen maande Caesar dagelijks de Aeaui om het koren, dat zij . in
naam des Staats beloofd hadden ; want wegens het koude klimaat, omdat
Gallïe • zooals vroeger gezegd is, onder den invloed van het noorden ligt,
was niet alleen het koren op de velden niet rijp, maar was er zelfs geen
voldoenden voorraad veevoeder voorhanden ; het koren nu, dat hij met
schepen langs de rivier de Arar aanvoerde, kon hij deswegens minder goed
gebruiken, omdat de Helvetiers hun weg van de Arar hadden afgewend,
van welke hij niet wilde scheiden."
Dit is nu nog al begrijpelijk, maar de arbeid aan dit stukje te besteden,
is niet geëvenredigd aan het belangwekkende van den inhoud. Maar er
zijn heel andere proefjes :
»Aldus antwoordde Caesar hun : dat hem te minder twijfel gegeven werd,
omdat hij deze zaken, die de Helvetische afgezanten vermeld hadden, in
zijne herinnering bewaarde en des te moeielijker verdroeg, naarmate ze
minder door de schuld van het Romeinsche volk waren voorgevallen
(hadden plaats gegrepen) en dat — zoo zich dit volk van eenige beleddiging bewust ware geweest, het niet moéielijk geweest zou zijn, zich in
acht te nemen ; maar , dat het daardoor bedrogen was , omdat het noch
inzag, dat er iets bedreven was door hetzelve, waarom het zou vreezen,
noch meende zonder oorzaak te moeten vreezen."
Bij het onderwijs in moderne talen kan een leesboek verouderen bij dat
in de oude talen zeker niet, althans Caesar en Nepos en de Anabasis werden
eeuwen her gelezen en daar blijft het bij. Zou iemand nu nog den Messias
of der Tod Abels op school lezen zooals vroeger gebeurde ?
Dat bij de moderne talen vaak eenige jaren worden vermorst niet het
vertalen van nietszeggende zinnetjes behoef ik nauwelijks te herhalen.
Het is te hopen, dat het streven van dr. Kossmann met goeden uitslag
worde bekroond en dat rekening worde gehouden met den eisch door
dr. Valeton gesteld ; dan zullen onze leeraren deugdelijk wetenschappelijk
kunnen gevormd worden, beter en gemakkelijker dan thans geschiedt en de
eischen der practijk in het oog houdende, zullen wij beter resultaten hebben
dan onze Duitsche naburen. De wetenschap blijve echter uitsluitend bewaard voor den docent en voor de universiteit ; de wetenschaps-bacil heeft
al meer kwaad gedaan dan de paalworm en de witte mieren en met allen
eerbied en hooge waardeering voor alles , wat inderdaad wetenschap heet,
bidde ik vast te houden aan de onomstootelijke waarheid de school is er
wel voor de wetenschap, maar de wetenschap is niet voor de school. Wie dat
vergeet kweekt gedachtelooze napraters, bekrompen en domme menschen,
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Romans in, Proza, door dr. J a n t e n B r i n k. Leiden, Brill.
Van dit werk is de 6e afl. verschenen, waarin de »Schehnenroman ten
einde gebracht wordt, volledig en amusant, daar de Sch. van deze soort
literatuur speciale studie maakte en daarover zelf een omvangrijke monografie uitgaf. Het nieuw begonnen hoofdstuk »Heroïsch-galante romans«
belooft ook zeer interessant te worden, reeds dadelijk treft ons de belangrijke beschrijving van het hotel de Rambouillet en het leven aldaar.
Tooneelstukjes voor Dames. Kuilenburg, Blom & Olivierse.
We ontvingen thans No. 4, 5 en 6 van de eerste en No. 1, 2 en 3 van
de tweede serie en kunnen dus de uitgave als welgeslaabd beschouwen. De
stukjes zijn alleen mct damesrollen en kunnen met zeer weinig theatralen
toestel gespeeld worden, zoo dat elke 'kamer dienst kan doen. De kleine
omvang geeft natuurlijk zelden gelegenheid tot karakterontwikkeling, zoodat
zij. die duidelijk spreken en goed met overtuiging iets zeggen kan, alle kans
heeft succes te hebben. In uitersten vervallen de auteurs niet, de personen
zijn alle gewone menschen, meestal uit den gegoeden rniddelstand. De ons
gezonden stukken zijn :
I. No. 4. L o u i s e B. B. Orchideeën en Sneeuwklokjes.
T. No. 5. Mej. H. W i s s e l i n k. Het jaar 2000.
Eva W estenberg. In 's levens Lente.
I. No. 6. J. Eysten. Piet.
Mevr. Fabius—Cremer Eyndhoven. Zijn portret.
II. No. '1. E v a W e s t e n b e r g. De treurigste bladzode.
II. No. 2. F i o r e d e 11 a N e v e. De Pahli paarlen.
IT. No. 3. M e l at i van Java. Tante Betje.
Natuurlijk. komen hier geen gevallen meisjes in voor, maar zooveel te
meer teleurgestelde liefde : daaraan is 1 6b gewijd en 1I 1 ook eene.
Meteen zij gezegd, dat beide stukjes juweeltjes zijn, al is er dan ook plaats
voor een lach en een traan, ook op een feest is dat echter niet misplaatst.
I 5 is een welgeslaagde karikatuur van de vrouwenbeweging met een
allergelukkigste, geestig bedachte ontknooping, alsof men zeggen zou:
daar zijn dames die huis en familie verwaarloozen omdat ze »roeping« hebben voor de opvoeding van halve wilden en daarom laten ze haar eigen
kinderen zonder opvoeding tot halve wilden opgroeien. 11 3 teekent een
verhoorde liefde -met een waarlijk komisch bijwerk en een prachtige
type van een Indische oude vrouw, die vooi alles raad weet.
II 2 en I 6a zijn anecdoten, handig gedialogiseerd, het eerste heeft bovendien een romantischen achtergrond, een voorgeschiedenis ; meer roman is
nog 14, een stuk met onmiskenbaar talent geschreven en gelegenheid
gevende voor mooie toiletten, wat trouwens bij enkele andere ook voorkomt.
We meenen deze stukjes warm te moeten aanbevelen voor feesten, partijen, kransjes, meisjes-kostscholen en derg. Ze vertegenwoordigen eene
afdeelino fraaie letteren, die tot dusverre in ons land gemist werd en
gewoonlijk werd vervangen door slordig vertaalde Duitsche prullen zonder
oordeel of smaak gekozen. Hier hebben we goede stukken van bekende
auteurs, die bovendien door alle dames-couranten en door zeer vele andere
zonder uitzondering geprezen worden.
-

MR. A. BOGAERS.

T.
Een begaafd dichter, die, zonder te behooren tot de eerste kunstenaars van zijn tijd , toch met eere onder hen mag genoemd
worden ; een man van veel omvattende kennis en degelijk vernuft,
strevend naar keurigheid van uitdrukking
en verscheidenheid van
vormen; warm van hart,
maar ook koel van
hoofd, altijd de juiste
middenmaat houdend;
goed vaderlander , die
zijne beste talenten
heeft gewijd aan de
verheerlijking van zijn
geboortegrond; kind van
zijn tijd, in niets hem
vooruit, doch op waardige wijze hem vertegenwooi'geuid ; meer
volgeling dan wegbereider - zoo ongeveer
is Bogaers te karakteriseeren.
Populair, gelijk Tollens, van wien men hem gaarne een leerling
noemde, is hij nooit geweest; en in de laatste jaren wordt hij nog
minder gelezen dan vroeger. De jongeren kennen den dichter
alleen bij naam, of herinneren zich van hem slechts enkele verzen
in bloemlezingen, die men nu ook al ouderwets begint te noemen.
Vooral De Schaatsenrijder wordt in zulke verzamelingen aange
troffen ; tevens geniet dit gedicht de eer nu en dan op examina
aan candidaten ter ontleding en verklaring te worden voorgelegd.
Maar overigens kennen zij hem weinig of niet.
Waaraan is dit te wijten ? Velen , die onder den invloed der
Noord en Z'4id, 24ste Jaargang.
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beweging van 1880 staan, zullen de verklaring zoeken in de geringe
dichterlijke waarde van Bogaers' werk. Deze gedichten , zeggen
zij , hebben nu geen levensvatbaarheid meer ; zij behooren tot een
afgesloten tijdperk : de „Gezamenlijke Werken" zijn, evenals hun
maker , de eeuwige rust ingegaan. Doch al ware dit zoo , dan
nog zouden zij van belang zijn voor den beoefenaar der letterkundige geschiedenis ; want niet alleen heeft men Bogaers in zijn
tijd zeer hooge onderscheidingen waardig gekeurd , maar zelfs de
besten zijner tijdgenooten , mannen', wier naam ook nu nog gezag
heeft, liepen hoog met hem. Zij rangschikten hem onder de voortreffeljksten onzer dichters en juichten hem toe zoo vaak hij , al
was het dan ook in beperkten kring, zijne stem deed hooren. Wij
zijn daarom niet geneigd de uitspraak dier jongeren als billijk te
erkennen ; en te meer worden wij tot voorzichtigheid gemaand,
wanneer wij nagaan dat niet alleen Bogaers minder dan vroeger
wordt gelezen, maar dat al de dichters van zijn tijd dat lot deden.
Het is een quaestie van mode. Da Costa , Beets , Ten Kate , zij
allen zijn min of meer op den achtergrond gedrongen. Het geslacht
dat hen kent en vereert draagt grijze haren.
Of de tegenwoordige smaak de heerschende zal blijven en de
moderne dichters ook in de toekomst zullen weten te boeien ? Zij
en hunne geestverwanten hebben genoeg gedaan om de aandacht
te trekken. Als verklaarde vijanden hunner voorgangers zijn zij
opgetreden. Met hoonende minachting spraken zij van het gerijmel
der oudere dichters, van de domheid en den wansmaak hunner vereerders. Wie eenige ingenomenheid met zulke poëzie aan den dag
legde mocht niet meespreken. En dat vonnis werd geveld met
zooveel aanmatiging en grootspraak, met zulk hoog opvijzelen van
eigen verdiensten, met zoovele groote beloften voor de toekomst,
dat zij er werkelijk in slaagden de ouderen te overschreeuwen en
tot zwijgen te brengen. Men durfde inderdaad een tijd lang niet
meer goed voor zijne meening uitkomen en vroeg zich in stilte af
of men ook gedwaald kon hebben en beginnen moest met zichzelven
te herzien. Te meer, die jongeren beloofden zulke groote dingen
dat men besloot af te wachten. Hadden de bentgenooten ook niet
een in hun midden, die onmiddellijk gereed stond eiken andersdenkende te lijf te gaan met in de achterbuurt opgeraapte scheldwoorden en bordeeltaal P
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altijd een groote toeloop. Velen, vooral de zeer jeugdigen, werden
medegesleept en juichten toe. Grofheid en slechte manieren kwamen in de mode. Hoe ruwer toon hoe beter. De ouderen minachten, wier werken men nooit ofte nimmer gezien en veel minder
gelezen had — van bestudeeren was in de verste verte geen sprake
gold voor een bewijs van goeden smaak en artistieken aanleg.
Doch nu, na verloop van zoovele jaren, mogen wij de balans
opmaken. De feiten spreken, niet het persoonlijk oordeel. Er is
oneindig meer beloofd dan gegeven. De berg heeft een muis gebaard. Slechts enkele schrijvers hebben woord gehouden. De beweging van 1880 is grootendeels op een teleurstelling uitgeloopen.
En daarom hebben wij recht den meesten goden van den nieuwen
Olympus toe te voegen : Gij hebt geminacht wie beter waren en
meer tot stand brachten dan gij. Want die ouderen hebben ernstig
gewerkt naar de mate hunner talenten : zij hebben menig boek en
menig vers geschreven, dat ons volk met blijdschap aanvaardde,
dat het lief kreeg en in zich opnam. Zij hebben beloofd en woord
gehouden ; zij gaven het beste, dat zij geven konden, en dat beste
bleek voedzaam brood te zijn. Er zijn nog honderden, ja duizenden
in den lande, die hunne boeken telkens weder opnemen en hunne
verzen van buiten kennen. En gij .... waar is uw werk dat z66
de harten wist te veroveren, z66 het eigendom der Nederlandsche
natie is geworden ?
Doet aldus het onoordeelkundig geringschatten van tegenwoordig
veel kwaad, niet minder de overdreven waardeering van vroeger.
Men , was er op gesteld toch vooral volledige uitgaven van lievelingsdichters te bezitten. Geen albumversje of gelegenheidsrijmpje
mocht ontbreken. Nu had men voor 50, 60 jaar de gewoonte letterlijk
overal versjes bij te maken. De rijmklok bengelde bij verlovingen,
huwelijksfeesten, geboorten en sterfgevallen. Een geschenk geven
zonder „de citer van den wand te grijpen" ging bijna niet. En
aan die hebbelijkheid deden ook dichters mee. De gemakkelijkheid
waarmede zij over maat en rijm heerschten verleidde hen : zoo
kwam het dat de meest prozaïsche dingen, zooals een zuurstelletje,
een bouillonkop, een plattegrond niet verstuurd konden worden
zonder het vereischte aantal versregels. Een onschadelijke liefhebberij — zeker, doch zulke rijmpjes vindt men nu in hunne
verzamelde werken terug. Daarbij : van Homerus is gezegd dat
zelfs hij wel eens sluimerde ; watwonder dus dat ook de Hol23*
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landsche dichters der negentiende eeuw, onder wie geen enkele
Homerus was, hunne zwakke, onbewaakte oogenblikken hadden.
Tot de taak hunner uitgevers had het behoord die mindere stukken
achter te houden, doch juist het tegendeel is gebeurd. A 11 e s
zochten zij bij elkander, zoodat wij tusschen meesterwerken alledaagsch fabriekswerk vinden. Soms was die verzamelwoede bijzonder
dwaas Potgieter b v. had met scherpe critiek zijne verzen geschift
en ten slotte twee bundels Poezy saamgelezen, die hij het publiek
als vruchten zijner dichterlijke werkzaamheid aanbood. Na zijn
dood echter zocht Job. C Zimmerman al het overblijvende bij elkander en gaf het uit. Gelukkig in afzonderlijke bundels, waarvan
de titel Verspreide en Nagelafen .Poezy den lezer waarschuwt. —
Nu versta men mij wel : om een dichter te bestudeeren, te doorgronden is de lectuur van al zijne werken noodig, en kan ook het
schijnbaar onbelangrijke waarde hebben ; maar om hem tot het
hart van zijn volk te doen spreken, te zorgen dat hij gelezen
wordt, moet men een anderen weg inslaan. Alle ballast is dan
schadelijk ; de lectuur van eenige bladzijden van minder gehalte
kan genoeg zijn om een bundel met overigens goede verzen te doen
wegwerpen. Ik geloof dat Da Costa tegenwoordig meer gekend
zou zijn wanneer I-Iasebroek zijne werken met minder enthousiasme
en met meer koele critiek had uitgegeven ; zelfs bij hens moet men
nog te veel zoeken.
Ook voor Bogaers is het wenschelijk dat een bloemlezing zijner
gedichten verschijnt. Naar het woord van zijn vriend Tollens:
met een klein octavoboekje kan hij er komen, niet met de twee
lijvige deelen zijner Gezamenlijke -Dichtwerken.
II.
Bogaers was niet jong meer toen hij openlijk als dichter optrad.
In den kring der geletterden had hij zich éenigen naam verworven
door zijn Jochebed' een bijbelsch dichtstuk, dat de redding van het
kind Mozes verhaalt. Vermogend man, had hij het niet uitgegeven, maar voor zijne vrienden laten drukken. In de dagen van den
Belgischen opstand was de Muze der vaderlandsliefde vaardig over
hem geworden en had hij, als zoovelen, zich als Citadel-poëet doen
kennen. Zijne verzen uit dien tijd bewegen zich in het gewone
kringetje en verraden geen bijzonder talent ; der vaad'ren erf is

nog altijd het roemruchtig Leeuwendal, dat door God met voor-

357
liefde wordt beschermd, Willem I is een Vader voor zijn volk, de
dolzinnige muiters, die den oproerdraak bewierooken, hebben van
's Vorsten hermelijnen gewaad een slip gereten en vuil van het
slijk der straat Engelands knecht — Koning Leopold -- op het laf
gesmeten, doch de heldenmoed van het onverbasterd nakroost zal
de troon der Nassau's schragen. Op het jonger geslacht, dat de
geestdrift van 1830 alleen van hooren zeggen kent zij moet
echt en aanstekelijk zijn geweest, want alle tijdgenooten hebben er
den mond vol van — maken zulke verzen een zonderlingen, ietwat
komischen indruk, — vooral wanneer het opmerkt dat velen van
diezelfde dichters later verzoenings- en verbroederingsverzen hebben
geschreven en b.v. Bogaers bij het overlijden van de gemalin van
„Eng'lands knecht" een lierzang vervaardigde, die door de Koninklijke Academie van België met goud werd bekroond.
Het groote publiek leerde Bogaers eerst kennen door zijn Togí
van Heemskerlc naar Gibraltar. De dichter was toen 41 jaar oud.
Hij had medegedongen naar den prijs, uitgeschreven door de Hollandsche Maatschappij van Fraaie Kunsten en Wetenschappen en
was zoo gelukkig geweest de bekroning weg te dragen. Zijn
dichtstuk verdiende de onderscheiding ten volle en scheen het uitschrijven der prijsvraag te rechtvaardigen ; toch nemen wij met
allen eerbied de vrijheid in de handelwijze der deftige Maatschappij
iets dwaas te vinden. Een kunstwerk wordt niet op aanvraag als
bestelwerk vervaardigd, echte bezieling niet door een gouden eerepenning gewekt. Men werpe mij niet tegen dat Da Costa twee
zijner meesterstukken op uitnoodiging schreef. Beide keeren was
het onderwerp hem uit 't hart gegrepen. In Hagar kon zijne
Joodsche profeten-natuur zich in al hare warmte uitspreken , in
De Slaq bij Nieuwpoort had hij een welkome gelegenheid zijne
Oud-Testamentische beschouwing toe te passen op de vaderlandsche
geschiedenis. Doch zulke onderwerpen , bij zulk een man zijn de
uitzonderingen , waarvan men zegt , dat zij den regel bevestigen.
Anders was het met de Hollandsche Maatschappij en de keuze door
haar gedaan. Zij verlangde een pendant van Tollens' Overwinterinq
op Hova Zembla. Daarvan moest Heemskerk opnieuw de held zijn.
Had hij nog een daad verricht waardig bezongen te worden ? De
geschiedenis vermeldt zijn tocht naar en zijn sneuvelen bij Gibraltar. Zoo wees het onderwerp zich zelf aan en werd het dichterlijk
Nederland uitgenoodigd zijne krachten te beproeven.

35(s
En toch -- dat onderwerp was niet geschikt voor een dichterlijke
behandeling. Dat Bogaers er nog zooveel van maakte , pleit voor
de veelzijdigheid en buigzaamheid van zijn talent. Opnieuw bewees
zijn voorbeeld de waarheid van Bilderdijk's zangerigen regel:

Geen veld is dor waar dichtkunst zich vertreedt.
Gegeven was : een tocht , een zeeslag , een overwinning. Maar
de admiraal-zelf mocht die niet beleven ; hij sneuvelde bij den
aanvang van het gevecht. • Daardoor bracht de zegepraal niet veel
meer dan lauweren , want het eigenlijke doel — de bezetting van
Gibraltar -- werd gemist. Mocht de zedelijke invloed , op den
vredehandel met Spanje geoefend , niet gering zijn , onze dichter
overschatte dien toch wel een weinig , toen hij het Bestand als
vrucht van de overwinning voorstelde. Maar hij moest een hoofdgedachte, die het geheele werk kon beheerschen , vinden , en toen
hij met ruime dichterlijke vrijheid de zijne had gekozen , maakte
hij er een meesterlijk gebruik van. Zijn slot is uitnemend en laat
den gewenschten indruk na. Maar de nuchtere kritiek , die aan
alles tornt , merkt op dat , al was de Spaansche Koning in 1607
bij het vernemen van zijn nederlaag nog zoo „ontdaan, van 't kille
zweet bedekt", hij toch ruimschoots gelegenheid had te bekomen
eer hij in 1609 „zijn zegel aan 't Bestand hing." En dat was ook
zoo blijkens de gevoerde onderhandelingen. Evenwel, de fout is
hier niet aan Bogaers, maar aan het opgegeven onderwerp te wijten.
En nu de slag zelf. Daarvan was door niet deskundige dichters
alleen te zeggen wat al zoo vaak in proza en poëzie van gevechten
is gezegd. Wij kennen die beschrijvingen van kanongebulder, zwaardgekletter, strijdgeschreeuw, vloeiend bloed, kermende gewonden,
opgehoopte lijken, heldenmoed en wanhopigen tegenstand, waarop
onze dichters, echte Spanjolenvreters als zij waren, ons reeds zoo
dikwijls hebben onthaald. Met gloed en overtuiging mogen zij geschreven hebben, ik stel mij voor dat wie ooit een werkelijk gevecht
heeft medegemaakt, over die strijdlustige mannen van de pen zal
glimlachen.
De eenige wijze, waarop een kunstenaar het voorgeschreven
onderwerp kon behandelen, was, in het schilderen der détails zijne
dichterlijke kracht te doen uitblinken, het eene schoone onderdeel
op het andere te doen volgen. En die kunst heeft Bogaers uitmuntend verstaan. Er komen in zijn werk fragmenten voor, die
-
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wedijveren met het allerbeste van zijn tijd, fragmenten, die, eens
gelezen, immer in het geheugen blijven hangen. Geen karakter,
geen grootsche daad van ingrijpende gevolgen, geen tragisch lijden
viel te schilderen — maar fraaie natuurtafreelen, treffende tegenstellingen, verrassende grepen, aanschouwelijke tooneelen heeft hij
in overvloed gegeven. Bijna alles is met wijs overleg, met keurigen
smaak voorbereid en ontworpen ; en de uitvoering is voortreffelijk.
Bogaers koos de viervoetige jambe van Scott, waarin Van Lennep
en Beets hem waren voorgegaan. Gelukkig : want daardoor vermeed
hij den epischen alexandrijn van Tollens met zijn ietwat eentonigen
gang en afloop, en had hij gelegenheid al zijn meesterschap over
de taal te doen schitteren. Glad en effen zijn de verzen, maar niet
onbeteekenend ; zwierig en rijk, maar niet overladen ; keurig, maar
niet gezocht. Hoe zangerig en welluidend zij met hun spelend,
weelderig rijm vloeien, de inhoud is niet opgeofferd aan den vorm.
De Togt van Heemskerk naar Gibraltar was het meesterstuk van
zijn dichter.
Schoon is reeds de aanvang. Met een gelukkigen greep verplaatst
Bogaers ons „in medias res". De zon gaat onder in zee, terwijl
een menigte zeilen zich in de verte vertoont ; het is de geuzenvloot
die nadert. Een fraaie vergelijking doet ons haar zien :
Het is alsof aan Cintraas voet
Een eiland opsteeg uit den vloed,
Dat tenten draagt en strijdbanieren.

Uwe belangstelling wordt gewekt ; gij wenscht uwe aandacht te
schenken aan die vloot .... • helaas ! er volgt een teleurstelling.
Even fronst gij het voorhoofd bij de conventioneele aanroeping:
„Roer, Poëzij, uw gouden snaren !" doch deze strophe is gauw ten
einde .... Weder wenscht ge de geuzenschepen te mogen zien —
gij moet ze voorloopig geheel uit het oog verliezen. De dichter
oordeelt het noodig eerst een omstandig verhaal te geven van den
reeds veertig jaar gevoerden oorlog". En was het nog maar een
schilderend verhaal ! Doch het blijkt een min of meer gelukkig
berijmde kroniek. De feiten, trouwens iederen lezer bekend, worden
opgesomd ; hunne bloote vermelding moet u in den toestand van
het oude Gemeenebest verplaatsen. Gij krijgt echter geen indruk
van het bange dier tijden ; gij leest de woorden dwingelandij en
vrijheidskamp, maar gij leeft niet mede, gij gevoelt niet. Hoe geheel
anders Da Costa ! Slechts enkele verzen, statig en plechtig van
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gang, somber van toon, vol van het mysterie der dreigende toekomst, — en het besef eener namelooze verdrukking doordringt u:
Hoe zag in Nederland de zon zoo rood, de straten
zoo doodsch ! Kasteel en burcht van Edelliên verlaten!
der burgren voorhoofd bleek en klam, terwijl de lucht
van 't zwaaien van het zwaard, den val der bijlen zucht,
de houtmijt riekt en rookt, — het lied der Martelaren,
gestemd in ballingschap en bange doodsgevaren,
tot op 't schavot niet zwijgt van God en van het Lam,
tot dat het stikt in 't koord, of wegsterft in de vlam !
Hoe viel een nacht zoo zwart op Nederland........

Bogaers met zijn berijmd verhaal deelt eindelijk- ons mede hoe
de Staten besloten den „moegestreden Kastieljaan" op zee aan te
vallen. Een breede schare geeft gehoor aan de oproeping, matrozen
zoowel als aanvoerders , wier eerlijke , maar burgerlijke oud-Hollandsche namen : Padburgh, Jansen, Roest, Verhoeven, De Lange,
Bras enz., eenigszins vreemd afsteken bij de zwierige taal van het
gedicht. Doch wie zal de opperbevelhebber zijn ? Één is er wien
dat recht boven allen toekomt , Heemskerk , de vlootvoogd , de
poolvaarder. De dichter acht het zijn plicht hem behoorlijk aan
zijne lezers voor te stellen, te spreken van zijn tocht met Barendsz
naar Nova-Zembla, zijne roemvolle gevechten tegen de Spanjaarden
in de Oost-Indische wateren , en eindelijk van zijn huwelijk , zijn
vader worden en van de zware beproeving, die hem treft door het
sterven zijner geliefden. Nog in rouw gedompeld verneemt hij de
roepstem van het vaderland :
En hij , getroffen door die klanken
Vloog op , ontvlamd ten pligtbetoon :
»Hier, (riep hij) Nee'rland ! is uw zoon;
Gij zult hem , dood of levend , danken !"

— „En de vloot, de Geuzenvloot aan Cintraas voet ?" vraagt gij.
Heb nog eenig geduld — wij moeten haar eerst nog op hare
uitreis vergezellen , haar tocht door het Kanaal , door den Atlantischen Oceaan , langs Finisterre en eindelijk , eindelijk , als de
zestiende zon na het vertrek aan het dalen is, „vertoont zich Cintraas rotsgevaart".
Eene opmerking zij hier gemaakt. Had Bogaers niet beter gedaan , wanneer hij onze aandacht bij de vloot was blijven bepalen,
juist op dit belangrijk oogenblik ? Wanneer hij de bemanning had
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geschilderd in verwachting van den strijd , en in een gesprek van
enkele flink getypeerde oud-Hollandsche zeelieden zooveel van den
toestand des Lands ,, het plan van den tocht , vooral omtrent den
persoon van den Admiraal had medegedeeld als onontbeerlijk was?
Hoe zou hij dan gelegenheid gehad hebben te schitteren met zijn
vernuft en humor ! -- gaven , welke hij ontegenzeggelijk bezat,
doch waarvan hij in zijn prijsvers geen partij wist te trekken. En
de karakterteekening had er evenzeer bij gewonnen : hij zou iets
hebben kunnen maken van zijn Heemskerk , hem schetsend door
wat zijne matrozen van hem zeiden. De opmerkingen en loftuitingen
dier zeerobben, hun eerbied, hunne liefde voor den Admiraal hadden welsprekend kunnen zijn. Nu is hij geen persoonlijkheid; wij
hooren alleen van hem dat hij èn als aanvoerder èn als mensch
bijzonder rijk aan deugden, is.
Gelukkig zijn er verder geen aanmerkingen van belang te maken ; het schoone slot van den eersten zang verzoent ons zelfs met
veel van het voorafgaande. Bedoeld is de episode van den Portugeeschen Jood. Een grijsaard wordt bij Heemskerk aan boord gebracht en deelt hem mede — niet om het loon van een handvol
gouds te verdienen -- waar de Spaansche vloot te vinden, waar
de vijand kwetsbaar is. De vervolgde en beroofde Israëliet, wiens
eenige dochter in het klooster is gesleept ; machteloos, maar wraakgierig, smachtend naar de gelegenheid zijn beulen het geleden
kwaad te vergelden, en door die zucht naar de Staatsche vloot gedreven, is met talent en menschkundig geteekend. Meesterlijk mag
deze vinding met het volste recht genoemd worden. Zij treft en
boeit niet alleen, zij doet meer : zij schildert den ganschen toestand
op de aanschouwelijkste wijze. Hier hoeft de dichter niet te zeggen
dat gewetenlooze dwingelandij regeerde, dat de macht het recht
verdrukte, hier laat hij het zien. Dat is de vijand, die ook Nederland aan zich wil onderwerpen, deze de toestanden, welke hij ook
ten onzent wil scheppen : dddrom pogen de zeven Provinciën zich aan
de macht van Spanje te ontworstelen. Nog eens : de vinding is
,meesterlijk en het geheele fragment zou den hoogsten lof verdienen, wanneer de uitvoering haar evenaarde. Wij vonden reeds
enkele malen aanleiding in deze studie den naam Da Costa te
noemen — wat wonder dus dat hij ons nog voor den geest staat
en wij den wensch uitspreken dat deze kunstenaar, zelf Israëliet
en nooit gelukkiger dan wanneer hij het Israëlitische karakter uit-
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beeldde, Bogaers had mogen bezielen. Doch wij willen door aan
het betere te denken, niet ondankbaar zijn voor het goede.
„Naar Gibraltar !" is nu de kreet der schepelingen ; met omgewenden boeg zet de vloot koers naar het Zuiden ; en de dichter
besluit bij dit opnieuw aanvaarden van den tocht zijn eersten zang.
De tweede begint met die zoo terecht beroemde verzen : „Europaas lusthof , weeldrig oord", -- welke wij zoo gaarne zouden afschrijven , doch waarvan wij willen hopen dat zij den meesten
bekend zijn. Misschien is de beschouwing , volgend op de natuurschildering , het minder ; en haar althans willen wij onzen lezers
niet onthouden. Mogen deze schoone verzen de overtuiging wakker
roepen dat een dichter , die zich tot zulk een vlucht wist te verheffen , te hoog staat om ooit vergeten te worden!
„Geen wonder , neen ! dat Islams drommen,
(Die eens van 't Afrikaansche strand
Naar uw bebloemden oeverrand,
Bij 't Allah-juichen, overzwommen)
Toen ze, in het zweet van heldenda^tn,
Zeeghaftig uw gebergt' beklommen, —
Verrukt, betooverd, bleven staan;
eren, die hun vuisten drilden,
De sreren,
Ter neder wierpen bij hun schilden;
De bloedspat wischten van 't rapier
Voortaan uw vruchten wilden eten,
En, eigen vaderland vergeten,
De boorden der Guadalquiv:r
(Voor psalmen, die het Kruis vereerden)
Hun ridderzang herhalen leerden
En ^t mingekweel der Moorsche her!
Geen wonder, dat, toen later dagen
(Bij omgewentelde oorlogskans)
De Sara.ceensche Maan 'en lans
Voor Christenvloek en Christenslagen
Bezwijken , zwichten , vallen zagen,
De vlugtling , dobbrende op het meer,
Dat Maan en Kruis voortaan zou scheiden
Met oogen , die van weedom schreiden,
Terugzag naar het zoet weleer,
En hen, die in de slagting bleven,
Gelukkig sprak , dewijl uw schoot
(Het laatst , wat gij den Moor kondt geven!)
Hun kil gebeent' een grafsteë bood.
0 ! Vaak nog zoekt van gindsche zoomen
Des ballings blik uw kustverschiet;
Hij tuurt , hij zucht .... De dag vervliet:
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Daar brengt de scheemring zoete droonlen !
Hij riekt uw rozen weer ; — hij spoort
Zijn blijden hengst langs berg en dalen ; -Hij ziet uw marmren steden pralen,
Herkent moskee, paleis en poort ... .
En vloekt hem , die zijn mijmring stoort.
Troost , troost u , treurige Islamiet!
Gij zijt gewroken ! -- Zij , wier zwaarden
Uw ruiters hieuwen van hun paarden,
Zij smaken , in uw bloemengaarden,
De ware vrucht der zege niet.
Een geest des kwaads drong in dit Eden:
Wee hunner , wie dees grond betreden!
Die lucht van rozen en jasmijn -Zijn adem mengt ze met venijn.
Venijn , dat blad noch bloemenkelken —
Maar meer dan bloem en blad verflenst,
Dat menschenzielen doet verwelken ,
En 't menschelijke hart ontmenscht
0, Bergen met uw steile toppen!
Waartoe gewezen naar omhoog?
Waarom , o zee en hemelboog!
Hier 't hart genoopt om vi ij te kloppen ? . ..

De verzen, die nu volgen en waarin de rampzalige heerschappij
van dweepzucht en bijgeloof wordt geteekend, steken eenigszins af;
doch fraai en dichterlijk is weder het besluit:
Het lommer van uwe eikenstammen
Verkwikk' des pelgrims matte leen;
Toch groeit het niet zoo digt ineen,
Of 't licht der Inquisitie-vlammen
Spookt aaklig door de twijgen heen. —
Bekoorlijk is 't geruisch der wellen,
Die uit uw rotssteenkloven zwellen;
Een zacht akkoord ontzweeft uw woud ,
Als Westerkoeltjes 't loover schudden;
En zoet is t belgeklink der kudden,
Wen 't bergpad gloeit van 't avondgoud:
Maar vrolijk klapp' de 'wind zijn veder,
Muzijk stroom' van de hoogten neder,
Waar 't geitje hupt door 't nlalsche kruid;
Helaas ! de snik , de klagt , de kreten
Der onschuld. , in de vlam gesmeten ...
Ze krijscllen boven alles uit.

Een overgang, waarvan de snelheid de tegenstelling des te dieper
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doet gevoelen, brengt ons op de vloot der geuzen, de strijders voor
recht en vrijheid.
Men zal na deze aanhalingen, hopen we, niet zeggen, dat onze
kritiek de onvruchtba''e kritiek der aanmerkingen is. Daarom
achten wij ons gerechtigd kort te zijn bij de verdere behandeling
van het dichtstuk. Trouwens, ieder begrijpt wat volgen moet : de
voorbereiding tot den slag, de strijd zelf en de overwinning, gekocht met den dood van Heemskerk. Met blijdschap doen wij
opmerken, dat dit alles op voortreffelijke wijze door Bogaers is
geteekend. Bovendien maakt hij telkens op de gelukkigste wijze
gebruik van bijzonderheden, die niet voor de hand lagen, doch in
wier te pas brengen wij den meestergreep van een rijk talent huldigen. Zoo, wanneer hij Heemskerk een toespraak laat houden tot
de verzamelde bevelhebbers. Het herdenken van al het geleden
onrecht, de aansporing tot dapperheid en volharding, het vermaan
te betrouwen op God — dit alles is berekend om den strijdlust aan
te wakkeren In dien geest zal ook de Heemskerk der werkelijkheid wel tot de zijnen gesproken hebben ; maar ik betwijfel of hij
zulk een gelukkig slot heeft gevonden, als de dichter hem in den
mond legt. „Vaart wel !" spreekt hij, „maar eerst nog teruggestaard
langs den vloed ! Ziet dar de plek waar, tegen acht alleen, de
dappere Reinier Claassen heeft gestreden. Dr is hij, na drie verwoede dagen, toen nergens meer hoop op redding was, voor het
oog der Spanjaarden den edelsten krijgsmansdood gestorven". „Zijn
heldenschim blooz' niet om ons ! ' -- Zoo, wanneer de manschap
zich ten strijd gereed maakt, „de marsen schanskleên aantrekken",
„granaat en brandpot naar boven klimmen" — en de dichter ons
nog eenmaal, te midden van de spanning dier voorbereiding, het
schilderachtig schouwspel te genieten geeft van de vloot, „die ligte
bodems, rad en slank, met zeilen op, zoo hagelblank, alsof het
zwanenvleuglen waren, wier dons te helder blinkt in 't oog bij
't groen omlaag en 't blaauw omhoog", die bodems, vroolijk deinend
op de „groene waterheuvlen". Zoo, wanneer van achter Carneroos
steilen westerhoek de eerste vlag der Staatschen blinkt, maar aan
boord alles stil en „heel de vloot één gebed is". Daarna:
't Wilhelmus schalt bij 't kling gezwaai
De bloedvlag op de scheepskampanje
Waait , dreigend , uit — gestrekt naar Spanje!
En niet een driewerf : „Leve Oranje !"
Giert Heemskerk in Gibraltars baai.
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Den slag-zelven gaan wij stilzwijgend voorbij : mogen onze lezers
zich opgewekt voelen die bladzijden bij Bogaers op te slaan ! Van
Heemskerk's sneuvelen vernemen wij gedurende den strijd niets.
Te recht : want geen beschrijving had den indruk kunnen maken,
dien wij ontvangen, wanneer de dichter ons na de overwinning,
bij het lijk van den Admiraal brengt:
Dring door dien drom verloste lijders.
Wier kerker 't broederzwaard ontsluit;
Dring door dien drom gevangen strijders;
Kom hier ! hier in de scheepskajuit !
De zegevierder rust er uit.
Aanschouw zijn spond ! Voor sprei en laken,
Is 't Spanjes vlag , die haar omspant.
Hij rust — maar — om niet meer te ontwaken!
Hij sneuvelde voor 't vaderland!
Nog gloort de moed niet zachten luister
Door 't bleek van 't welvend voorhoofd heen,
Gelijk , bij 't vallend avondduister ,
De kim nog gloeit , wen 't licht verdween.
Het manlijk schoon der heldentrekken,
Gewoon bij liefde ontzag te wekken,
Is door de hand des doods gespaard:
Alleen den rimpel , 't lieimlij k teeken
Van weedom , in het hart bewaard —
Dien rimpel heet ze glad gestreken:
Iet merk der smarten is geweken
En om des ki ijgsmans lippen speelt
De kalme glimlach van 't genoegen
't Is of hij sluimert , na het zwoegen
En hem een droom van glorie streelt.

Nietwaar ? deze tegenstelling is waardig voorbereid en treffend.
De vreugde op de vloot maakt plaats voor droefheid -- doch de
Faam verkondigt van oord tot oord den roem van Nederland en
van zijn „trouwen regtverweerder". Want Heemskerk's tocht is
niet onvruchtbaar : Spanje gevoelt zich mat en afgestreden. De
Koning ziet alom onvermogen en schande ; geen wrekers, geen
strijders meer ! Het gebouw van zijn hoogmoed valt in puin en
eindelijk .... doch wij hebben reeds medegedeeld hoe de dichter
het sluiten van het Bestand het gevolg noemt van de overwinning
bij Gibraltar.
Zoo is, vluchtig geschetst, de inhoud van Bogaers' hoofdwerk,
Wij zien er uit welke de grenzen van zijn talent zijn, maar tevens

hoe h;j binnen die grenzen uitmunt. Niet tot het vlaken van diepe
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karakterstudie's voelt hij zich geroepen ; geen brandende hartstochten,
die „doen blozen en verbleeken" heeft hij geschilderd ; maar een
geopend oog voor de schoonheid der natuur, een warm en rein
gevoel, liefde voor wat edel en waar is, eerbied voor gewade traditiën — bovenal de gave om wat hem ontroerde en bewoog in
een stroom van zangerige, zoetvloeiende, verzen uit te spreken, —
dat alles heeft hij in overvloed bezeten. Wij zullen zien hoe De
T oqt van Heemskerk naar Gibraltar een bijna in ieder opzicht getrouwe maatstaf van zijn talent is.
III.
In eene bloemlezing, als waarvan hierboven sprake was, zou geen
plaats zijn voor Bogaers' bijbelsche dichtstukken Jochebed en Adams
Eerstgeborene. In hun tijd waren zij misschien niet onverdienstelijk ;
maar ze nu, na meer dan eene halve eeuw lezend, gevoelt men
dat de jaren hun sloopingsarbeid zelfs aan niet alledaagsch werk
verrichten. Bijbelsche poëzie P vragen wij met bevreemding bij het
lezen dier deftige alexandrijnen, die rustig voortvloeien als het water
eener Hollandsche trekvaart, -- waar vinden wij eenige bijbelsche
kleur, waar iets van het grootsche, het majestueus-eenvoudige van
Genesis en Exodus ? _ Beets heeft opgemerkt dat de Jochebed aan
de epische Bijbel-Poëzie van de laatste helft der achttiende eeuw
herinnert. „Zij zou" — zegt hij — „een der zangen van een
heldendicht k[ozes, op den voet van Hoogvliet's Abraham hebben
kunnen uitmaken. Zij verheft zich echter ver boven dit alles door
een zuiverder smaak, uitgebreider kennis, en fraaier verzen." Een
welverdiende, maar betrekkelijke lof ! Men gevoelt ook in Jochebed
weinig of niets van het Oosten, van den gloed der Libyaansche
zanden". Ondanks alle lotusbloemen en verdere uit aardrijkskundige
boeken geleende sieraden is de dichter er geen oogenblik in
geslaagd ons voelbaar te maken dat dit drama in de grijze oudheid
in een ander werelddeel is afgespeeld. Wanneer ten jare 1835 eene
aanzienlijke Rotterdamsche dame, met rederijkersbloed in de aderen,
door den een of anderen noodlottigen samenloop van omstandigheden
haar kind op de golven van de Maas had zien drijven, zou zij
misschien gevoeld en gesproken hebben, zooals haar dichterlijke
stadgenoot het in verzen deed — maar de Oud-Testamentische
Jochebed nimmer ! Het is de gebeurtenis uit het schier onbekende
verleden, doch de westersch-huiselijke beschaving van de negentiende

eeuw heeft haar verflauwend waas er over geworpen, de dikke
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vernislaag gelijk, die aan oude schilderijen pracht en gloed van
kleuren ontneemt. Naar aanleiding van den Portugeeschen Jood in
De Togt van Heemskerk hadden wij reeds gelegenheid op te merken
dat Bogaers het Israëlitische karakter niet heeft doorgrond ; en dit
gebrek doet zich natuurlijk in zijn Jochebed oneindig sterker gevoelen. Alsof hij de beschaving van zijn tijd en volk eeuwen vooruit
was, spreekt Amram zijne vrouw toe : „Beminde wederhelft en
leven van mijn leven !" Er heerscht in het gansche gedicht een
weekheid van gevoel, die aan de schreiende maats uit Tollens'
Overwintering doet denken. Alleen aan het slot, wanneer de verhalende dichter zwijgt, schiet zijn talent eensklaps vleugelen aan
en stijgt het op tot de hoogte van den lierzang. Bezield en bezielend
is de hymne Mozes er spreekt uit die verzen een kracht, die de
Jochebed nergens voorspelt. Da Costa had ze kunnen schrijven.
Over Adams Eerst eborene kunnen wij zwijgen; de dichter heeft daarin
zichzelven nagevolgd en, als de meeste navolgers, alleen de gebreken
overgenomen, ja die nog overdreven. Hij zelf scheen trouwens maar
half tevreden, want een openlijke uitgave heeft hij nimmer bezorgd.
Nieuwer en verrassender waren zeker zijne Balladen en Romancen
(1846), misschien omdat zij zich in meer beperkten kring bewogen.
Bogaers' gave voor de ernstige en aandoenlijke vertelling leerden
wij reeds kennen ; hare volle kracht openbaarde zij opnieuw in
Het Pleegkind, Wederzien en Het Leidsche Wonder; doch het bleek
nu dat er ook andere tonen van zijne lier konden klinken. Men
heeft zoo dikwijls geklaagd dat in de Nederlandsche literatuur de
echte humor om brood loopt ; dat wij tot Van Zeggelen en dergelijke kwartpoëten moeten afdalen om iets te vinden, dat zich als
„luimig" aanbiedt. De opgang van grappen als De Gedichten van
den Schoolmeester zou alleen te verklaren zijn uit die armoede l ). Het
is waar dat onze beste dichters de Muze altijd met een ernstig
gelaat hebben gezien ; de goeden echter hebben menig geestig liedje
ten beste gegeven. De eerst romantisch-zwaarmoedige, later ernstigvrome Beets, heeft hij niet enkele malen Hildebrand ook in verzen
laten spreken .9 En naast den dichter van De Conducteur, Maartje
van Schalkwijk, Geurtje, Het Boertje van Heemstede staat Bogaers
met zijn Truitje, Koning Knuts Eamiliezwak, Het Geschenk. Hier
is echte humor, ongezochte geestigheid. Hoe los en gemakkelijk
;

1 ) Als bespotting der toenmalige literatuur hebben slechts weinigen ze
weten te waardeeren.
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verhaald is de geschiedenis van den hongerlijdenden boer, die een
zak rapen aan zijn koning gaat brengen ! De tegenwoordige schrij vers hebben het lachen en schertsen verleerd, zij zien alleen de
donkere zijde, hun ernst is somberheid. Van het hoog standpunt,
waarop zij zich plaatsen, zich hullend in den nevel hunner zwaarmoedigheid, mogen zij laag neerzien op vroolijkheid, luim en vernuft, — wie daarvan genieten wil en uit hart en huis de opgeruimdheid nog niet verbannen heeft, sla de Balladen en Romancen
op. Ze zijn vooral merkwaardig omdat de dichter hier het eerst
dien toon aansloeg. Wellicht is het daaraan te danken dat deze
stukjes zoo frisch, zoo nieuw, zoo door en door gezond zijn. Dat
Bogaers nooit misbruik van zijne gave heeft gemaakt, is niet vol
te houden. In later jaren wist hij zijne vrienden, voor wie hij
zijne verzen liet drukken, hadden het hem genoeg gezegd -- dat
hij geestig kon zijn, en toen wilde hij het ook wezen. Maar gedwongen geestigheid wreekt zich zelve. Of wat te denken van den
vader, die uitvaart tegen zijn twintigjarigen zoon, omdat deze wel
studeert, maar de meisjes niet naloopt, en die hem aanmoedigt met
de verkwikkelijke mededeeling dat hij zelf op zestienjarigen leeftijd
zijne keuze al had gedaan ? Maak dat je gauw een meisje vindt,
of scheer je, lummel, uit mijn oogen !", -- in dit korte en bondige
bevel vat zich de boe spreek samen eener ,,Vadergramschap", waarvan Jan de Rijmer zou zeggen : „En 'k vraag, of dat niet luimig
is ?" Waarom heeft Bogaers zijne verzen ook niet aan de vuurproef
der publiciteit onderworpen ? Hem zou gaarne, na zijne bekroning,
een plaats zijn ingeruimd. Minderen dan hij hebben toejuiching
ingeoogst. De openlijke critiek kon, nu ja, enkele zwakke stukken
hebben aangetast, doch zij was in die dagen, onder leiding van
Potgieter en zijn staf, niet onheusch, en van hare aanmerkingen
had hij kunnen leeren. Zijn talent zou zich nog breeder ontwikkeld hebben, zijn zelfkritiek strenger geworden zijn. Wat konden
zone vrienden anders doen bij de ontvangst dier keurig uitgevoerde
bundels , privaatuitgaven, wier toezending een beleefdheid , een
onderscheiding was, dan even hoffelijk dank zeggen, het goede
prijzen en hunne aanmerkingen achterwege houden ? Toen Bogaers
openlijk optrad in 1859 1 ), op vier-en-zestig-jarigen leeftijd, was
1 ) In 4861 volgde De Togt naar Gibraltar en Jochebed, en in 1862 een
tweede bundel gedichten,
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het te laat en mocht zijn talent niet meer op een Sint-Jans-lot
rekenen. Toen vielen er harde woorden ; Busken Huet, weinig
edelmoedig, schreef een partijdige critiek, die den grijs geworden
dichter moest grieven. En toch, hoe veel verdienstelijks was er
ook in die oude gedichten ! Wij spraken daareven van Trui je :
„een meesterstukje, dat wedijvert met dergelijke van Béranger" zegt
Beets ; „onvergetelijk" noemt De Genestet het. Oppervlakkige
lezers zullen niet vermoeden hoeveel kunst en fijnheid er noodig
was om over dit schijnbaar prozaïsche onderwerp zoo treffend en
naïef te schrijven. Het was een hachelijke onderneming :- viel de
dichter maar even uit den toon, doen moest hij duldeloos alledaags
worden. In zijn vierde couplet („Aan Truitje denk ik vroeg en
laat"), dat wij zoo gaarne geschrapt zagen, maakt hij dit voelbaar;
dat hij in de overige zoo volkomen slaagde, is de beste aanbeveling
voor de veelzijdigheid van zijn talent.
Bleek deze niet wederom uit zijn bundel Dichtbloemen uit den
Vreemde ? Op zichzelf was er in het feit dat B ogaers een achttiental verzen vertaalde niets bijzonders. Onze dichters hadden reeds
zooveel poëzie overgezet, dat er geen overdrijving was in de bitse
opmerking : „er wordt tegen de klippen aan vertaald !" Merkwaardig : hetzelfde geslacht, dat zoo menigmaal blijk gaf van te hooge
ingenomenheid met de letterkunde van zijn tijd, dat b.v. Tollens
grooter dan Petraréa durfde noemen, diens Overwintering hooger
stelde dan Schiller's Wilhelm Teil en De Gouden Bruiloft van Messchert niets minder achtte dan Goethe's Bermann und Dorothea,
het . gaf door zijn menigvuldig vertalen een onvrijwillig getuigenis
dat er veel was in de letterkunde der vreemde volkeren, waardoor
de onze kon worden aangevuld. Of hebben wij het anders te be.
schouwen ? Zeker, er waren er, die voortdurend op schatting gesteld door de altijd weer kopij vragende tijdschriften en jaarboekjes,
gedreven door een dwaze eerzucht, bij traagheid van eigen inspiratie de hand uitstaken naar bundels uit den vreemde, en met de
rijmvaardigheid, hun eigen, aan het vertalen gingen. Dat op deze
wijze de schoonste meesterstukken tot onherkenbaar wordens gehavend en mishandeld werden, spreekt van zelf. Want het is niet
genoeg eenige techniek te bezitten ; wie werkelijk vertalen wil,
moet in de eerste plaats aangegrepen, bezield worden door den
dichter, wiens verzen hij overzet, hij moet zich aan hem overgeven,
zich van zijn geest laten vervullen. De oorspronkelijke kunstenaar
,ioord en Zuid, 24ste Jaargang,
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moet spreken in eene andere taal dan de zijne. Daartoe is^ behalve het vermogen zich in zijn voelen en denken te kunnen verplaatsen, een bijna volmaakte heerschappij over den vorm noodig.
Ik zeg niet dat Bogaers dit ideaal bereikt heeft ; maar in menig
opzicht komt hij het nabij. Niet woord voor woord is slaafs door
hem overgezet, en toch mogen zijne vertalingen letterlijk heeten,
want de zin, de geest blijft behouden en de vorm is nergens gezocht of gewrongen. De maat — de soort en het aantal voeten -neemt hij niet alleen over, wat bijzaak is, het rhytme, de melodie
zingt , hij na. Zoudt gij meenen eene vertaling voor u te hebben,
wanneer gij De Leliën van het Mummelmeer leest ? :
In 't Mummelmeer, het donkre meer,
Veel lieve lelies bloeijen;
Ze wieglen zich en spieglen zich
Bij 't glinstrend zonnegloeijen ;
Maar , als de nacht op de aarde zinkt,
De volle maan aan 't luchtwelf blinkt,
Dan klimmen ze uit de wellen,
Jonkvrouwen, niet te tellen.
Het windgesuis, het golfgeruisch
Smelt zaam tot dansakkoorden
De leliemaagden reijen zich
En zweven langs de boorden;
Ze zwieren rond, bevallig, slank,
Het aanzigt wit , de kleedren blank,
Totdat het bleek der wangen
Door blosjes wordt vervangen.

Dát is versificatie.
Natuurlijk onderwerpen wij Bogaers' vertalingen aan een geduchte
proef wanneer wij ze naast het oorspronkelijk van groote meesters
leggen. Ziehier de twee laatste strophen van Schiller's ballade Der
Kamp f mit dem Drachen ;
»Mut zeiget auch der Mameluck
Gehorsam ist des Christen Schmuck;
Denn- wo der Herr in seiner Grosse
Gewandelt hat in Knechtes Blösse,
Da 'stifteten , auf heil'gem Grund,
Die Vater dieses Ordens Bund,
Der Pflichten schwerste zu erfüllen,
Za bándigen den eignen Willen.
Dich hat der eitle Ruhm bewegt,

Drum wende dich aus meinen Blieken
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Denn wer. des Herren Joch nicht trgt ,
Darf sich mit seinem Kreuz nicht schmucken."
Da bricht die Menge tobend aus ,
Gewalt'ger Sturm bewegt das Haus,
Um Gnade flehen alle Brüder;
Doch schweigend bliekt der Jüngling nieder,
Still legt er von sich das Gewand
Und küsst des Meisters strenge Hand
Und geht. Der folgt ihm mit dem Blicke ,
Dann ruft er liebend ihn zurücke
Und spricht : » Umarme mich , inein Sohn!
Dir ist der hartre Kampf gelungen.
Nimm dieses Kreuz. Es ist der Lohn
Der Demut , die sich selbst bezwungen."

En vergelijk nu Bogaers' vertaling:
» Ook de Islamiet toont koen beleid;
Den Christen siert gehoorzaamheid;
Want daar , waar eens de Heer der heeren
Het stof betrad in dienaarsk leêren -Dddr stichtte — op dien gewij den grond ! --Het voorgeslacht ons Ordebond
Om 't zwaarste voorschrift na te komen,
D'oproergen eigenzin te toomen:
U heeft een ij die roem verrukt;
Daarom ga henen uit mijne oogen:
Wie onder Christus jok niet bukt,
Zou dien zijn kruis versieren mogen !"

Daar schokt het huis van luid misbaar.
Gená !'' roept heel de Broederschaar;
Maar de eedle jongling , zonder spreken,
Legt mantel af en Ordeteeken,
Wijl hij den blik ter aarde slaat.
Hij kust des Meesters hand en gaat;
Dees volgt een poos hem na met de oogen,
Roept toen hem weêr en zegt , bewogen
»Kom aan dees vaderborst, mijn zoon ,
Die thans een zwaarder strijdkans tartte!
Herneem het Kruis , 't is deemoeds loon:
Hier overwont ge uw eigen harte."

Natuurlijk blijft de dichter alleen de tolk van anderen en spreekt
hij-zelf niet. Door dit te vergeten, heeft Busken Huet, altijd gespitst om tegenstrijdigheden te ontdekken, zich voorbh gesproken en
vervalt een zijner aanmerkingen : ,,Sint An tonies preek voor de
visschen is een lief gedichtje" zegt hij. Alsof het oorspronkelijk
was, gaat hij voort : „ In zijne verhandeling over de uiterlijke wel.
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sprekendheid beweert Bogaers dat het spreken in het openbaar zijne
onmiskenbare nuttige zijde heeft, en het een allerkrachtigst middel
is om ten goede * te werken op de menschen, „die (gelijk Bacon
heeft opgemerkt) te vatbaarder voor indrukken zijn, naarmate zij in
grooter getale zich bijeen bevinden". Dit is eene geheel andere
lezing dan de hoofdgedachte van Sint Antonie's predicatie, en de
dichter wordt hier door den verhandelingschrijver min of meer in
het naauw gebragt" :
In 't einde -- daar hooren zij 't amen:
Nu zwemmen ze heen , als ze kwamen.
Gaauw gaan weer de snoeken aan 't stelen,
De karpers aan 't smullen en spelen.
Geen preek heeft hun ooit zoo bevallen:
Als vroeger toch doen ze weer allen.

Wie wordt hier in het nauw gebracht, de vertalende dichter, of
de niet goed ingelichte criticus ?
Sprekend over Bogaers' imitatievermogen, denken wij, van zelf
aan zijne verhouding tot andere Nederlandsche dichters. Men heeft
hem dikwijls een leerling van Tollens genoemd. In zoo verre
terecht als er groote overeenkomst is tusschen beider richting van
geest en keuze van onderwerpen. Met innige bewondering heeft
Bogaers opgezien tot zijn ouderen tijdgenoot, en volkomen de onderscheiding gebillijkt, die hem van heel Nederland te beurt viel. Toen
Tollens stierf, herdacht hij hem in een schoon gedicht en gaf hij
een karakteristiek van zijn poëzie, die zeker van groote ingenomenheid getuigt, maar niet minder van helderziend begrijpen. In het
bezingen van vaderlandsche stoffen wedijveren zij met elkander,
doch ieder doet het op zijne wijze. Tollens heeft meer gloed en
gezwollenheid, is langdradiger en geeft vaker toe aan de neiging
tot nationale snoeverij ; Bogaers is keuriger en fijner, en maakt
minder misbruik van groote woorden. Tollens' bezieling geeft
menigmaal den indruk van opgewondenheid ; en is hij eenmaal aan
het doorslaan, dan wordt het lieve vaderland verheerlijkt op eene
wijze, die alle perken te buiten gaat en ons beurtelings doet glimlachen en het hoofd schudden. Bij Bogaers is het Nederlandsche
zelf behagen groot genoeg, maar bij hem houdt het „gezond verstand" de overdrijving binnen zekere grenzen. Hij geeft zich meer

rekenschap van wat hij bezingt. Gaat Tollens door dik en dun

aan het prijzen ; is zijne vaderlandsche poëzie maar al te vaak
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berjmde kortzichtigheid en grootspraak, -- Bogaers weet het waarom van zijne loftuitingen:
Ons landjen is plat; het is klein , het is nat,
't Is koud en beneveld en zwemt in moerassen,
Maar 't zij hoe het zij , wij leven er vrij ,
Ons bindt slechts de wet , en de wet maken wij,
Ons Hollandje leev' met zijn poelen en plassen.

Het hoogst stellen wij beider vaderlandsliefde, wanneer zij er
niet opzettelijk van zingen, maar hun gevoel ongezocht voor den
dag komt. Een geheele bundel met verzen vol leeuwerigheid is
minder welsprekend dan deze weinige regels, waarin Bogaers . de
vaderlandsche weiden schildert:
Ik zie ze graag die grastapeeten,
Doorstikt met boterbloem en klee ,
Waar (lieflijk beeld van kalmte en vree!)
Het krachtig ros, den ploeg vergeten,
Verademt bij 't herkaauwend vee;
Terwijl uit esch- en. beukenblaren,
Gekroond van 't nest der ooijevaren,
De nette bouwmanshoeve gluurt,
Omglansd van koper , blank geschuurd,
Dat vaardig staat den room te garen.

Elders beschrijft hij een lieflijk spelevaren in de golf van Napels;
de maan komt op en spreidt haar tooverglans over zee en land;
en als hij aan het mijmeren raakt, dan moet hij denken aan onzen
vromen De Ruyter, wiens verzoek daar de vrijheid schonk aan de
geketende Hongaarsche predikánten. Zulke trekken en echt nationale
verzen als De Schaatsenrijder overtuigen ons dat in zijne borst een
Hollandsch hart klopte.
Toch zijn er oogenblikken dat Bogaers vergeet zichzelven te zijn,
en wij Tollens duidelijk over zijn schouder zien gluren Rampzalige
zucht tot navolgen ! Gelukkig nog wie na een tijd zijne betere
natuur voelde bovenkomen en zich wist te ontworstelen aan
den overheerschenden invloed van anderen, zelfs .,van de voortreffelijksten ! Beets heeft de verzuchting geslaakt, dat „zijn domme
jeugd in vreemd gareel heeft gedraafd" ; zijn aanleg was echter te
groot, te 'rijk, dan dat hij niet vroeg of laat zou leeren op eigen
wieken te drijven ; toch - begrijpen wij zijne klacht dat hij „met
fierder tred en helderder voorhoofd kon komen, waar 't nakroost
zit ten rechterstoel", indien hij het van jongsaf had gedaan. Waarom

374
ook zich te dwingen een vreemde houding aan te nemen, beweging
en gebaren van anderen na te doen ? Meestal brengen zelfs begaafden
het niet verder dan het afzien van enkele uitwendigheden, manieren;
de geest blijft verre ; alleen de fouten gaan over. Wij weten dat
Bogaers een man was van zuiveren smaak ; Tollens kon in dit
opzicht een lesje bij hem nemen. Hoe verbaast het ons daarom zijn
Open Kerkdeur te hooren aanvangen met dit berijmde proza:
Als gij die prachtgebouwen ziet,
Bewoond van rijke liên en grooten,
Dan ziet ge er poort en deur gesloten;
Ze gunnen ieder de intreê niet:
Men moet er eerst de schel doen hooren,
Dan wordt een wijl op straat getoefd,
Een dienstbo komt er traag naar voren
En vraagt u af wat gij behoeft:
Gij zoudt den meester gaarne spreken:
»'t Is mooglijk , dat hij niet ontvangt,
Men zal 't eens zien : — men heeft gekeken:
(Hij luijert nog in dons en deken)
»Zeg mij het maar wat gij verlangt,"
»Ik kan 't uw heer slechts mededeelen." "
»In dat geval kom morgen weer.`

Helaas ! dus gaat het met zoo velen
Bij menig rijk , aanzienlijk lieer.

Dat is al een heel onnatuurlijke wijze om ons het Huis van den
Heer aller heeren, waar niemand ons afwijst, binnen te leiden.
Wie zulk een tegenstelling noodig heeft om Gods goedheid voor
allen te loven, gaf zeker niet gehoor aan een zuiver dichterlijke
opwelling. En dat was ook niet het geval. Wij hebben hier te
doen met navolging, met een misgreep, die afgezien is van Tollens.
Deze was het, die door zulke tegenstellingen indruk zocht te maken. Zijne verheerlijking van de moederliefde vangt aan met een
boetpreek tegen de ontucht:
Niet voor u , verachten neen,
Die van ontucht zwijmeldronken,
Gunst en liefde veilt ter leen,
Diep en dierlijk neêrgezonken ;
Wie het zalig zoet der trouw
Nooit het eerloos hart verteedert,
Maar de hoogste rang der vrouw
Slechts te dieper nog vernedert;
Die verdarteld in den lust,
-
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En verwoest van ziel en zeden,
Nooit het wichtje , dat u kust,
Heimlijk God hebt afgebeden;
Die in 't foltren van uw strijd,
't Hart niet op uw rang verhoogde,
Wulpschen , die geen moeders zijt,
Schoon gij baarde , schoon gij zoogde!
Neen, mijn onbezoedeld lied
Klinkt voor u , boeleersters , niet.

En wederom hoorgin wij een echo van Tollens' : „Hef aan, dreun
op, mijn lier !" wanneer Bogaers ergens zegt : „Bedaar, mijn lier !"
Bij de gezwollenheid van den voorganger passen zulke uitroepen;
bij den navolger zijn het wanklanken.
Wij hebben genoeg verzen van Bogaers geciteerd, zoowel goede
als zwakke, om den lezer in staat te stellen zelf een onpartijdig
oordeel te vormen . Maar nog ééne aanhaling mag niet ontbreken,
vooral omdat zij op uitmuntende wijze het godsdienstig gevoel des
dichters vertolkt. Bevreesd voor overdrijving en dweepzucht, betrekkelijk onverschillig voor het dogma, achtte hij de gezindheid
des harten, liefde en deugd het hoogst. Niet hij zal vrome en
reine aandoeningen het zwijgen opleggen. Zijn Vertrouwen zegt
ons met hoe grooten eerbied hij er naar luisterde. Vooral de slotstrophe, die tevens tot bewondering voor zijne rijke dichterlijke
gaven stemt :
Neen , in geen drogreên ons verdronken!
Niet laf gesmoord , niet blind misduid
Die stem, die, sprak ze stil of luid ,
Alomme sprak, eeuw in, eeuw uit;
Neen, aan heur galmen vlugt geschonken!
Wijk , geestgewar ! weg , twijfelpijn!
Wat, met geluk en deugd verweven,
Ons door Natuur in 't hart gedreven ,
Het raadsel losknoopt van ons leven, —
Dat moét — ja — waarheid moét het zijn!
Het zwaluwtje, aan ons dak geboren, -Verneemt ze 't naadrend herfstgerucht,
Zoo zegt haar iets van binnen : »vlugt !"
En 't zwakke vlerkje klieft de lucht
Naar oorden , nooit gezien te voren.
De weg is vreemd , het einde veér;
Toch roeit ze en blijft ze voorwaarts schouwen:
Ze stelt in 't geen ze voelt vertrouwen;
't Bedriegt haar niet. --- Zie ze is behouwen ! ...
Daar strijkt ze u in 't land der palmen neêr !

376
Vragen .wij ons eindelijk af voor welken kring van lezers Bogaers'
werken bestemd zijn, dan moet het antwoord luiden : niet voor die
enkelen, welke door rijpe studie en een geoefenden smaak in staat
zijn te - genieten van Staring en Potgieter, zijn ouderen en jongeren
tijdgenoot. Dezulken zal hij op den duur niet kunnen bevredigen.
Maar de overigen, voor zooverre zij tot de ontwikkelden van ons
volk behooren, en niet door aanmatigende, vaak onwetende critiek
zijn vooringenomen, -- zij zullen in zijne gedichten nog veel weten
te waardearen en voor hart en hoofd ruimschoots voedsel kunnen
vinden. W. K.
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Brief van Mr. Boqaers aan den .Hr. J a c o b H o n iq Jnsz. Jr.,
auteur ' o. a. van de „Geschiedenis der Zaanlanden" en daarbij behoorende „^S'tudiën", tevens „Schrijver", (secretaris) van de „ Tlereenigin q
e

ter Bevorderinq van Uiterlijke Welsprekendheid" „Bogaers" te Kooq
en Zaandij k.

OP ZIJN ELF-EN-DERTIGST.
In mijn werk over de Nederlandsche spreekwoorden, enz. heb ik
onder no. 455 er op gewezen, dat de gewone meening, als zou deze
uitdrukking haar ontstaan te danken heeft aan de langzame wijze,
waarop de afgevaardigden der 11 steden en 30 grietenijen van Friesland besluiten konden nemen, onjuist is, daar de oudste beteekenis
niet is langzaam maar netjes, keurig, volmaakt in orde, in welken
zin zij dialectisch nog gebruikt wordt. Tevens heb ik gewezen op
de fr. uitdr. se raettre sur son trente-et-un, zich uitdossen, en op
gezag van Littré medegedeeld, dat deze uitdrukking ontleend is
aan het kaartspel, waarbij degene, die 31 punten behaalt, het wint;
hij die 31 punten had, stond dus gunstiq, verkeerde in goede conditie,
waaruit dan de beteekenis in orde zijn gemakkelijk kon voortvloeien.
Dat een dergelijke oorsprong ook voor onze uitdrukking mogelijk
is, valt niet te ontkennen, doch het bewijs kon ik niet leveren,
evenmin als ik er op dit oogenblik toe in staat ben.
Terloops wees ik op de Zuidnederlandsche uitdrukking op zijn
elf en dertig gemakken, syn. van op zijn duizend gemakken, waarin
dus elf en - dertig . de beteekenis heeft van in grootgin getale, wat
men nu juist niet van een dergelijk klein getal zou verwachten.
Daar mijne verklaring mij niet bevredigde en deze Zuidnederlandlandsche uitdrukking eene moeilijkheid bleef, heb ik Mijne nasporingen voortgezet en vond ik in Loquela, het tijdschrift van den nu
overleden dichter Guido Gezelle, jaargang 1892, bl. 27 het volgende:
„elvendertig
ontal, 'k en weet niet hoevele. — ,,Hij is ' de
elvendertigste van zijn' schole. Hij speelt de elvendertigste clannette. Hij zingt den elvendertigsten tenor. Van dien elvendertigsten (dwazerik) en moet gij niet anders verwachten. Hij is, deur
eene elvendertig geschoren." Geh. Kortrijk, Beveren bij Harlebeke.
Door hoe menigvuldiger tanden van 't scheerrek dat er draden
geschoren worden, hoe nauwer en hoe dichter die draden liggen
in de scheerte die moet geweven worden ; hoe nauwer en hoe geslotener dan ook de webbe of het weefsel is, dat ervan geweven
wordt. Eene webbe die geweven wordt van eene keten, die geschoren is op elvendertig draden, „door eene elvendertig", is zeer
nauwe. Zeer nauwe zijn, op menschen toegepast, dat is gierig zijn.
„Deur eene elvendertig geschoren;' zijn is gierig zijn." Op bl. 43
—.

,
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„Als men te Gent gevraagd wordt naar een getal, dat men niet en
weet of niet en begeert te uiten, zoo antwoordt men : „elvendertig
en 'n kleintje" ; en bl. 50 : „die leerling is voor den elvendertigsten
keer gestraft (geh. te Antwerpen 1 )".
Deze belangrijke mededeelingen wijzen er op, dat de uitdr. op
zijn elf-en-dertigst ontleend is aan de weverij ; immers door een
elf-en-dertig geschoren zijn beteekent van een weefsel gezegd, dat
het zeer fijn, zeer mooi is, eene beteekenis, die juist onze uitdrukking in de oudste geschriften en dialectisch nog heeft. Daar ik
zelf niet het minste begrip heb van weven, wendde ik mij tot
mijnen vriend, den folklorist A. de Cock te Denderleeuw, die de
goedheid heeft gehad bij oude wevers te Welle inlichtingen in te
winnen en mij het volgende mededeelde :
„Nen elf-en-dertigen" is een weversuitdrukking, die de hoedanigheid en de samenstelling van het weefsel of van het te weven stuk
aanduidt. Nen elf-en-dertigen is van 't fijnste en breedste lijnwaad, dat er geweven wordt ; daar kan men, naar 't zeggen van
een wever, met een pen op schrijven.
Een weefsel bestaat uit schering en inslag. Schering noemt men
de draden, die over de gansche lengte van het stuk loopera ; inslag
zijn de draden, die in de breedte van het stuk liggen, en door
middel van de schietspoel door den wever tusschen de scheerdraden
gelegd worden. Een stuk scheren beteekent : het spingaren, dat
als schering dienen moet, tot een zeker aantal draden (volgens de
verlangde breedte) in een lange streng samenbrengen. Dat is het
werk van den scheerder, die zulks doet op zijn scheermolen. De
breedte van een stuk hangt grootendeels af van het aantal scheerdraden. Hoe meer scheerdraden een stuk bevat, hoe fijner ook
die draden moeten gesponnen zijn. Het aantal scheerdraden van
een stuk is altijd een juist getal honderden. Zoo zijn er stukken
van 8 of 9 honderd tot van 38 en 41 honderd scheerdraden.
De groote streng scheerdraden is telkens in honderd kleine
strengen, die men gangen heet 2 ), onderverdeeld. In ieder van deze
,gangen zijn dus 8, 9, 30 of 41 draden, volgens het aantal honderden scheerdraden van het stuk. Een stuk van 900 draden of 9
gangen heet nen negenden ; een van 2500 (of 25 gangen) nen vijf
1) Niet opgegeven door Cornelissen en Vervliet in hun Idioticon van
het Antwerpsch Dialect, Gent, 1900.
2) Vgl. Ndl. Wdb. IV, 230.
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en twintigen en een van 41 (of 41 gangen) nen elf en dertigen,
ook wel nen een en veertigen. Als de wever nu een te weven stuk
bij den fabrikant ontvangt, moet hij bij den kamslager weten te
zeggen of het een negenden, een twintigen of een elf en dertigen is. 1 )
Waar dus in Loquela sprake is van een keten 2 ) , die geschoren
is door eene elvendertig, wil dat zeggen geschoren door een elf en
dertigen kam, d. i. een der fijnste, die men kent. Men zou kunnen vragen, waarom juist van elf en dertig en niet van een en
veertig gesproken wordt. De heer De Cock gist : dat eertijds het
fijnste lijnwaad, dat met de hand werd geweven, maar 31 tot 33
L 34 honderd scheerdraden telde ; dat men langzamerhand steeds
is opgeklommen en zoo eindelijk voor het allerfijnste tot elfen dertig
is geraakt. Voor de fijnste lijnwaden bleef men steeds tusschen
30 en 40 gangen en als men nu eenmaal voor 't allerfijnste dat dertigtal overschreed, wilde men toch de gewone benaming behouden.
Eene andere verklaring, door den heer A. van de Velde te
Denderhautem van een ouden wever vernomen, luidt : „Vroeger
schoor men het fijnste lijnwaad op 'nen kam van 3000 draden.
Zulk een stuk was dus zeer breed en alleen de fijnste wever kon
daarop goed werk verrichten. Om de moeilijkheid van het vast
inslaan en het goed verzorgen van het stuk te verminderen, schoor
men nen elven (1100) en stak hem op den kam van den dertigen.
Nu was het niet moeilijk meer om die smalle stukken af te weven
en bekwam men aldus het fijnste, het best verzorgde lijnwaad,
dat zeer vast ineen zat. En dat noemde men nen elfendertigen."
Hoe het zij, welke der beide verklaringen de juiste is, genoegzaam blijkt, dat deze uitdrukking ontleend is aan het weven, en
dat uit de oorspronkelijke beteekenis zich gemakkelijk en ongedwongen alle afgeleide laten verklaren, zoowel die van fijn, keurig,
netjes, langzaam, die de uitdr. vroeger en nu nog dialectisch heeft,
als die van zeer groot, in grooten getale, of in ironischen zin van
geen, niets, welke voor elf en dertig" in Zuid-Nederland geldt.
Ook de Fransche zegswijze être sur son trente-et-un laat zich gemakkelijker en eenvoudiger op deze wijze verklaren, dan op de
door Littré vermelde, die toch niet vrij is van gezochtheid.
Amsterdam, 27 Mei 1901. F. A. STOETT.
1) Een kam is het werktuig, waarmede de wevers de draden der schering uit elkander houden ; een kamslager iemand, die weverskammen maakt
of ook herstelt (De Bo, 486 b ; Schuermans, 219 a).
2) d. i. de geheele schering, alle draden.

DE WINDHANDEL OP HET TOONEEL.
Lodewijk XIV had bij zijn dood Frankrijk in een treurigen
toestand achtergelaten. De welvaart van het volk was zeer verminderd , duizenden flinke burgers waren om hun godsdienst vervolgd en uit het land verdreven , de vele oorlogen en de geldverspilling van den prachtlievenden Roi Soleil hadden de schatkist
geheel uitgeput. De schuldenlast van den staat was tot een ontzaglijk hoog cijfer gestegen ; 'de rente kon zelfs niet meer worde n
betaald en de staatspapieren stonden op 20 percent. De hertog
van Orléans , die als regent den desoldaten boedel had aanvaard,
trachtte het verloren krediet te herwinnen en de financiën te herstellen
met ,de hulp van den Schot, John Law, die, uit Engeland verbannen,
in Frankrijk en de Nederlanden had rondgedwaald en zich nog
bij het leven des konings het vertrouwen ' van den toekomstigén
regent had verworven. Law had een financieel systeem , dat
Frankrijk zou redden, en men stond hem toe dat systeem in praktijk
te brengen. In 1716 richtte hij eene circulatiebank op , waarbij
billets d'état , de bovengenoemde bijna waardelooze schuldbrieven
van den staat , wier briefjes een door de wet vastgestelden koers
zouden hebben, 3/4 van den inleg konden uitmaken. Het volgende
jaar werd de compagnie van Louisiana of der Missisippi opgericht,
waarbij men eveneens billets d'état kon inbrengen en die in 1718,
toen zij tot staatsinstelling was verheven , zooveel geldswaardig
papier kon uitgeven als zij wilde. De billets d'état, bij deze beide
instellingen ingebracht , werden ingetrokken. Bij koninklijk besluit
werd verder vastgesteld , dat geene betalingen van meer dan 600
francs in geld gedaan mochten worden. Papier kwam geheel in
de plaats van specie ; de_ compagnie gaf steeds nieuwe acties uit ,
telkens tegen hoogeren koers, zelfs tot 1000 °/ 0 , en de windhandel
begon. Men kocht aandeelen op in de overtuiging, dat zij spoedig
nog hooger zouden rijzen , en eens zijn dan ook de acties der
compagnie van de Missisippi , die intusschen met de circulatiebank
vereenigd was , verhandeld voor 4000 ° / . Papier werd 10 O/ ° meer
waard dan geld ; hoog en laag nam deel aan het actiespel en het
aantal menschen , dat plotseling rijk was geworden , was legio.
Maar in het begin van 1720 kwam de reactie. Enkelen wilden
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hunne kapitalen van papier realiseeren ; sommigen . hadden er niet
op tegen om, met dat doel, hunne acties zelfs beneden den laatsten
koers te verkoopen. Nu daalden de papieren zoo snel, dat binnen
enkele maanden (in Mei 1720) de acties voor 10 0 / van de nominale
waarde werden verhandeld. Koninklijke besluiten, om den prijs der
acties vast te stellen., en het verbod, om specie in omloop te brengen, hielpen niet ; de acties daalden, de prijzen van .alle koopwaren
rezen geweldig en Law moest in December 1720 als lakei verkleed
uit Parijs en Frankrijk vluchten , verwenscht door de tallooze
slachtoffers van zijn financieel systeem.
In Engeland had in denzelfden tijd iets dergelijks plaats. Daar
had men eenige jaren geleden op niet zeer hechte grondslagen de
Zuidzee-compagnie opgericht ; in 1719 begon zij het voorbeeld der
Fzansche Missisippi-compagnie te volgen en hare aandeelen op te
drijven , één keer zelfs tot 1000 percent. Zelfs de „Krach" ;in
Frankrijk hield de menschen er niet van terug , om aan het onzinnige spel mee te doen. De Engelsche bank en de Oost-Indische
compagnie deden als de Zuidzee-compagnie en een paar, honderd
nieuwe compagnieën werden opgericht , in naam met een of ander
doel , o.a. den handel in menschenhaar' of het invoeren van ezels
in Engeland , maar inderdaad , om waardeloos papier uit te geven
en te spéculeeren op de goedgeloovigheid van het publiek. Ook
daar had de zaak hetzelfde verloop als in Frankrijk ; de acties
daalden verschrikkelijk ; bijna al de compagnieën verdwenen even
snel als zij gekomen waren en een groot aantal menschen van
allerlei stand was volkomen geruïneerd.

Het was wel niet te verwachten, dat de bewoners der Vereenigde
Provinciën, met zulke voorbeelden voor oogen, zoudén achterblijven.
Want - wat ons volk ook moge ontbreken, de geest van navolging,
volgens. Carlyle de krachtigste en meest algemeene karaktertrek van
den mensch, is bij ons bijzonder sterk ontwikkeld. In het begin
van 1720 hadden Nederlandsche kooplui mee gespeculeerd in de
Fransche en Engelsche ondernemingen ; in den zomer, toen alles te
Parijs was afgeloopen en de dwaasheid te Londen begon te luwen,
brak de ziekte hier uit. Den 22sten Juni werd te Rotterdam -de
eerste compagnie opgericht en binnen vier maanden waren er 31
maatschappijen van allerlei aard. Er waren compagnieën van ° assu-

rantie, van beleening en hypotheken, van loterijen, haringvisscherij

en zouthandel, somtijds -van vele dezer dingen te zamen. De groots

382
bestaande maatschappijen werden door de ziekte besmet. De WestIndische compagnie wist door allerlei reclame hare aandeelgin, die
op 40 percent stonden, tot 400°/ 0 en hooger op te drijven, de OostIndische compagnie de hare zelfs tot 1200 °/ o . Maar, hoewel dat
veel overeenkomst had met de handelwijze der Engelsche maatschappijen, droeg toch de windhandel hier een ander karakter. In
Frankrijk was de zaak begonnen, om den staat te helpen, in Engeland was Jan en alleman met voorstellen, projecten en compagnieën voor den dag gekomen, terwijl het hier vooral de vroede
burgervaderen van onze steden waren, die den windhandel op de
been hielpen. De regeering eener stad gaf concessie voor eene
kleine belooning, b.v. voor het eerste dikwijls eenige --- gestorte
percent van het kapitaal der compagnie, of nam zelf het initiatief tot het oprichten eener maatschappij. Zulk eene maatschappij
zou dan dienen, . b.v. om de visscherij te bevorderen, zooals in
Vlaardingen, Maassluis, Brielle, Veere en Vlissingen, of den handel
met Duitschland, zooals in Zwolle, Kampen, Hasselt en Steenwijk,
of industrie en tabakscultuur, zooals in Naarden, Muiden en veeesp,
of den handel, zooals in Edam, Monnikendam, Alkmaar en Hoorn.
Enkhuizen richtte eene compagnie op van 20 millioen, om zijn haven
te verbeteren, en Utrecht eene maatschappij van 10 à 20 millioen,
om een kanaal te graven naar de Zuiderzee en daardoor Amsterdam
met zin Pampus tot eene „ville morte" te maken. De kaarten
Voor dat plan waren gereed ; men vindt ze in het werk, dat aanstonds
zal worden genoemd.
Bijzonder groot waren de nominale kapitalen dier verschillende
maatschappijen. De compagnie van Vlissingen b.v. had een (nominaal) kapitaal van 30 millioen, die van Zwolle van 10, van Medemblik
van 16, Monnikendam en Hoorn van 20, Alkmaar van 24, Veere
van 25, enz. Maar de eerste storting van al die millioenen bedroeg
meestal maar 10/ ° van de inschrijving, terwijl bepaald werd, dat
de storting in het geheel nooit meer zou bedragen dan b.v. 14 percent.
Hoe zulk eene compagnie in elkaar werd gezet, moge blijken uit
het volgende Project; waarvan hier de aanhef en enkele artikelen
volgen.
„Burgemeesteren, Schepenen ende Raad der Stad Campen, bevindende, - hoe dat met veel empressement en groote toeloop in vele
Steden zyn en nog dagelyks worden op geregt Compagniera van
Commercie en Navigatie, etc. en door diverse Koopluiden en Fabrikeure
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wordende aangesogt, om alhier mede sodanige Compagnie van
Commercie, etc`. op te regten, Aangesien de abondantie de goedkoopte
van allerlei levensmiddelen, en alles wat tot 's menschen onderhoud
nodig is, alhier, dog insonderheid de avantagieuse situatie van dese
Stad aan den IJssel, communicatie hebbende met den Ryn en andere
navigabele Rivieren meer," enz. enz.
Zo is 't : Dat Schepenen en Raad, met ingenomen advys en
consent van hare gezwoorne Gemeente, in desen niet hebben kunnen
stille staan, nog hare Stad en Burgerye te kort te doen, (onder
verwagtinge van Gods zegen) ook hebben opgerigt een Compagnie
van Commercie, Navigatie, Assurantie, Beleeninge, Expeditie, etc.
opvolgende conditien.
1. Het gehele kapitaal sal bestaan uit 15 millioenen, verdeelt
in 15 000 Actien, ieder Actie van 1000 guldens.
4. Agt dagen na de inschryvinge sullen aan de inschryvers,
mits betalende een percento, recepissen of gedrukte Actien van
Actien gegeven worden, waar mede aanstonts kan en mag gehandelt
worden.
5. Dese voorsz. inleg van een percento sal alhier ter Secretary
geschieden, in geen minder soorte van geld als gereduceerde schellingen ; waar uit eerst en voor al het Camper diep gerepareert sal
worden tot dienst van de Compagnie......
11. Aan de gestelde Directeurs sal op Woensdag den 20 Nov.
nog betaalt worden door d'Intekenaars een per cento, op den 1
Januarius 1722 een per cento , en op den 14 February een per
cento , dus in 't geheel vier per cento."
Voor f 10, in het ergste geval voor f 40 (zie árt. 11), kwam
men dus in het bezit van een stuk van f 1000 nominale waarde.
De welwijze en voorzienige magistraat zorgde, dat het ééne percent,
dus f 150,000 van de 15 millioen , in de stadskas kwam , en de
gelukkige bezitters der acties trachtten deze nu zoo voordeelig
mogelijk van de hand te zetten.
Van dien handel in acties werd Amsterdam het tooneel , hoewel
de magistraat zich geheel buiten de zaak bleef houden en het
slechte voorbeeld van andere stedelijke besturen niet na-volgde.
Vroeg in den morgen en 's avonds laat was het stampvol op den
Dam en in het begin. van de Kalverstraat , waar men in de open

lucht en in de koffiehuizen aan het schacheren was. Aan één dier
inrichtingen , het Engelseke ko, ff ehnis, het derde huis aan de weste

384
zijde van de Kalverstraat , had men den naam Quincainpoix gegeven naar de straat, waarin te Parijs de actiehandel voornamelijk
gedreven werd. Men trachtte deel te nemen aan de oprichting
eener compagnie, om dan zijne aandeelen met veel voordeel te verkoopen. Toch konden de acties hier niet zoo hoog worden opgevoerd als in Frankrijk en Engeland , wanneer men ten minste de
aandeelen der Oost- en West-Indische compagnie uitzondert. De
acties van Rotterdam kwamen op 187 percent , die van Delft op
170, van Middelburg op 140 , van Den Haag op 130 , enz. Men
kocht en verkocht en schacherde en richtte zich zelf en anderen
te gronde. Ieder deed mee aan het spel , de handel stond voor
een groot deel stil , de rente van geld steeg van 3 tot 9 percent.
De belachelijkheid der plotseling rijk geworden parvenu's kon de
ellende niet doen vergeten van de velen , die geheel geruïneerd
de wijk moesten nemen naar de vrijplaatsen Vianen en Kuilenburg,
om hechtenis voor schulden te ontgaan. Aanzienlijke en rijke
families waren binnen een paar maanden doodarm geworden. De
Staten-Generaal en de Staten van Holland konden evenmin een
einde aan de zaak maken als de Amsterdamsche regeering ; zij
moest van zelf doodbloeden. En dat is spoedig gebeurd. Het gepeupel begon zich met het geknoei te bemoeien ; den 5den October
trok het 's avonds naar den Dam , mishandelde de actionisten en
vernielde alles in het . Engels.che koffiehuis , om er zijn misnoegen
over te kennen te geven, dat de handel bijna geheel stil stond en
duizenden daardoor gebrek leden. Toen - kwam er spoedig een einde
aan den windhandel en konden de actionisten hunne waardelooze
=papieren blijven aanstaren als eene ernstige waarschuwing voor de
toekomst -1 ).
Zooveel dwaasheid, binnen zulk een korten tijd ten toon gespreid,
moest wel aanleiding geven tot spot. En die is dan ook niet gespaard. Een groot aantal spotprenten werd uitgegeven, waarop de
winsthandel , de bubbel-compagnieën 2 ) -- zoo genoemd , omdat zij
als bobbels op de oppervlakte van het water verschenen, om dadelijk
-

j') De windhandel van 1720 is uitvoerig beschreven in een artikel van
Mr. S. Vissering, Het groote tafereel der dwaasheid, in De Gids, t856, 1, blz.
643.684.
2)

Wij namen het woord van de Engelschen over,
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daarna te . barsten — en de actionisten belachelijk werden gemaakt.
Veld dier prenten schijnen van Franschen of Engelschen oorsprong;
waarschijnlijk werden de cliché's naar Holland gezonden , nadat
zij elders , waar de windhandel reeds Beeindigd was, dienst hadden
gedaan. Het zijn meestal flauwe en gezochte voorstellingen, zonder
veel kunstwaarde ; - bijna allen hebben een grooter of kleiner bijschrift
in verzen. Andere verzen werden op losse bladen gedrukt of in
boekformaat uitgegeven en ook werd de actiehandel een onderwerp
voor tooneeldichters.
Ruim 60 prenten en kaarten , en verder grootere en kleinere
gedichten en tooneelstukken , die den windhandel tot onderwerp
hebben , zijn reeds in 1720 verzameld en , uitgegeven onder den
titel : Het groote Tafereel der dwaasheid i ). Daar men in dit werk
bovendien al *„De Condicien van de Compagnien" vindt en nog
eenige uitvoerige beschouwingen van tijdgenooten , is het eene
volledige bron voor de geschiedenis van den windhandel in ons
land van Juni tot November 1720.
De tooneelspelen , die in -Iet groote Tafereel zijn opgenomen,
zijn ook afzonderlijk .verschenen ; de - rij wordt geopend door De
zuidhandel of Bubbels compagnie. Blyspel 2), dat aan G. Tij sens
wordt toegeschreven en den volgenden inhoud heeft.
Wingaren zit tot 'over de ooren in den actiehandel ; als iemand.
hem vraagt , of hij op zijne Zuidzee-acties verloren heeft , antwoordt hij:
»Verloren ? op dat woord stop ik terstont myne ooren;
Spreek my van geen verlies, neen, 'k meen daar by en schat
1) Vertoonendee de opkomst , voortgang en ondergang der Actie, Bubbel en
Windnegotie , in Vrankryk , Engeland, en de Nederlanden, gepleegt in den
Jaare MDCCXX. Zynde een Verzameling van alle de Conditien en Projecten
van de opgeregte Compagnien van Assurantie, Navigatie, Commercie, etc. in
Nederland , zo wel die in gebruyk zyn gebragt , als die door de H. Staten
van eenige Provintien zyn verworpen : als meede Konst-plaaten, Comedien en
Gedigten, Door verscheide Liefhebbers uytgegeven, tot beschimpinge dezer verfoeijelyke en bedrieglyke Handel, waar door in dit Jaar versehëide Familien
en Persoonen van Hooge en Lage stand zyn geruineerd, en in haar middelen
verdorven , en de opregte Negotie gestremt , zo in Vrankryle , Engeland als
Nederland. Zoo lang den Gier'ge Mensch Is voorzien van geld en gped,
Krygt den Bedrieger tog zyn wensch, Want hem de Gier'ge en Onnoz'le altyd
voed. — Gedrukt tot waarschouwinge voor de - Nakomelingen , in 't noodlottige
Jaar , voor vele Zotte en Wyze. 1720.
2) De afzonderlijke uitgave heeft als adres : Gedrukt in Quinquenpoix.
,i, Bombarie.
2a►
Noord en Zuid, 24ste Jaargang.

386

Te winnen, gróter als een Koning ooit bezat,
Want deze Compagnie is 't Toompje van al de a.nd'ren,
Die puft de Companies van Holland met elkand.'ren ;
Weg Haarlem, Leiden, Delft, Haag, Edam, Purmerent,
Enkhuyzen, Horen, weg, ze komen niet omtrent
De Zuidzé Compagnie. wie durft ons hier beloven
Om Salomons Ophier va' n al zyn goud te ontroven?
Want schoon dat landt voor lang verloren wierd geagt,
Het word door de Engelzen nu weêr in 't ligt gebragt.
Wat dunkt u, als wy eens zo'n twé drie honderd schepen
Prop vol van goud gelaán zien in de havens slépen,
Wat intrest dat ons geld zal géven ? Op het minst
Voor elk pond stérelings een honderd ponden winst.
Vraag my niet wat ik heb verloren, maar zal winnen."

Windvang , een ander actionist , is zoo verliefd op Wingaren's
dochter Klarice , dat hij zich in den koers der acties vergist en
daardoor schade lijdt. Natuurlijk wil Wingaren hem gaarne tot
schoonzoon hebben , maar het meisje , dat verliefd is op Edelhart,
vindt den heer Windvang onuitstaanbaar , omdat
»hy gestadig van zyn Actiehandel spreekt,
En my het hoofd vermoeid, en zelfs de harszens breekt
Met uit te pluizen waar hy intrest by kan vinden.
Dan is 't, in Zwol, daar heb ik' ongeméne vrinden;
'k Hoop door hun gunst de helft van déze Compagnie
Voor iny te hebben, en dan weet ik wis, ja 'k zie
Alreeds een Kapitaal op 't Kapitaal gewonnen,
Dies zal ik als een Prins u maintineren konnen :
'k Kogt gist'ren avond nog tien Acties op Edam,
En zonder dat ik 't minste kwartje hoger kwam
Als één percent, daar ik gerustelyk durf hopen,
Dat in twé wéken die tot twintig zullen lopen;
Dan win ik kosteloos zo'n negentien percent.
Geen Actiehand'laar komt in gauwheid my omtrent."

Edeling spreekt haar moed in en zal zelf naar Quincampoix gaan,
om Windvang te bespieden en hem er in te laten loopen.
Het tweede bedrijf speelt in het Engelsche kofliéhuis , alias
Quincampoix. Het is nog niet vol ; eenigé heerera zitten onder
het genot van Bene pijp en een kop koffie de waarde van verschillende acties te bespreken. Windgaren is voor de Utrechtsche.
»De reden waarom dat
ik Utrecht boven al. de andere Steden schat,
Is wel voornaam'lyk om zyn schone situatie,
En zo wy door den tyd eens zien die operatie,

Die ons 't.Project beloofd, zal Amsterdam voortaan
Haast in de schaduuw van 't florérend Utrecht staan,
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Hoe zal het ad'lyk Stigt het hoofd dan boven stéken,
Wanneer zyn vloot zal door hot vaste land heen bréken,
Wyl de uitgegrdve vaart - haar vrye pas verleend,
Tot daar de Zuiderzé zig met de Eems vereend.
Wat zal 't vermaak'lyk zyn om van de groene zómen
Des buiten wals de vloot op 't kabb'len van de stromen
Te zien, heel zwaar gelag' n, aankomen naar de stad;
Dan zie ik .Amsterdam wel haast beroofd van schat,
Van Zévaart, en al 't geen liet nu beroemd kan maken.
Wat zal 't daar makk'lyk zyn om in liet zout te raken
Van 't binnenlandse meir, om regel regt, regt aan,
Met een zuid oosten wind voort Texel uit te gaan;
Geen Pampus zal ons daar verhind'ren of beletten,
De voorgenóme reis niet aanstonds voort te zetten,
Door 't laag verloop van 't Ty ; neen, 't zal daar anders gaan,
Daar zal men ieder uur de vloten, vol gelag^ n
Met d'aldereelsten. schat van 't oosten en van 't westen
Hun kabels vast zien slaan aan dover ouwde vesten
Der Bisschopp'lyke stad".
-

Het wordt voller ; Edeling mengt zich onder de actionisten en
het koopen en verkoopen begint.
,,Hoopryk. Wie op Tergouw ? Edeling. Hoe veel ? naar maak niet lang
(te dreigen.
H. Tot twémaal zes Percent. Ed. 't Is wel, ik neem die aan.
Hoe veel Partijen ? H. Tien. Ed. Heel wel, het is gedaan.
Wingaren. De duivel dat 's een koop, Snoever.' Dat 's zonder lang beraden
^J ing. Geen Actionist zou zo'n Partytje ook ligt versmaden.
Schoonpraat. Op Horen ? Horen, wie ? Snoev. Wat geef je op Horen ?
(Sch. Agt.
Snoev. En nog drie kwart. Sch. En één. Snoev. En half. Sch. Al sagtj ens, wagt,
'k Zal u van deez' Party zo aanstonds uitslag geven.

Trouwhart. Wie doet op Utrecht ? Ed. Ik. Wing. ',t Schynt * dat hy al
(zyn léven
Een Actiehandelaar geweest is. Windvang. Dat -is waar.
Ed. Hoe veel op Utrecht ? Spreek. Trouwh. Tot Vyftig. Ed. Dat 's te zwaar.
Trouwh. Tot Vyf'enveertig. Ed. Neen. Trouwh. Wel nu tot veertig effen.
Ed,. Tot Vyfendertig. Trouwh. Ja dat kunt ge ook wel bezeffen.
Ed. En nog èén kwart. Trouwh. En Drie. Ed. Neen, als ik heb gezeid.
Trouwh. Nu nog één kwart. Ed. Octaaf. Trouwh. 'k Heb ze u tog toegeleid;
Gy zultze hebben. Ed. En hoe veel Partyën ? Trouwh. Net
Tot Vyfentwintig toe. Ed. Ik ben te vreden met
Uw woord. Wing. Daar heeft hy weêr een schonen slag geslagen.
Hoopryk. Wie .durft op Alkmaar nu nog twé Percentjes wagen ?"

Het wordt voller • en rumoeriger en er komt ruzie. Snoever
slaat Windvang met zijn stok en daagt hem - uit , Jozef wordt door

Waaghals de deur uitgegooid en een paar boeren , die men voor
den gek wil houden , trekken hun mes,
25*
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In het 3de bedrijf vertelt Windvang , dat hij veel geld heeft
verloren, doordat een. paar compagnieën opgedoekt zijn en hij andere
acties te hoog heeft gekocht ; alleen een rijk huwelijk kan hem
nog redden en hij klopt bij Wingaren aan. Maar deze heeft ggmerkt , dat Windvang onverstandig gespeeufeerd heeft , terwijl
Edeling , een kranig actionist schijnt te ziJ n ; Windvang krijgt
J den
zak en Edeling Klarice.
Tijsens gaf een vervolg op het stuk in De bedriegelyke actionist,
of de Nagthandelaars 1 .). Windvang zet zijne speculaties voort met
het geld van Jonkhart , die hem volkomen vertrouwt. Bovendien
maakt hij nu het hof aan Jonkhart's zuster Lucille , die besluit ,
met behulp van haren minnaar Vroomaard, den actionist te ontmaskeren. Want , zegt Vroomaard,
j

»Wy weten, dat hy sterk heeft op de Zuid gedaan,
Dog met Heer Jonkharts geld, en 't is ons vast bewezen,
Dat hy, toen laast de Zuid zo kragtig was gerezen,
Tot zeven honderd die verkogt heeft, en hy doet
Heer Jonkhart, die in 't minst' geen zorg draagt voor zyn goed,
Maar alles hem vertrouwd, tot heden nog geloven,
Dat olie Partijen onverkogt zyn ; daar en boven
Maakt hy hem wys, dat hy gene Acties uit den Haag
Gekrégen heeft, alleen met inzigt, dat hy graag
De winst, die daar af komt, zou in zyn sch.rokbeurs stryken.
Nu hópen wy om aan Heer Jonkhart te doen blyken,
Hoe hy bedrogen word".

Vroomaard en Lucille in manskleeren gaan dus naar Quincampoix. . Windvang , die in haar een vreemdeling ziet, klampt .haar
aan en biedt acties te koop
»Op Horen,
Haag, Schiedam, Purnierent, op Vlissingen, ter Veer.
Luc. Hebt ge Acties op den Haag ? die zyn my dienstig Heer;
Wat eist gy ? Windv. Tien Percent. Luc. Agt, zonder lang te témen.
Windv. Tot negen -en een half. Luc. 'k Zal die tot negen nemen.
Windv. Fiat, ik ben te vreên. Luc. Hoe veel partijen, Heer?
Het scheeld my op geen stuk tien, twaalef, min of meer.
Windv. Net twintig. Luc. 't Is heel wel, 'k zal morgen u betálen ;
Maar laten we eêr dat ons een misverstand doet dwalen,
Die voort beschryven, zo zyt gy en ik voldaan".
-

0

Het stuk wordt opgemaakt en daardoor bewezen, dat Windvang
wel acties 'van Den Haag bezit en dus Jonkhart bedriegt.' Dan
1) Zynde het vervolg op Den . Windhandel. Blyspel. (Vignet.) Te Amsteldam, By Hendrik Bosch, enz. 1720.
Blijkens de voorrede had "men hem beschuldigd in De Windhandel Lan-

oendjjk's Quincampoix te hebben nagevolgd,
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doet de makelaar Schoonpraat , een vriend van Vroomaard , heng.
er in loopen met de acties op de Zuid en in het 3de bedrijf wordt
Windvang ontmaskerd en het btukje eindigt natuurlijk met de
verloving van Vroomaard en Lucille. De windhandel is ook al
tot de dienstboden doorgedrongen. • Joris en Johanna zijn aan
't vrijen , maar , als hij haar uitnoodigt hem een zoen te geven,
antwoordt zij :
»Wel wis, wel zou ik niet ? Jor. Wat is daar aan bedréven ?
Je weet tog dat ik jou zo lief heb als myn leven.
Joh. En of je my bemind, wat helpt dat, wyl ik u
Niet wederom bemin. Jor. Wat zeg je, .hoe zal 't nu
Nog langer lukken ? durf je dan je woord herhálen ?
Heb jy niet meer als eens, ja meer als twintig malen
Uw min my toegezeid ? Joh. Wel ja, dat is geschied,
Dog schoon ik 't heb beloofd, 'k hou die belofte niet.
Jor. De drommel vaar in de onstandvastigheid der Vrouwen 1
Joh. Het zou my schoon staan een Livrei-kadet te trouwen,
Daar 'k ligt op .'t punt sta, om met d'eernaam van Mevrouw
Te pronken, of voor 't minst met dien van Jufrouw ; 'k zou
My ongelyk doen, zo'k my zelf wouw deklinéren
Om u te trouwen, neen, 'k zie reeds een zwerm van Héren
Hun dienst my off'ren : my van ieder aangebeên
Om myn verkrége winst ; ga Joris, ga vry heen,
En zoek een keuken-slet om die uw min te klagen ;
Myn Winst laat my niet toe, dat gy my kunt behagen".

Doch als . Windvang , aan wien Johanna haar geld heeft toevertrouwd, ontmaskerd en geruïneerd is, zijn de rollen omgekeerd
en heeft het volgende tooneeltje plaats.
»Johanna. Ach ! ach myn schóne Geld ! maar Joris hoor eens hier.
Joris (heel fors). Wel nou, wat zal 't nou zyn ? Joh. Hoe nu dus trots en eer
Of lagt gy ook nog met myn droevige ongelukken?
Daar u 't verlies niet min als my . op 't hart moest drukken.
Het was maar raljerie al 't geen 'er is geschied,
'k Bemin jou als my zelf. Jor. Maar ik bemin je niet.
Het was Mevrouw tot schand dat zy haar Knegt zou trouwen,
Neen, - t zal u paszen om een hoger staat te houwen;
En zo uit 't groot getal der Héren, die hun min
U schenken, om uw winst, geen één is naar uw zin.
Kunt gy Heer Windvang nu tot uw Galant verkiezen,
Die zal wel zorgen dat ge uw geld niet zult verliezen,
Dewyl het zyn. en 't uw net . is zo groot als 't myn.
Dan zal ik in dien staat uw Kamerdienaar zyn •;
Uw hoge staat kan die vernedering niet lijen;
't Is beter dat ik naar een keukenslet ga vrijen".
.

Quinaampoix , of de windhandelaars van Langendijk is het beste
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van al de blijspelen over dit onderwerp. Het stukje, waarin dezelfde
soort van personen optreedt als in de beide vorigen , de listige en
de misleide actionist , de verstandige broeder en dito minnaar
het meisje , dat door twee mannen begeerd wordt en met moeite
gered uit de handen van den geruïneerden speculant , is genoeg
bekend T). Eene grappige figuur in het blijspel is de knecht Krispijn,
die zijn' meester bedriegt, zelf eene compagnie opricht en zich ten
slotte eene equipage aanschaft.
Een kleiner stukje van Langendijk is Arlequgn actionist één
van de vele arlekinades , die in dien tijd op het tooneel opgang
maakten l). Het einde van heit bluspelletje , dat naar een Fransch
voorbeeld is genomen , is nog al grappig. • Arlequyn steekt een
eindje kaars aan en zegt:
,

»Beschouwt, myn vrienden, zie dit overheerlyk licht.
Een licht dat nooit verbrand, en flikkert ,voor 't gezicht,
't Wordt aan de straalen van de zon het eerst ontsteeken.
't Is door de kunst gemaakt, en heeft gantsch geen gebreeken.
Kapitano. Wat geeve ik u daar voor ? Arl. Het is een stuiver waard-.
Kap. Ik heb geen geld : want dat wordt aan het hof vergaard.
Maar kom, ik geef er voor twee actien op Muiên.
Arl. Al de acties zyn by my heel weinig te beduyên.
Maar geef een blank.. Kap. Zie daar, dat is myii leste munt.
Arl. Ik hadt een ander 't niet voor doezen prys gegunt.
Kap. (met het licht) Hoe heerlyk staat dat lichtte flikk'ren in inyn handen!
Hoe zou hy dwalen, die geen kaers had om te branden;
Die Arlequyn, ha ! ha ! is zeker gansch niet wys
Dat hy zulk licht verkoopt, tot zulken slegten prys.
Scaramoes. Ik geef er voor terstond twee actien op Naarde.
Kap. Neen geef'er drie op Hoorn, die jy tot nog toe spaarde".
Scaramoes krijgt het eindje kaars , maar doet het voor een paar
acties weer over aan Mezetyn ., die het verkoopt aan Gille. Als
Lille het wil verkoopen aan Marinette , brandt hij zijne vingers
en laat het vallen in de acties van Arlequyn, die in brand vliegen.
De titel zegt al, wat men vindt in Het dolhuis der actionisten 3)
van Covert taan Maater. Een groot aantal speculanten van het
mannelijk en vrouwelijk geslacht is in het dolhuis opgesloten en
1) Of Le Quincámmpoix, ot l' Usurier atfrappé van M. de Lorme, dat in
4721 in Den Haag werd uitgegeven, met Langendijk's stukje in verband

staat, heb ik niet kunnen nagaan.
2) Zie jaargang 1896 van dit tijdschrift, blz. 36-39.
3)

Kluchtspel. Gedrukt voor Japikvaer.
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gaat voort met het spel , waardoor zij zich geruïneerd hebben.
Zij richten compagnieën op met zeer fantastische „projecten" en
drijven met elkander handel in aandeeles , die op nog minder
soliedere grondslag berusten dan die , waarin zij vroeger hun geld
hebben gestoken. Natuurlijk treedt Japikvaer , de traditioneele
binnenvader van de inrichting sedert Focquenbroch's Min in 't Lazarus-hnys , in het stukje op.
De Actionisten reisvaardig naar Vianen of 't uiteinde der windnegotie 1 is door G. Tijsens geschreven. De acties zijn aan het
dalen en het ééne bankroet volgt op het andere. Warpaal heeft
zijn knecht naar Vianen gestuurd, om een huis voor hem te huren,
maar noch daar, noch in Kuilenburg is iets te krijgen ; een pothuis
doet er honderd gulden. Schynrijk , die ook geruïneerd is , wil
de dochter van Warpaal trouwen , maar het meisje gaat er van
door met haar minnaar Reinhart, die ten slotte den vader verzoent
door hem eene belangrijke schuld kwijt te schelden. De eene
actionist is er nog slechter aan toe dan de andere, heeft b.v. geen
enkel meubel meer in huis of kan geen schelling voor een brief
betalen. Als in bijna al deze stukken wordt ook hier met den
degen gevochten , nu tusschen een paar actionisten , die hunne
stoute projecten tegenover elkander stellen.
Nederland in gekieit , Staat en Zinnespel , op de Windnegotie 2
van Jacob Clyburg bestaat uit 3 bedrijven en een voorspel. Europa,
de Nederlandsche Maagd , de Provinciën , Koopmanschap , Seine,
Maas , Theems , Lek, Rijn, IJ, Hoop, Vrede, Heracliet, Democriet,
met en benevens eenige goden treden er in op. Het voorspel heeft
tot „eertoonders" Bedriegerij , Geldzucht en Nijdigheid. Voor het
tweede bedrijf heeft de volgende Vertóoning plaats:
„Europa werd van de Maagd van Nederland verwelkomt , die
in haar tuyn zit , omringt van de Zeve- Provincien , die elk hun
eige - Waapen draagen , de Koopmanschap leid gebooge voor de
voeten van Nederland , de Hoop en Vreede verzelle Europa , de
Hoop heeft in de eene hand ' een Scheepje en in de andere hand
een Anker , de Vreede houd in haar slinkerhand een Palmtak, en
in de regter hand een krans , die zy Europa boven het hooft .houd,
Mars en Bellone leggen voor haar voeten gekluistert , den Ryn ,
)

)

1) Gedrukt in de uitverkogte actiekramer, bij de project blazende Eölus.
Vignet) Gedrukt .voor den Autheur.
2)

(
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het IJ en de Maas vertoonen zig in 't verschiet gants droevig,
de Leek houd . in de eene hand . een leege beurs , en in de andere
hand papieren van de Wind Negotie , hetgeen zy geblinddoekt in
een schaal tegens malkander opweegt."
De hoofdpersoon in Clyburg's Krispijn bedrieger en bedrooge
actionist behoort tot de uitgebreide familie der Krispijns , die wij
in dien tijd op ons tooneel aantreffen 1 ). In deftige kleeding komt
hij op en weet door zijn gezwets den actionist Geloofal te belezen,
zone dochter aan hem uit te huwelijkén. Dan doet hij afstand
van het meisje ter wille vn zijn meester Eelhart, dien hij voor zijn
zoon uitgeeft. Zoo dringt hij een anderen minnaar , Loshoofd, die
natuurlijk actionist is , van de baan.
De Klagt en Raadsvergaderinq der Goden over het wisselvallig
Actie jaar 1720, of Jupiters besluit en vonnis over 't Werk van Quinaquenpoix is geen tooneelstuk. De Wind-^regotie of invendutie papier
onder oud goed te koop is weer van Clyburg. Karel,. een actionist, is
geruïneerd en staat gereed, om naar Vianen te reizen, hoewel hij
meer dan twee millioen aan acties bezit. Een omroeper maakt bekend,
dat er , eene verkooping van oude kleeren zal plaats hebben, en Karel
doet zone acties' bij dien rommel. De verkooper wordt echter
gevangen genomen , omdat het niet • langer geoorloofd is acties aan

de markt te brengen , en Karel gaat zonder geld en zonder acties
langs den meer en meer gebruikelijken weg naar Vianen.
De stukjes , waarvan de windhandel het onderwerp is , hebben
niet veel letterkundige waarde. Maar , wanneer men rekening
houdt • met de overdrijving., waartoe het tooneel aanleiding geeft,
en niet op de vaste tooneelfiguren let, die steeds weer voorkomen,
helpen zij toch , om ons het beeld van den actiehandel duidelijk
voor oogen te stellen. De opgewondenheid, het knoeien en schacheren,
'de ruzies -en het vechten , het bluffen der parvenu's , het naieve
vertrouwen op de onzinnigste plannen , het deelnemen aan dwaze
speculaties door hoog en laag , zien wij voor ons. En daarom
zijn dezé blijspelen en kluchten belangrijk voor onze kennis van
den actiehandel in 1720 en hebben zij dus historische beteekenis.
DR. J. A. W oiw.

1 Zie dit tijdschrift, jaarg. 1896, blz. 39-43.

DE VERJAARDAG.

II.
Het motto : Sermoni pro heeft Staring zelf vrij vertaald
door : De dagelijksche wijs van spreken nabijkomende. Met dit
motto bedoelt hij natuurlijk , dat de stijl eenvoudig is gehouden,
overeenkomstig den eisch der idylle. Hij meent niet , dat louter
alledaagsche woorden en uitdrukkingen zijn gebezigd : vgl. telg
voor boom , nederhangend doek voor gordijn , middaggloed , den tros
van struik geplukt , enz. enz. Over „dichterlijke taal" was heel *vat
te zeggen. We lomen daar later nog wel op terug.
Het „personeel", zou Staring zeggen 1 ), bestaat uit 1. den ouden
Edelard , rustend scheepskapitein en weduwnaar , die vandaag ,
6 Juli , op zijn verjaardag verrast wordt door een feestmaal ; 2.
zijn dochter Wilhelmina , de zorgzame , verloofd met 3. Volkert ,
die reeds langen tijd in een proces gewikkeld is om 't ouderlijk
erfdeel. Hun huwelijk wacht op dep uitslag van dat pleit. Te
gast heeft Vilhelmina ' genood de vrienden des huizes : 4. den
Dokter , die 5. zijn huishoudster (of zijn vrouw misschien) hdtft
meegebracht,; 6. den Schout die niet yzonder 7. zijn jonge vrouw
en 8. zijn eenigen zoon (een zuigeling) is gekomen ;; en 9. eden
Bailluw die blijkbaar niet getrouwd is , in 1820 ziekelijk was (zie
N. en Z. afl. VI, bl. 272) en nu nog alleen hoest.
Wij zijn blijkbaar in de 18e eeuw:, in den tijd der Unie. De
constitutie§ van 1798 en vv. toch spreken niet van schouten en
baljuws, maar van vrederechters voor iedere gemeente ; de constitutie van 1806 kende landdrosten en assessoren , kwartierdrosten en burgemeesters ; de grondwet van 1814 eindelijk heeft
ons de huidige burgemeesters gebracht , of eigenlijk is de ,,eenhoofdige burgemeesterlijke regeering" in 1824 ingevoerd.
Baljuwen en Schouten waren geen rechters , doch zijn het best
te vergelijken bij wat wij noemen : Officier van Justitie en Ambtenaar van het Openbaar Ministerie. [Zie Mr. S. van Leeuwen,
Rooms-Hollands-liegt, Zie druk 1744 bl. 11, 12, 515 enz.]
1 ) Vgl. De Verloofden vs. 11, waar Pythagorisch beteekent : zwijgend;
zie uw encyclopedie i, V. Pythagorische bond.
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Ald. bl. • 13 : Het Regts-bestier is in twe bysondre_ vergadringen
verdeelt , daar van dat het eene bestaat by ^qomt en Schepenen in

-

gemene zaken , het ander by Baljuw en Mannen , in raisdade
en Criminele zaken. [Zie ook Dr. L. R. Beynen , Kort Overzicht
der Staatsregeling enz. 6e druk 1882, bl. 16, 17 : verdeeling in
hooge , middelbare en lage jurisdictie]. Sulks ook het onderscheid
van de woorden Schout en Baljuw mede brengt. Het woord Sgout

komt -van Sgult , bij dén Duitsen Sgoltes , om dat hy is g'lyk als
een in maner van gemene sgult.... Het woort Baljuw , is een
Frans woord , en betekent Opper-voogd of Overste". -- Vgl. Franck
Etym. Wdb. Schout uit Mnl. Schout , Schoutet, Schóutheet, „rechterlijk ambtenaar", blijkbaar een samenstelling van schuld en een
nomen agentis *haitjon- van heeten , .. Men vermoedt .. , dat het
oorsprQnkelijk geen rechterlijke titel was, maar meer in 't algemeen
wilde zeggen , „hij die het nakomen van verplichtingen , (welke dan
dan ook) heet (beveelt)". En ald. kol. 49, waar de Romaansche
oorsprong van Baljuw is aangegeven.
Interessant is nog wat Van Leeuwen blz. 515 vertelt : „De
plaats daar het Regt werd gehouden, werd gemeenlijk genoemd
Regt-bank , of Vierschaar ... en is een Land-gemeen of Stadshuis ... ; bij de sommige op den Weg en op de Strate^i, onder Beker
af-spansel , sulks nog in Gelderland ten platten lande gebruiklyk
is." (V. L. schreef dit in 1675 !). Ald. sprekend van het Baljuwen het Schoutambt , schrijft hij : „Dog bey de selve Ampten werden
in de Steden daar Schepens sonder onderscheid Regt doen, en in de
Dorpen en Heerlykheden, de welk onder geen algemeen Baljuwschap
en behoren , merendeels by een en deselve Persoon bediend," enz.
Merendeels", dus niet altijd. Bij Staring zijn er twee personen
voor de twee ambten , en na lezing van het bovenstaande is het
niet meer zoo heel vreemd dat Staring spreekt van een „Dorpsbailluw."
In ieder geval ligt het vermoeden voor de hand, dat de Bailluw
zelf de hand heeft gehad in het vonnis dat hij als toost den Gastheer aanbiedt.
Vs 1-31.
De grijsaard zit het prachtige zomerweer te genieten achter het
huis, in de schaduw van een appelboom, vol kleine, nog groene
appeltjes : 't is 6 Juli. Hij is den tuin ingegaan om Wilhelmina's
nieuwe plant, een- Fuchsia, te bewonderen. Dicht bij hem geuren

395

de schitterende, rood en witte bloemen . van een boonenbed, zooals
die in Juli den heelen tuin met -zoetigen geur kunnen vullen. Ook
ruikt hij de rozen die in den vollen zonnegloed staan te bloeien en
van verre komt de .lekkere .,hooilucht. aanzweven. Naast den tuin,
stel • ik me voor, ligt een hooiveld, waarin . de maaiers met regelmatigen stap aan den slag zijn. Tusschen tuin en veld loopt een
voetpad waaróp een kudde schapen langzaam voortschuift.
Wie den Achterhoek kent, kan zich het tooneel voorstellen ; maar
alleen wie er zoo lang woonde als Edelard (die tot den ram der
kudde toe kent !) en een even moeizaam leven achter zich heeft,
kan er het volle, diep rustige geluk van beseffen.
Telg .(vs. 1) : meestal een boomscheutje, een op zich zelf staand
spruitje ; hier een niet al te jong boompje : 't geeft reeds schaduw
en is jaren geleden geplant toen Wilhelmina nog een kind was.
Vgl. vs. 24, 25, 48, 89.
.Hofvertrek (vs. 2) : tuinkamer. vgl. vs. 61. . Om de tuinkamer,
die op 't Z. ligt, kdel te houden, heeft de zorgzame dochter de
dubbele deuren achter den Vader. gesloten en de gordijnen neergelaten. Meteen kon de oolijkerd zoo haar gasten en haar taart veiliger binnensmokkelen.
De Zeekaart (vs. 5). Als goed kunstenaar .: die niet katalogiseert
maar slechts het karakteristieke aangeeft, noemt Staring alleen' de
zeekaart, alsof er in de kamer 'anders geen sieraad „aan den effen
wand" te zien was ! En wel is die zeekaart karakteristiek voor
den rustenden scheepskapitein. Een groot deel van zijn leven , is
met die kaart samengeweven. Die kaart bevat voor wie haar kan
lezen, een levensbeschrjjving met karakterteekening incluis. Ze vult
nu Edelards rustig herinnerings-leven geheel. Geen wonder derhalve dat Staring haar zoo uitvoerig beschrijft.
't Is een van die eigenaardige, ouderwetsche, bonte kaarten, vol
figuren op ieder open ruimte : van schepen, boomen en huizen, menschen en dieren, veldslagen en zeegevechten, „naast leerrak schrift",
dwz. met bijschriften in proza of kreupeldicht. In Groenlands onbekende vlakten - was een allegorische groep geteekend (vs. 19).
Edelard zelf heeft er de route van zijn houtschip („houthaler") op
geteekend [ : ik verbeeld me 'van Amsterdam naar Sundsval]. Verder verkondde de kaart Neerlands roem ter zee ; en het deed het
hart van den ouden zeeman goed, op te merken — en te doen opmerken — dat, ja, op het droge, op de ruimte voor de verschillende
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landen wel veldslagen vermeld stonden door vreemdelingen gewonnen, maar de wijde, wijde zee opengehouden was voor Neerlands
roem, dat de zee volgeteekend was met heldendaden van Nederlanders. (vs. 17, 18).
Pronkte. (vs. 6). De beteekenis van een woord bestaat uit vele
en velerlei elementen : vele, want ieder woord vat een aantal kenmerken van het beteekende ding, werking, hoedanigheid of betrekking
samen ; velerlei, want de meeste woorden geven niet alleen kenmerken op, maar zeggen tevens een waardeering of een stemming
van den spreker uit. lederen keer echter dat men het woord in
een bepaalden volzin gebruikt, varieert het aantal en de hoedanigheid
der elementen die bewust worden. Meestal tikt men, als in. 't voorbijgaan, uit wijze spaarzaamheid, van - alle kenmerken slechts enkele
aan ;. de rest blijft onbewust of komt hoogstens „op den drempel
van het bewustzijn".
Dit drukt men uit door den semasiologischen 1 ) regel : het zinsverband bepaalt de beteekenis van een woord.
Dat bij de., a of niet willekeurige, keuze van de bewustwordende
elementen veel persoonlijks in het spel komt ; dat op - het hoorera
van een bepaald woord bij den één geheel andere herinneringsreeksen
(van voorstellingen of gevoelens) bewust worden dan bij den ander,
die opgegroeid is in een geheel ander physiek, moreel en intellectueel
„milieu", {zoodat bijv. het woord Marie of flets of zwerven den.een
onverschilig laat, " den ander allerlei heerlijks doet droomen, een_
derde uit zijn humeur brengt, • enz.] — dat alles , laten we hier
rusten tot later, als ook de dichterlijke taal" aan de beurt komt.
Hier merken we op, dat bij alle hoorders het zinsverband, en
vooral de gehoorde of aangeduide tegenstellingen of synoniemen,
van grooten invloed zijn op den aard en het aantal der bewustwordende elementen. Menschenmin, broedermin zijn .op zich zelf
volkomen duidelijk, zij het ook min gebruikelijke, woorden. Stelt
men echter inin tegenover liefde, zooals Staving doet in Lenore c. 3:
Lenore, Hermans liefde ontscheurd,

Werd Zweders min ten prooi geslacht,
1 ) Semasiologie — beteekenisleer. De Franschen spreken van Sémantique,
Prof. Van Helten schrijft semantiek (bijv. nw. semantisch) in een zeer interessante rede : »Factoren tot begripswijziging der woorden`, in hoofdzaak
gevolgd naar een machtig mooi boekje : La vie des mots par A. Darmesteter
(5e éd. Delagrave 1895), prijs f 1,10.
ay
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dan springt het afkeerwekkende element : ruwe zinnelijkheid in 't begrip min naar voren ; en op dat oogenblik . wil de samenkoppeling
broedermin ons niet uit de pen. ,
Men vgl. blz. 46 vv. van Het leven der taal • door P. J. van
Malssen Jr. („Gebruikelijke en occasioneele beteekenis"), of liever
raadplege men het oorspronkelijke : Dr. H. Paul, Principiën der
der Sprachgeschichte 2 Cap. IV [of leze M. Bréals prachtig Essai de
Sémantique, Hachette 1899].
En nu over pronken. Hier, bij Staring zegt het woord, dat de kaart
mooi was, dat althans de. eigenaar haar mooi vond en haar daarom
zoo gehangen had, ddt ze onmiddellijk aan den effen wand” in
't oog viel als het liefste sieraad uit de kamer. Meer bedoelt Staring
blijkbaar niet. En hoe goed komt nu het karakter van den Vader
uit : zeeman met hart .en ziel — en ook zien we de liefhebbende
Dochter aangeduid, voor wie de kaart een voorwerp van aanhoudende zorg is!
Veigelijk nu het volgende uit Bruinings Nederduitsche Synoniemen
I 161 [Rott. 1820]': „Iets kan kostel j'k zijn, zonder tevens prachtig
te wezen. De stemmige rijken van den ouden tijd schikten zich
allerkostelijkst op, maar lieten de ' pracht aan de buitenlanders over.
Hun fijn laken, fluweel en zijde, werd met geen goud of zilver afgezet, met geene paarlen bestikt, enz. Hunne tooi en dos was
heerlijk, maar evenmin Vorstelijk en Koninklijk, als die van onze
met zilver en goud pronkende boeren en landmeisjes. Tot pracht
behooren er zich schitterende rijkheid en smaak te vereenigen".
. Hier komen 'van 't begrip pronken de elementen tot bewustzijn,
aangeduid door Weiland en Landré (Wdb. der Ned. Syn: III 113,
Delft 1825) : „Pronk ... is eene opzienbarende vertooning van
minder grootschen aard (dan pracht en luister) , waarbij niet zoo
zeer kostbaarheid , gelijk bij pracht , maar eerder eene schijnvertooning daarvan ten grond ligt , en dus vooral plaats heeft bij geringere lieden , die met hunne meerderen willen mededoen."
Vgl. ook De twee Bultenaars vs, 21, en merk op dat daar één
element (: gebrek aan eenvoud) leidt_ tot het idee : gedwongenheid,
valschheid ,. -- waar . bij Bruining hetzelfde element (: gebrek aan
eenvoud) leidde tot het begrip : smakeloosheid. --•- En hoe staat . het
nu met pronken in 't Schip van Bommel c. 7:
Zou 't Bourgondisch' Kruis nog pronken
Naast dat eerlijk Hoofd?
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Baan (vs. 9), weg , koers of route ? Vgl. Hendriks 83. -- Weiland en . Landré (t. a. p. 1179) omschrijven baan als den „betreden,
gangbaren weg. Ook eene effen gemaakte plaats , waar allerlei
oefeningen verrigt worden. Van hier kaatsbaan, kegelbaan, kolf baan,
glijbaan , loopbaan enz. [renbaan , lawnten nisbaan , ljjnbaanj. Inzonderheid wordt de weg , die door het plat treden van de sneeuw
of door het wegruimen van dezelve op het ijs , gemaakt is , eene
baan genoemd : er is noq geene baan , om op schaatsen , of met
sleden , te rijden." De grondbeteekenis van glad vlak (zie Prof.
Franek Etym. Wdb.) is steeds bewaard gebleven. Vandaar ook
't afleidsel baantje („ aanvankelijk als term bij de zeelieden", Het
Wdb. II 812) met de beteekenis : gemakkelijke werkkring.
Doordat bij Staring het element „richting" overheerscht , klinkt
het woord in vs. 8 ietofwat zonderling.
(Baan voor : groote weg , heerbaan , is in N. Nederland vrij wel
verouderd, in Vlaanderen zeer gebruikelijk. — Wie het vrij groote
verschil tusschen Vlaamsch en Nederlandsch (Hollandsch) wil voelen
en tasten, leze de novellen, van Virg. Loveling of het onvervalschte
dialect van Stijn Streuvels. Ook om andere redenen aanbevelenswaardige lectuur !]
Vervullen (vs. 11) : Komt bier in letterlijke beteekenis voor -=
vullen , en klinkt daardoor ongemeen. In de tegenwoordige taal
komt alleen vullen in de eigenlijke beteekenis voor ; vervullen „altoos bij wijze van figuur.” En 't klinkt ons als verouderd in de
ooren , wanneer we bij Weiland en Landré (III 314) lezen , dat
vervullen in de concrete , zinnelijke opvatting nog iets meer zegt
dan alleen vol-maken , nl. „in Benige ruimte veel plaats innemen:
Weldra was de zaal met gewapenden vervuld."
.Perk (vs. 12). De oudste beteekenis van dit woord schijnt 1 )
omheining te zijn , een beteekenis die , versteend , • geïsoleerd , ,nog
voorkomt in de uitdrukking : paal en perk stellen aan iets. Evenals bij tuin (vgl. de aant. op vs. 252 van de Twee Bultenaars) ,
is de naam van de omheining gebruikt voor het omheinde : park
(perk) is een omheinde ruimte (om te wandelen , om dieren [hoenders] in op te sluiten, enz.). Perk komt in samengestelde woorden
,

-

1

Franck Etym. Wdb. 718, Weil. en Landré III 88, .Hendriks 294. Of-

schoon Diez , de Grootmeester der Fransche Etymologie , part in verband
brengt met bas-latin partus :. zuinig : pare- : een plaats Waar het vee veilig
opgeborgen wordt.
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nog in dien zin voor : strijdperk , renperk , enz. Buiten samenstellingen beteekent perk meer bepaald een bloemperk of tuinperk.
— In den ruimen zin dien Staring er hier aan hecht (= onafgeperkt
veld), komt . het zelden voor.
Tromp (vs. 14) : Marten H.zn., 1639.
,Achtste Evertsen (vs. 15) : Jan, t Aug. 1666 bij Duinkerken,
zie Wijnne , Gesch. v. h. Vad. 4 226, waar Helmers 7 Helden telt
en bl. 168 waar sprake is van 6. Of Jan nu de 6.e , de 7e of de
8e was , die sneuvelde , weet ik niet. In ieder geval was 't een
familie waarin men den tel der helden makkelijk kwijt raakt!
Een andere Evertsen , Cornelis Czn., was admiraal van de vloot
die Willem III in 1688 naar Engeland bracht.
Held der Maas (vs. 16) : KQrtenaar, j Juni 1665 bij Lowesthoff.
Bekend is het -grafschrift van G. Brandt:
De Held der Maas , verminkt aan oog en rechterhand
En echter 't oog van 't roer , de vuist van 't vaderland,
De groote Kortenaar , de schrik van 's vijands vloten,
De ontsluiter van De Sont , ligt in dit graf besloten.

[Naar aanleiding van deze 4 regels zij er op gewezen, hoe overdaad schaadt en geestigheid gemakkelijk overslaat in valsch vernuft.
De tegenstelling in reg. 1. en 2 is mooi , maar die in de groote
Kortenaar" vinden we flauw , en die in reg. 4 (ontsluiter — besloten) al niet veel beter].
Gruwzaam (vs. 16) : veel minder gebruikelijk dan gruwelijk , zie
Hendriks 54 op Afgrijselijk. Door 't Wdb. (V 1208) omschreven
door : schrik of afkeer, afschuw verwekkend ; schrikwekkend, vreeselijk ; afschuwelijk , verfoeilijk. [Soms door gemaklievende vertalers
op den klank af overgenomen uit 't Bid. grausam en dan wreed.]
Schutgevaart ( vs. 16) : geschut , kanonnen , zie V. Dale i. v.;
hier blijkbaar genomen voor de uitwerking (verbrijzeling en gedonder) van 't geschut.
Lucht en grond (vs. 18) : Klimaat en voortbrengselen.
Lengend uur des avends (vs. 23) : oneigenlijke uitdrukking voor
den lengenden avond in den, herfst en in den winter. Wie graag den
naam van deze figuur zou willen weten , mag Hasselbach (Bekn.
Stijlleer) le boek , hfdst. III er op nalezen.
—

Aan (vs. 24) = bij. De betrekking van onmiddellijke aanraking
(de oorspronkelijke beteekenis van aan) ligt vlak bij die van on-
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middellijke nabijheid. Het huis raakt , staat aan de poort. Hij
woont aan de poort.
Wedjveriq (vs. 27), zooals meermalen bij Staring , waar wij
wedijverend zouden gebruiken. Vgl. 't Schip v. Bommel c 15,
Twee Bult. vs. 353 , Marco, I • vs. 14. Van Dale kent Starings
vorm niet. In ''t algemeen verschillen adjectieven op iq of sch en
verwante tegenw. deelwoorden (: ijverig -- ijverend , speelsch —
spelend) hierin, dat de bvnw. eigenschappen of hoedanigheden beteekenen , en de deelwoorden handelingen aangeven. Blijkens de
keus van den deelwoordsvorm (= het • verwerpen van Starings
vorm wedijverig) voelt het huidige taalbewustzijn in wedijverend
duidelijker de meer of minder kortstondige handeling dan de blijvende
eigenschap. Staring voelde het echter blijkbaar anders.
Zeisenklank (vs. 27) : van den haarhamer op 't haarspit : om de
zeis te scherpen ;, nu hoorde men het heldere, vroolijke getik hier,
dan daar.
Voetweg (vs. 29) : gewoner : voetpad. Zie Hendriks 83 op Baan.
Behalve de beteekenis van strook grond om over 'te gaan of iets
over te vervoeren, hebben enkele van de ald. genoemde woorden
nog een andere, afgeleide beteekenis. Welke woorden en welke
beteekenissen ? [De vogel nam een ander — dan ik vermoed had.
Door de ontdekking van de Kaap de Goede Hoop vond men een
nieuw naar Oost-Indië. Den --- van alle vleesch gaan. Verkeerde — inslaan, bewandelen. De beste — tot herstel van uwe
grieven . • . Levenspad, levensweg. Vlied de -- der boozen. Aan
— -- timmeren. Dat ligt op uw -. Iemand op — zetten, op —
helpen, van — — knikkeren, enz.] En wat is een toepad?
Schel (vs. 29). Hoe staat het met het onderscheid tusschen Bel,
Schel ; Klok ? (Hendriks 110).
Stappend (vs. 30). Het onderscheid tusschen stappen' en qaan, loo.
pen is duidelijk ; maar tusschen stappen en sehrijden, voortschrijden?
. Vermaard (vs. 30), beroemd of befaamd ? Vgl. Jaromir te Praag
vs. 2, Jar. te Zutphen . vs. 47 ; Hendriks 101. -=- Opmerkenswaard
is, dat befaamd in 't Mnl. alleen in slechten, in ongunstigen zin werd
genomei , nu zelden meer en dan nog in de mildere opvatting van
ongunstiq bekend ('t Wdb. II 1351) ; berucht daarentégen komt in
de 18e eeuw ook in gunstigen zin voor ('t Wdb. II 1935).
vermaard" herinnert aan „ene hane wide mare" uit den Reinaert.

Wordt vervolgd.)

SCIIELTS VAN KLOOSTERUUIS.

KLASSIEK EN ROMANTIEK. 1

)

„Met zekeren schroom" ga ik probeeren verder te vertellen, hoe
uit en door Renaissance en Humanisme letterkundige verschijnselen
zijn ontstaan, die men in den regel onder de woorden Klassiek en
Romantiek hoort samenvatten. Met zekeren schroom, omdat, terwijl
iedere jongen uit het laatste jaar van Hoogere Burgerschool of
Gymnasium in wat hier volgt, slechts eenresumeerend schetsje
zien zou, de jonge onderwijzers, voor wie ik dit gaarne bestemd
zag, met meewarige blikken het hoofd zullen schudden, mopperen
zullen over de „geleerdheid" van zoo'n tijdschrift, schichtig zullen
worden, wanneer misschien straks over Racine en zijn Phèdre, over
Victor Hugo en zijn Notre Dame de Paris gesproken wordt, als
over algemeen bekende personen en zaken.
De Nederlandsche onderwijzer mist volkomen breede, algemeene
ontwikkeling, ruimte van blik over het geestelijk leven, over het
denken, willen en werken door den loop der - tijden van de menschen van zijn stam, van zijn naaste buren, die machtigen invloed
op zijn eigen volk hadden en hebben ; hij heeft nimmer geleerd iets
van hun kunst te voelen. En dat is waarlijk geen wonder ! Hij
zal tot dat alles nooit ofte nimmer in staat zijn, zoolang men niet
voorziet in het allereerste en noodzakelijkste der middelen, die
hem daartoe brengen kunnen, nl. degelijke kennis van Fransch
Duitsch en Engelsch, wáarvoor de grondslagen reeds gelegd behooren
te zijn bij de toelating tot zijn opleidingsschool. De onderwijzer
verdient en behoort in dit opzicht dan zeker toch wel te staan
naast een officier, een advocaat, een predikant of een notaris.
En nu is het wel waar, dat de onderwijzer vóór alles behoort
te hebben een helder hoofd, een goed gedefend waarnemings- en
combinatie-vermogen, wel waar, dat dit. op slot van rekening het hoofddoel van heel 'zijn opleiding moet blijven, van de vorming trouwens
van ieder mensch behoort te zijn, maar er is immers niets tegen,
dat men voor dat doel middelen gebruikt, die hem tevens in staat
stellen zich gemakkelijk te bewegen in het geestelijk leven ook van
de menschen, die zijn taal niet spreken. Men zal hem daardoor niet
,

-

-

1)

Zie Renaissance en Humanisme, in Noord en Zuid, XXII, 481 vgl,

Noord en Zuid, 24ste Jaargang.
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alleen een bron van genot openen voor eigen denken en leven,
men zal hem tevens het onschatbare voorrecht *schenken, dat zijn
examenstudie voor een groot deel niet langer is . een droog, leeg,
kleinzielig gekleuter, een omdwalen tusschen dorre onbegrepen
dingen, een wanhopig pogen om van ". droog zand een bal . te
maken.
Zoolang men van den aspirant-onderwijzer niet eischt, dat hij vrij
goed thuis is in .Fransch, Duitsch en Engelsch, zal ook de studie
van Nederlandsche Taal, Letterkunde en Geschiedenis een onding
blijven. 't Is geen kennis van. letterkunde =- . om ons - nu maar
eens enkel hiertoe te bepalen --= . te weten, dat Justus van Effen
in 1735 als kommies van 's lands magazijnen te 's-Hertogenbosch
overleed, dat zijn Spectator van 31 tot 35 verscheen en dat daarin
zoon aardig verhaal van de vrijage van zekere Agnietje staat.
Men moet kunnen begrijpen, hoe tijdgeest en mode beide, juist in. dien
tijd, hier te lande iemand als van Effen konden en moesten vormen;
bovenal, hoe tijdgeest en mode hier voor een groot deel onder den
invloed stonden van gelijke verschijnselen in Engeland reeds jaren
te voren en hoe die verschijnselen aldaar konden ontstaan. 't Geeft
weinig den inhoud te kunnen vertellen van Sara Burgerhart, . als
men niet, zooveel mogelijk door eigen waarneming — al is het
dan ook om de veelheid en gedeeltelijk de vervelendheid der stoffe
een vluchtige —• de invloeden heeft leeren kennen, die het boek
Sara Burgerhart hebben doen worden, Wat het is ; als men niet
bijna op iedere bladzij aanwijzen kan, wat eigen tintelende geest
is, naast indrukken van Fransche en Engelsche philosophen, van
Engelsche en Duitsche sentimenteele poëzie en romans.
De studie van de geschiedenis onzer letterkunde is een dood ding,
een nutteloos instampen van • namen en data, op zichzélf van weinig
beteekenis, een nabazelen van nimmer begrepen feitjes, wanneer
men niet een beetje geleerd heeft door eigen waarneming met één
blik te overzien de literatuurgeschiedenis van de zoogenaan de beschaafde volken in haar geheel ; wanneer men al het bijzondere uit
al die landjes en taaltjes niet heeft zien samenvallen in één g1 oote,
vaste lijn, voor allen gemeen. Maar dat is natuurlijk ondenkbaar,
zoolang men niet de -opleiding tot onderwijzer, die thans ook
nog aan de Rijkskweekscholen -- bepaald onvoldoende is, van
den grond af geheel wijzigt en tot eenheid brengt.
.

-

Wel mag ik dus met Benig gevoel van beklemdheid thans prol
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beeren te laten zien een paar feiten, voortgevloeid uit Renaissance en Humanisme van onze eigen letterkunde, in het onmisbaar verband, met wat er in het buitenland vooraf gebeurde.
Ik zal alleen het allernoodigste aanhalen en trachten te verklaren,
en deze schets moet daardoor noodzakelijk vaag en oppervlakkig
blijven. Ik neem daarbij aan, dat de lezer begrepen heeft, hoe
er omstreeks de helft van de veertiende eeuw een nieuwe kracht
ontwaakt, die door het geheele leven der menschheid werkt, die
hij begrijpen moet, zoowel om de hervorming en de Fransche revolutie als om het ontstaan van Petrarca's sonnetten te verklaren,
een kracht, die zich hoofdzakelijk openbaart in twee machtige
stroomen naast elkaar -=-- schoon lang niet scherp gescheiden -een in de kunst in den ruimsten zin, één in wijsbegeerte en
godsdienst. Voor de kunst is het de Renaissance, voor wij sbegeerte en godsdienst het Humanisme.
We zullen hier natuurlijk vooral moeten kijken naar de kunst
en dan nog wel uitsluitend naar de letterkundige. Wat er uit het
humanisme voortkwam, we zullen er nauwelijks terloops even naar
kunnen wijzen ; maar men wete ook dit *el, dat de letterkunde
van een volk onmogelijk volkomen kan begrepen worden, zonder
de kennis van zijn wijsbegeerte en theologie en van wat in de
praktijk door die beide aan de maatschappij geschonken is. Wie
kan onze 19de eeuwsche literatuur verstaan zonder Benig begrip
te hebben van het Reveil ? Wie kan Huet, Vosmaer en Van Vloten
verklaren, zonder ten minste eenige notie te hebben gekregen van
Spinoza, Strausz en Renan?
-

D termen Klassiek en Romantiek worden gebruikt om twee fel
tegenover elkaar staande partijen in de West-Europeesche kunst
van om en bij 1800, vooral na 1800 van elkaar te onderscheiden.
Laten we eerst nagaan, wat die termen beteekenen.
Servius Tullius verdeelde het Romeinsche .-volk in klassen naar
hun bezit ; daaruit ontstond het woord klassiek, dat oorspronkelijk
beteekent, béhoorende tot een klasse ; maar bij de Romeinen al gaat
het beteekenen : behoorende tot de klasse, tot je klasse, de eerste,
de rijkste, de voornaamste. Een Romeinsch taalgeleerde uit de
tweede eeuw n. C. Aulus Gellius, spreekt -al van een ,striptor
classicus, daarmee bedoelende een in alle opzichten uitstekend
schrijver. Al gauw komt dus het woord in beteekenis overeen
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met het zoo populair wordend adjectiefachtig praedicaat, dat wij
hebben in first-class of eerste -klas rijwiel enz.
Die beteekenis heeft het woord klassiek nog. Ook nu nog noemt.
men die kunst klassiek, welke tot het hoogste en beste behoort
van alle tijden, kunst, die boven alles uitschittert naar het algemeen oordeel van de besten, die zich met kunst bezig houden, in
kunst leven. Zoo is het werk van Rembrandt en Shakespeare,
van Wagner en Molière, van Sophokles en Zola, van Millet en
Andersen klassiek, buiten alle gedachte aan tijd, school of richting.
Maar men wordt ook wel royaal met dien eeretitel. Ieder volkje
moet natuurlijk zijn klassieken hebben en ieder mensch, die zich
met kunst ophoudt, gaat langzamerhand bewust of onbewust zijn
eigen tempeltje voor zijn eigen goudjes, zijn eigen klassieken bouwen.
Zoo worden voor ons Nederlanders stellig en met volle recht klassieken Breero en Hooft ; zoo zijn Gorters Mei en vele bladzijden
uit Van Deyssels proza op weg om klassiek te worden. Zoo is
misschien Couperus al wel bij den een of ander klassiek. Zoo
worden ook romantici, die we later zullen leeren kennen als verwoede vijanden van al wat klassiek is in een anderen zin, ten slotte
klassiek genoemd. Zoo worden Victor Hugo en Byron, De Musset
en Heine klassiek.
De Genestet drukt het aldus uit

.... t is een wanbegrip uit overgrootvaêrs dagen,
Dat niets klassiek noemt, dan wat oud is, overoud,
En oudheid en klassiek voor >>Siams tweeling" houdt.
0, lieve eenzijdigheid 1 -- 'k zweer u, dat klassiek is
Al wat gezond en waar, bevallig, geestig, chiek is 1 ).

Maar wanbegrip of niet, 't is een onbetwistbaar feit, dat het
woord klassiek ook in een andere beteekenis voorkomt, wel wat
gemeen krijgt met oud. 't Taalgebruik wil het nu eenmaal zoo.
Een doctor in de klassieke letteren of in de oude is voor ons precies hetzelfde. Hoe komt dat zoo ? Voor velen is lang de kunst
van Grieken en Romeinen de eenige, hooge, onbereikbare kunst
gebleven, de kunst first-class, buiten welke geen andere denkbaar
was ; zoo kwam het, dat die kunst alleen klassiek genoemd werd,
en toen langzaam-aan dat denkbeeld van onaantastbaarheid tegenover kunst uit later dagen onbewust afsleet, bleef alleen het begrip
oud aan het woord klassiek vastzitten. En zoo werd het mogelijk,
-

1) Sint-Nikolaasavond, Strophe LXV,
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dat zich de beteekenis ontwikkeld heeft van wat al lang geweest is,
van onafscheidelijk met het een of ander in onze gedachte vereenigd,
dat we kunnen spreken van de klassieke lange pijp in verband
met een ouderwetschen dominee. In een beschrijving van de
opgewondenheid bij het begin van den Boerenoorlog in een
krant las ik : „Den geheelen dag loopen de gamins met telegrammen en men heeft de keuze tusschen witte, roode, rose en gele
berichten der verschillende kranten. In plaats van het hier klassieke
wegwijzèèèèr roepen ze nieuwe telegrammen." „La publicité,
c'était mon élément ; je montrai des qualités de premier ordre ; je
redigeai une douzaine d'articles de reclame anecdotique, de reclame
déguisé, qui sont restés classiques," zegt „mon camerade Mussard"
van Ludovic Halévy. Men ziet het, het woord klassiek gaat zoo
langzamerhand beteekenen „gewoon, wat dagelijks voorkomt," dus
vrijwel 't tegenovergestelde van zijn eerst besproken beteekenis.
En nog zijn we er niet. Nog is er een beteekenis, die juist voor
ons nu wel een zeer voorname is, die we scherp in het oog moeten
houden om den strijd tusschen Klassiek en Romantiek goed te be.
grijpen. Den zin van oud, gewoon enz. zagen we zich ontwikkelen
uit ' dien van Grieksch-Romeinsch ; maar uit dezen laatsten sproot
nog een andere voort nl. gebouwd naar de eischee, die de Grieken
en Romeinen aan hun kunst stelden.

We hebben bij onze schets van de Renaissance kunnen zien,
hoe er aan het ' einde der middeleeuwen een machtig enthousiasme
ontwaakte voor al het grootsche en heerlijke bij de Grieken en
Romeinen, hoe men trachtte een eigen nieuwe kunst te scheppen, ook
grootsch en heerlijk en hoe velen het grootsche en heerlijke meenden
te kunnen vinden door hun scheppingen. vooral in uiterlijke vormen te doen overeenkomen, met wat zij grootsch en heerlijks in de
oudheid zagen. Men zocht naar de wetten, waarnaar men meende,
dat de Ouden gewerkt hadden en dacht het ver te zullen brengen,
bracht het soms ook vrij ver, door die Wetten angstvallig toe te
passen, zoo ontstond er in het tijdperk der nieuwe geschiedenis
een kunst, die men klassiek noemt, alleen, .omdat ze gebouwd is naar
wat men zich, min of meer juist, voorstelde als de wetten, die de
kunst der oudheid beheerschtén.
Da Cange zet in zijn woordenboek van het middeleeuwsche
Latijn achter het woord. Romanzes : „ liber Romane, seu lingua vul-
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gari Francica scriptus, • quomodo fabulosas Historias vernacule conscriptas etiamnum Romans diciinus", hetwelk is, overgezet zijnde:
een boek in 't Romaansch of de algemeene Frankische taal geschreven, zoo noemen wij ook nu nog fabuleuze geschiedenissen in de
moedertaal geschreven romans. De lingua Romana was de middeleeuwsche Fransche taal, zooals ze ontstaan - was bij de oorspronkelijke bevolking van Gallië uit het soldaten-latijn van de veroveraars. In die taal werden in de twaalfde eeuw reeds verscheidene, heidendichtachtige ridderverhalen geschreven, als het Rolandslied, Floris ende Blancefleur en zoovele ' andere. Die verhalen
met hun wonderbaarlijken, fantastischen - inhoud werden toen reeds
romans genoemd. Van den Roman du Benard werd gezegd, dat er
voorkomen :
Fabliaus et chanson de geste,
Romans de lui et de sa beste,

Mainte autre conte par la terre.

Dit geeft Jonckbloet het recht heel het tijdperk, waarin dergelijke
middeleeuwsche letterkundige kunst bloeit, er naar te noemen. Dat
doet hij dan ook : aan het tweede boek van zijn eerste deel van
de Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde geeft hij den algemeenen titel Romantiek".
Toch is die term romantiek nog zoo oud niet ; een stevige honderd
jaar eerst misschien, en er werd oorspronkelijk iets anders mee
bedoeld. Laat ik het hier voorloopig in vage, algemeene termen
uitdrukken : Vóór een honderd jaar stonden er in West-Europa
kunstenaars op, die tot bestrijding .van de klassiek in de beteekenis, die we het laatst hebben besproken, stof zochten in de oude
ridderromans, in volksverhalen, legenden en wat men voor geschiedenis wilde doen doorgaan. Die beweging noemt men de beweging
der Romantiek.

-

In een vorig artikel hebben we kunnen zien, hoe over Petrarca,
Ronsard en Van der Noot, geinspireerd door Virgilius en Homerus,
het heldendicht zijn intrede deed in de kunst van West-Europa.
We zagen tevens, hoe bij Jodelle en Garnier in Frankrijk zich de
eerste sporen van de klassieke tragedie vertoonden. ' Beide kunstuitingen zullen we nu vóór alles in het oog houden : de tragedie
en het epos ; niet omdat de klassieke kunst op ander gebied geen
invloed had — werkte Roemer Visser niet naar Martialis, Catul-
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lus, Anacreon zelfs ? en hoe ver-reikend is de invloed van Horatius
op de lyriek' niet geweest ! — maar omdat juist deze beide ' door
de dichters der klassieke richting als het hoogste en verhevenste
werden beschouwd, wat te bereiken was en. omdat juist daarbij de
eigenaardige gebreken en deugden van de klassieke richting het
scherpst worden belicht.
Al moge niemand vóór Lessing ze volkomen begrepen hebben,
toch hebben de mannen der Renaissance en zij, die op hen hebben
voortgebouwd in de klassieke richting der navolging, vooral bij de
tragedie er steeds naar gestreefd zich aan de regels te houden, die
reeds Aristoteles • — 't zij dan gedeeltelijk al dan niet naar traditie
-- in zijn dichtleer had vastgesteld.
Volgens Aristoteles is de tragedie de voorstelling van een volledige, ernstige handeling, die, doordat ze ons aangrijpt, treft
en medegevoel opwekt, ons gevoel reinigt. 't Moet de lotswisseling
zijn van een goed mensch, die. in 't ongeluk gestort wordt, een
goed mensch, die als zoodanig onze algeheele sympathie heeft, maar
die toch in eenig opzicht heeft 'gezondigd tegen den algemeenen
erkenden wil der godheid of tegen de overoude wetten der volkszeden en die tengevolge daarvan ondergaat. Een gevoel van schrik
grijpt den toeschouwer aan bij de gejachte, dat ook hij zelf door
eigen schuld aan hetzelfde lot kan blootstaan, als de held en dit
gevoel van schrik verwekt meegevoel voor den held. Zoo alleen
kan bij den toeschouwer een gevoel van bevrediging ontstaan. Om
het nobele, het zuiver menschelijke, dat er in den held is, heeft hij
hem lief ; maar hij veelt achter den held de rechtvaardig, wrekende
hand van het niet te ontvluchten fatum, van een beleedigde godheid, van het beleedigd zedelijk gevoel of rechtsgevoel der menigte.
Zonder die tegenstelling van goedheid, grootheid, nobelheid aan
de eene zijde en een val daar tegenover, is een bevrédigenden
indruk na den ondergang van den held moeilijk denkbaar en in
hoofdzaak zal een dergelijk beginsel, hoe zeer dan ook uiterlijk
gewijzigd, wel de grondslag moeten zijn voor • iedere tragedie in
alle tijden en van welke school ook. Dit heeft dan Ook niet de
klassieke richting dood doen loopen, maar juist in het slaafsche'
navolgen van Benige uiterlijkheden,' die bij de dramatische kunst
in haar oorsprong begrijpelijk, later echter niet meer te verdedigen
waren, heeft men zijn kracht gezocht. Met angstvallige zorg heeft
men zich trachtén te wringen in het korsetje van eenigé regeltjes,
-

-
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dat voor den kunstenaar van later . eeuw, die naar vrijheid en
zelfstandigheid, naar frissche, levende kracht snakte, een belachelijk
misvormend en ontaardend dwangbuis werd. En daartoe behoorden
Ti de eerste plaats wel de beruchte drie eenheden van plaats, tijd
en handeling.
Hoe diep ook Sophokles het menschelijk hart had gepeild, hoe
breed en heerlijk hij ook menschelijke grootheid, menschelijk dwalen en menschelij ken ondergang wist te schilderen, we kunnen ons
toch begrijpen, dat hij zich niet losmaakte van de redeneering,
dat het tegen alle logica streed, eerst iets te zien gebeuren in
Athene b.v. en de gevolgen onmiddellijk daarna, bij een tweede bedrijf,
in Sparta; te 'meer, • als we bedenken, dat het tooneel bij de Grieken
niet veranderde, steeds hetzelfde ruime terrein bleef, dikwijls uit
marmer opgebouwd, in de open lucht zich uitstrekkende voor het
breede amphitheater, dat zich eveneens in de open, lucht verhief.
Ook kunnen we ons indenken, dat men er aanvankelijk tegen
opzag de gebeurtenissen, die de toeschouwers daar in eenige uren
voorbij hunne oogen zagen trekken, te doen plaats hebben met
tusschenruim.ten van jaren en jaren soms. De gansche handeling
moest daarom, al bleef de onwaarschijnlijkheid in geringe mate
bestaan, steeds gedacht worden als afgespeeld in hoogstens een
goede vierentwintig uren.
En dan de eenheid van handeling. Deze verbood alle toevoeging van episoden, die niet rechtstreeks te maken hebben met de
groote handeling, die men in het geheel wil schilderen. Laten we,
om dit beter te begrijpen even zien naar Breero's Spaanschen Brabander, die misschien oogenschijnl"k voor sommigen al heel weinig
eenheid van handeling bezit. Aangenomen eens, dat het Breero's
welbewust , eenig doel is geweest de „lotswisseling" van den
snoevenden, pronkerigen Ierolimo te teekenen en niet veeleer te
geven een breed opgezet beeld vati het heerlijke, volle Amsterdamsche leven van zijn tijd, dan zouden de knikkerende jongens,
de babbelende spinsters en oude mannetjes al bijzonder weinig te
maken hebben met' de handeling en geheelenal de eenheid van
het stuk verbreken. Men voelt wel, dat die regel van de eenheid
der handeling iets onmisbaars is in . een drama. Het is iets wat
van zelf spreekt ; de menschelijke geest kan niet meer dan één
geheel te gelijk overzien. Er kunnen evenmin drie van die eenheden
in een drama zijn als drie horizonnen in een schilderij, zegt Hugo
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in zijn beroemde voorrede voor Cromwell, waar we later uitvoerig
op terugkomen. Het blijft echter een toer om zich op het juiste
standpunt te plaatsen, zoodat we de eenheid van handeling zien,
zooals de kunstenaar ze bedoeld heeft.
Wanneer we ons hier niet te bepalen hadden tot een slechts
oppervlakkige schets, dan viel er nog heel wat te vertellen over andere
regels voor het drama ; zoo b. v. dat het eerste van de vijf bedrijven moest bevatten de expositie, de voorstelling van de omstandigheden, waaronder de personen verkeeren en waaruit de handeling
zich ontwikkelen moet ; het tweede de collisie, het begin der verwikkeling, die in de derde acte haar hoogtepunt bereikt ; het vierde
de peripetie, de omwending, waardoor het lot van den held vooral,
een bepaalde richting aanneemt ; de hoop op een voor den held gelukkigen afloop verdwijnt meer en meer, men gaat de toekomst
donker inzien en in de vijfde acte volgt dan ook de katastro je ,de
verdere ontwikkeling van de handeling, de ontknooping van den
beruchten knoop".
Ook over de koren was nog wel 't een en ander mee te deelen,
de koren, die bij de ouden na afloop van ieder bedrijf de publieke
opinie vertegenwoordigden. Ook zij zijn lang een der uiterlijkheden
geweest, die men absoluut wilde navolgen en we weten, dat we
m.enigen schoonen lierzang van Vondel aan dit gebruik te danken
hebben.
De menschen van het vak zijn het lang oneens geweest over
den oorsprong van het tooneel bij de volken van West-Europa en
nog kan misschien zich wel niet iedereen neerleggen bij de jongste
resultaten. Ik zie er geen bezwaar in om hier aan te nemen, dat
ons tooneel zich uit drie verschillende punten ontwikkeld heeft.
10. Van uit de school. Al zeer vroeg heeft men in de (klóoster-)scholen, om de leerlingen te oefenen in het Latijn-spreken,
Latijnsche tooneelstukjes laten opvoeren, navolgingen van de stukken
van Plautus en * Terentius, omdat men het werk van die Romeinen
zelf te schuin vond. Dit heeft sommigen aanleiding gegeven om
te beweren, dat het drama eigenlijk nooit heeft opgehouden te
bestaan, dat de tooneelkunst der Westersche volken zich onmiddellijk aansluit aan het werk der klassieken.
2°. Van uit de kerk. De geestelijkheid gebruikte het tooneel
als godsdienstig opvoedingsmiddel. De stof hiervoor werd voor-
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namelijk gekozen uit de Hebreeuwsche literatuur, die we thans
nog gewoon zijn grootendeels samen te vatten onder het woord
Bijbel ; maar ook allerlei allegorische personen traden daarbij
spoedig op, allerlei mirakelen uit later tijd werden tot meerdere
stichting en bevestiging in het geloof ingevlochten (mirakel- en
mysteriespelen).
3 0 is er het wereldlijk drama, het eigenlijk tooneelwerk, zooals wij dat nu nog vooral kennen, buiten kerk en school staande,
dat in onze lage landen eerst in de laatste helft der veertiende
eeuw opkomt. De oudste stukken van dien aard, de abele spelen
Esmoreit, Gloriant, Lanseloet, de sotterniën Lippijn, Buskenblaser
enz. dagteekenen uit het laatste kwart der veertiende eeuw. Hierbij
is nog geen schijn of schaduw van klassieken invloed te bekennen
en als ze voldoen aan eenige van de bovengemelde voorschriften,
dan is dat bloot toeval of het is in punten, die een noodzakelijken
grondslag vormen voor ieder tooneelstuk. Zoo staat b.v. de expositie
in het abel spel van Esmoreit niet in het stuk zelf, maar in een zeer
korten proloog, die aan de handeling voorafgaat. De handeling
speelt beurtelings in Cecilië en Damascus en tusschen dat, wat
men het eerste en tweede bedrijf zou kunnen noemen, ligt een
tijdruimte van achttien jaar, dus ook van de eenheid van tijd is
geen sprake. Een aardig voorbeeld, dat men in de middeleeuwen
al heel weinig besef had van de eenheid van plats is • wel, dat
men stukken vertoonde, die op drie plaatsen te gelijk speelden, op
een tooneel van drie verdiepingen, waarvan de onderste de hel,
de middelste de aarde en de bovenste den hemel voorstelde.
In onze schets van Renaissance en Humanisme wezen we er
reeds op, hoe Jodelle in Frankrijk o.a. de geschiedenis van Dido,
zooals die bij Virgilius verhaald wordt, * in den vorm van een klassieke tragedie behandelde en daarbij ook de zoogenaamde eenheden
in acht nam, maar hij is na de Renaissance lang niet de eerste.
Reeds in de veertiende eeuw trachtte men in Italië treurspelen
na te volgen van Seneca, den bekenden leermeester van Nero,
die op zijn beurt den Griekschen treurspeldichter Euripides tot
model gekozen had en zijn model verre van overtroffen heeft.
Voor 1550 reeds waren verschillende werken van Euripides en
F

Sophocles in 't Franseb vertaald Omstreeks 1540 maakt de Schot-

sche historieschrijver Buchanan naar klassiek model in het Latijn
zijn Jephtes, die van veel invloed is geweest op Vondels Jeptha
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en dan komen in Frankrijk in de tweede helft der zestiende eeuw
Jodelle, de la Taille,' Garnier, allen met, min of meer gelukkig,
op klassieken leest geschoeide tragedies.
We hebben het al meermalen kunnen opmerken, dat de sporen
der letterkundige* 'mode van West-Europa zich in den regel eerst
laat vertoonen binnen de grenzen van ons lieve vaderland. In de
zestiende eeuw is bier dan ook nog maar zeer weinig van het klassieke drama te ontdekken. Ja, de humanistische docenten hebben in
het Latijn wel bovenbedoelde schooldrama's gemaakt voor hunne
leerlingen en enkele van die dingen zijn wel in het Hollansch vertaald in de zestiende eeuw, maar de eigenlijke klassieke tragedie
vertoont zich bij ons toch eerst in de zeventiende, als dr. Samuel
Coster zijn Academie heeft opgericht (1617) (die oorspronkelijk bedoeld was om in navolging van dergelijke stichtingen van humanisten in Italië, te zijn een inrichting voor alzijdige beoefening
van kunst en wetenschap) en voor een groot deel door den invloed
van onze Latijnschrijvende geleerden als Scaliger, Heynsius en
Vossius. Het is bovendien voor onze Nederlandsche letterkundige
kunst niet weggelegd geweest ooit een tragedie voort te brengen,
naar de regels der ouden gebouwd, die als zoodanig een bevredigend, volmaakt schoon geheel vormt ; ook Vondel is dit nimmer
gelukt. Een RRacine hebben we niet.
Nu heeft Te Winkel er wel zeer terecht op gewezen, dat de
dichter Vondel door aanleg en godsdienstigen zin zeer na verwant
was aan den geest der middeleeuwsche mysteriespelen, dat vele van
zijn tragedies als voortzetting zijn te beschouwen van deze, geheel
buiten het klassieke schoon staande kunstuiting en alleen, als men
dit in het oog houdt, op hun rechte waarde kunnen worden geschat,
maar de geleerde Vondel had toch eigenlijk zoo. graag anders gewild.
Vondel werkte naar de eerste Fransche klassieken, Vondel vertaalde Seneca, Vondel heeft ernstig Heynsius' „De tragoediae constilitlione", Scaligers „Animadtversiones' in Senecam", Vossius'„Institutiones
poeticae", die alle over de voorschriften der klassieke kunst handelen,
bestudeerd ; Vondel heeft Horatius 'Ars poetica (léer der dichtkunst)
vertaald. Vondel heeft Grieksch geleerd, omdat hij voelde, dat hij
van zijn Franschen en van Seneca tot zuiverder bron van klassieke
kunst kon doordringen en hij heeft Sophocles' Electra vertaald.
Om zijn Jeptha te maken heeft hij naar zijn eigen zeggen zijn
„geheughenis (ververscht) met overlezen en herlezen van Aristo,
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teles en Horatius dichtkunst en hunne uitleggers over de zelve
stof, naemelijck : Robertellus, Madius, Lombardus, Scaliger, Heynsius
en de voorrede van Huigh de Groot op Euripides vertaelde Fenisse,
Castelvedro , Delrius en Strada , oock Vossius en Menardieres
die beide , elek om het wackerste, d' een in Latijn, d' ander in
Fransch, den schouburgh, het worstelperck der menschelij cke hartstoghten, helpen opbouwen." En heel dat zelfde „Berecht aen de
begunstelingen der toneelkunste", waarin deze woorden voorkomen,
is doordrongen van de onvervalschte leer der klassiek : De gansche
handel van Jeptha is een en eenigh en de verscheidenheit der
bedrijven en alle omstandigheden van tijt en plaetse en andersins
worden hier tot het uitvoeren en voltrecken van dezen eenigen
handel geschickt." En verder : „Ons tooneel staet hier doorgaens
onverwrickt en vast voor het hof te Masfe in GalaM, eene uytsteeckende opm erkinge, waerop Euripides in zijne volwrochte Fenisse
zonderlinge gelet heeft." En in den Inhoudt" : „Het treurspel
begint voor den opgang en eindight met den ondergang der zonne."
Dat zijn alle onweersprekelijke feiten, wier aantal nog met verscheidene vermeerderd kan worden. En juist uit de botsing tusschen
den geleerde en den dichter is het misschien te verklaren, dat ons
de dramatische kunst van Vondel als dramatische kunst over het
algemeen zoo bitter weinig pakt. Zoo is het te verklaren, dat er
over dien zelfden Jeptha, een werk, dat de dichter zelf als een
„tooneelkompas" voor de klassieke tragedie wenscht beschouwd te
zien in onzen tijd al dat geharrewar kon ontstaan van Van Lennep,
Jonckbloet, Moltzer e a. waarvan men een vrij duidelijk overzicht
vindt in de inleiding van Terwey's Jeptha-uitgave.
Een lezing van de eerste honderd regels van de Jeptha is reeds
voldoende om ons de hoofdgebreken der klassieke richting te doen
zien. Omdat alles op één dag moet gebeuren, staan de personen,
van wien men aannemen mag, dat ze reeds lang op de hoogte
zijn van de zaken, elkaar dingen te vertellen, die twee maanden
te voren gebeurd zijn en die juist het voornaamste deel van de
handeling d. i. van het drama moesten uitmaken. Zoo is het te
begrijpen tevens, dat wij in heel onze letterkunde na Vondel geen
enkele klassieke tragedie kunnen aanwijzen, die een volmaakt
kunstwerk vormt, al zijn er tientallen en tientallen tot ver in de
negentiende eeuw in elkaar gezet. Als Vondel het niet gelukte,
die toch zoo gaarne wilde en zoo'n groot kunstenaar was, wien
-
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zou het dan gélukt zijn na hem ? Vondel was een rijke geest, en
waar zijn werk als geheel een onvolkomen indruk maken moest,
daar kon hij toch bladzij op bladzij in de onderdeelen kostbare
schatten van schoonheid wegschenken. Maar bij allen, die na hem
kwamen, werd het steeds meer de leege vorm, die met verstandig
overleg en kalme wijsheid in elkaar werd getimmerd naar het oude,
eerwaardige model ; doch al die eerbied, al dat voorzichtig, vlij tig gepeuter kon nimmer ziel brengen in 't werk, dat reeds in zijn geboorte
den stempel van doffe vergetelheid en killen dood met zich voerde.
Anders is het in Frankrijk geweest. Daar is Racine (16391699) en Racine is ontwijfelbaar een , van de zeer weinigen, die
een volmaakt schoone — voor zoover dit dan denkbaar is op 't
ondermaansche — tragedie hebben geschreven. Neem b.v. de Phèdre
(1677): Hippolyte is de kuische, van de vrouwen af keerige, naar
daden hakende zoon van Theseus en Antiope, koningin der Amazonen, van dien Theseus, die goden en menschen heeft verbaasd
door zijn heldenleven, maar die overigens maar al, te zeer onder
den invloed staat van zijn zucht naar avontuurlijke liefde. Hippolyte is te Trezène ; daar is ook Aricie, de verstooten, laatste afstammelinge uit een oud koningsgeslacht, en Phèdre, de tegenwoordige
echtgenoot van Thésée. Deze is op een langen zwerftocht ; men
weet niet , waar hij is. Hoe Hippolyte zich ook tracht, te
beheerschen, hij brandt van liefde voor Aricie, en trots alle verzuchtingen dreigt Phèdre op haar beurt te bezwijken van begeerte
naar haar stiefzoon, die haar altoos heeft gemeden. Adus in hoofdzaak de expositie in het eerste bedrijf, dat eindigt met het bericht,
dat Thésée is gestorven. Daar ligt dus ook al de kiem bloot van
de misdaad der heldin : de schuldige liefde van Phèdre voor haar
stiefzoon, die naar de oude zeden beschouwd werd als bloedschande.
Wat zal wel de oplossing zijn van dit probleem ? Vooral nu Thesée
dood is, wordt de verleiding groot voor Phèdre. Bovendien er zijn
menschen, die Aricie weer op den troon willen hebben en door
Hippolyte te huwen kan Phèdre tevens de heerschappij van haar
eigen kind van Thésée verzekeren.
In het tweede bedrijf openbaart Hippolyte zijn liefde aan Aricie,
die onder ' Thésée steeds in een soort van gevangenschap heeft
geleefd. Hij schenkt haar Attica, zelf zal hij Trézène behouden en
de zoon van Phèdre zal " ook een deel krijgen ; maar ook Phédre
•
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openbaart haar onweerstaanbare, schuldige liefde aan Hippolyte en
ze vindt slechts kille verontwaardiging. Door den verterenden
gloed harer passie vernietigd, klaagt ze de geheimzinnige duistere
macht der goden aan, die haar val bewerkten.
Objet infortuné des vengeances célestes,
Je m'abhorre encor plus .que tu ne me detestes.
Les dieux ln'en sont temoins, ces dieux qui dans mon flane
Ont allumé le feu fatal à tuut mon sang;
Ces dieux qui se sont fait une gloire cruelle
De séduire le coeur d'une foible mortelle. 1)

Ze smeekt H., dat hij haar ten minste het geluk zal schenken.,
haar met eigen hand te dooden en •als hij ook dat weigert, neemt
ze zijn degen om daarmee een einde te maken aan haar droevig
bestaan. Maar nog heeft zij hoop, de ijdele luchtspiegelingen van
de wanhopige : „Peut-être sa surprise a causé son silence", 2 ) fluistert ze zich zelve in. Alles wil ze hem schenken, haar zoon en
diens toekomst, Attica, dat zich voor haar zal verklaren. Maar
dan komt als een vernietigenden donderslag ook tot haar het bericht, dat Thésée nog leeft ' en in aantocht is.
Je mourois ce matin digne d'être pleurée,
J'ai suivi tes conseils, je meurs déshonorée, 3)

zegt ze tot de nourrice, die haar aanzette haar liefde aan Hippolyte te openbaren. En nu is het weer de nourrice, die als werktuig
van het noodlot haar aanspoort, moed te houden, haar verlokt,
door een valsche aanklacht van een aanslag op haar eer tegen
Hippolyte, zich zelf te redden ; de degen van H. kan als bewijs
gelden en in weeke, wanhopige willoosheid geeft ze zich over aan
de lokkende misdaad.
Dan komt de . ontmoeting tusschen Thésée en Phèdre. Hem
ontvluchtende, bekent ze bijna in volle waarheid, wat gebeurd is.
De ontmoeting tusschen Th. en H., waar het derde bedrijf mede
eindigt, doet de spanning, waarin de toeschouwer komt, voortduren.
1) Rampzalig voorwerp der hemelsche wraak, verafschuw ik mijzelve
nog meer 'dan gij mij veracht. De goden zijn er getuigen van, dezelfde
goden, die in mijn bloed het noodlottig vuur hebben ontstoken, die goden
die er zich een wreede glorie van gemaakt hebben 't hart van eene zwakke
stervelinge te verleiden.
2) Wellicht heeft zijne verbazing dit stilzwijgen veroorzaakt.
s) Heden morgen nog zou ik waardig geweest zijn na mijn dood beweend te worden ; ik heb uw raad gevolgd en onteerd sterf ik thans,
men neme nota van dit ce matin (heden morgen). We komen er op terug.
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.H. verraadt niets van Phèdre's gedrag. In vage termen, die later
argwaan tegen hem zelf kunnen wekken, deelt hij mee, dat hij weg
wil en- dat . het beter is, dat Th. zijn eigen vrouw niet meer ziet.
In de vierde acte komt de nourrice met haar laster tegen H.
bij Thésée, . die in woede ontbrandt en zijn toorn en verontwaardiging tegen zijn zoon lucht geeft. Mooi is ook dit moment weer,
waar Hippolyte steeds, hoe ook vernederd, geen beschuldiging van
Phèdre - wil uitspreken en ten slotte alleen zijn liefde voor Aricie
bekent. Maar Th. eindigt met de vervloeking : Neptunus moge
een wreede straf aan Hippolyte voltrekken. Daarna wil Phèdre
haar schuld aan Th. bekennen, aan Thésée, die haar altijd maar
niet begrijpt en den toeschouwer in angstige spanning houdt.
Alles kan nog goed worden, maar •daar spreekt Th. over H's liefde
voor Aricie en nu komt de wending, de onherroepelijke peripetie.
Nu is alle hoop verloren, het noodlot moet zijn loop hebben. Eerst
was er slechts wanhoop over de koelheid van H. 'in het hart der
heldin ; thans is er woeste jalouzie ; daarmee neemt de heele handeling een vaste richting. De toeschouwer voelt, dat de ondergang
nabij is : de katastrofe in het vijfde bedrijf komt. Als Th. de zaak
doorziet en de vervloeking van zijn zoon heroept, dan is het te
laat ; Neptunus heeft aan de aanroeping gehoor gegeven ; geluk en
leven van Hippolyte zijn vernietigd. Stervend bekent Phèdre aan
Th. wat ze heeft misdaan.
Voor wie eenmaal een beetje is kunnen doordringen in den
geest der klassieke tragedie is dit werk van Racine, waarvan we
den hoofdinhoud met een paar lijnen schetsten, een heerlijk kunstwerk, een grootsche, blankmarmeren dorischen zuilen-tempel, strak,
ernstig-eenvoudig van lijn. De Phèdre van Racine behoort voor
altijd tot het beste van de wereldletterkunde. En toch, ook hier
worden niet gemist de sporen van de verderfelijke opgedrongen
navolging van het Grieksche model in zijn uiterlijkheden vooral,
maar ook naar den geest.
Als Aeschylus (525--456) zijn tragedies schrijft, gelooft hij vast
en onwrikbaar in . de goddelijke machten, die de handeling beheerschen ; Sophocles (497-406) echter én vooral Euripides (480-406) komen in een tijd, die den overgeleverden godsdienst al niet
meer met kinderlij k eenvoudig geloof aannam, in een tijd, dat
men zich vrijere, zelfstandige gedachten over goden en menschen,

hun invloed . en hun zeden begon te vormen, maar ze staan ex
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toch nog zeer dicht bij. Nu is het geloof in den geest van zijn
eigen schepping wel het meest onontbeerlijke voor den kunstenaar.
Zal een beeldhouwer een in alle opzichten schoon monument kunnen scheppen voor een natuurkundige, als hij niet innig doordrongen
is van de groote beteekenis van zijn held op het gebied der physica, als hij niet diep voelt de onschatbare waarde van de natuurkunde voor de maatschappij, als hij begrip, eerbied,en liefde mist ?
Het ' uiterlijk geheel kan harmonisch zijn, oppervlakkig treffend,
maar het diepere, fijnere, dat alleen geloof en liefde geven kan,
wordt gemist. Stel u voor, dat Douwes Dekker novellen had
willen schrijven in den Christelijk-goddienstigen toon van een Koetsveld, of Van Deyssel in dien van zijn vader ! En toch, zoo staat
nu de kunstenaar van den nieuwen tijd tegenover de klassieke
tragedie. Racine geloofde niet, kon niet gelooven en lief hebben,
diep in zijn gemoed vreezen en vereeren heel die Grieksche godenwereld, heel de opvatting van het maatschappelijk leven der
Grieken. Hij moet zich met geweld, kunstmatig in gedachten en
in een gevoelssfeer verplaatsen, die mijlen van de zijne verwijderd zijn.
Als b. v. Hippolyte tot Phèdre zegt:
Neptune le protège, et ce dieu titulaire
Ne sera pas en vain imploré par mon père.

1)

en Phèdre antwoordt:
On ne volt point deux fois le rivage des morts,
Seigneur : puisque Thésée a vu les sombres bords,
En vain vous espérez qu'un dieu vous le renvoie
Et 1 avare Achéron ne láche point va proie. 2)

dan gelooft Racine zelf van al die dingetjes eenvoudig geen sikkepitje en men voelt zeer goed, dat hij ze ook niet in een soort van
extase geloofd heeft op het oogenblik, dat hij zijn kunstwerk schiep.
Als gewoon min -of meer christelijk Fransch burger van de zeventiende eeuw, vindt hij zulke praatjes natuurlijk klinkklaren onzin.
Men voelt voortdurend, dat men hier te doen heeft, met het volgen
van een letterkundige mode, dat zelfs Racine in dit zeer goede
1) Neptunus behoedt hem en deze • beschermgod zal niet vergeefs door
mijn vader worden aangeroepen.
2) Men aanschouwt niet tweemaal, o heer, den oever der dooden : daar
Theseus die sombere boorden aanschouwd heeft, is 't ijdele hoop te verwachten, dat een god hem u weergeeft en de gierige Acheron laat zijne

prooi niet . los,
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werk slechts • namaak leverde. Daarom is het spotvogels ook altijd
zoo makkelijk gevallen, den draak te steken met zoo'n tragedie,
vooral, wanneer ze nu juist niet op de hoogte van Racine's werk stond.
Wat heeft Douwes Dekker niet gesold met Bilderdijks Floris V
en wat bleef er over van Vondels Grif sbrecht van Amstél, toen
Jorissen er zijn sarcasme aan botvierde ! 1 )
Laten we op wat anders wijzen
Tu sais combien mon áme, attentive à ta voix,
S'échauffoit aux récits de ses nobles exploits;
Quand tu me dépeignois ce heros intrépide
Consolant les mortels de l'absence d'Alcide,.
Les monstres étouffés et les brigands punis,
Procuste, Cercyon, et Sciron, et Sinis,
Et les os dispersés du géant d' Epidaure,
Et la Crète fumant du sang du Minotaure. 2)

Aldus Hippolyte tot zijg.. gouverneur Théramène.
Daar hebben we een ander zwak punt in de Klassiek. Natuurlijk
Racine, moest hier van die dingen spreken, de kunstenaars moesten
er wel in doorkneed zijn om eenige „locale kleur" aan het geval
te geven en de hoorders . of lezers moesten eveneens, goed thuis
zijn in heel de geschiedenis en mythologie van Grieken en Romeinen, om voortdurend alle toespelingen te begrijpen, die noodig
waren om een schijn van waarheid aan het werk te geven. Mythologie behoorde dan ook tot ver in de negentiende eeuw tont de
zeer voorname zaken op • het leerplan voor iedere eenigszins
„fatsoendelij ke" school. Ik ken een Rijks lagere school in ons
land, waar de . meisjes dergelijke dingen nog voor een kleine
twintig jaar en dan liefst in het Fransch van buiten moesten
leeren. Maar 't ergste was wel, dat de „artisten" — en wie was
*dat in zijn vrije uren niet, in de achttiende eeuw vooral — hun
weten overal en .altijd aan den man trachtten te brengen, dat ze
geen rijmpje voor een kermiskoek konden samenlijnen, zonder er wat
Grieksche of Romeinsche godheden bij te halen. Zelfs Shakespeare
-

1) Zie Nederland, 1877. Niet opgenomen in de verschillende .bundels
studies, als ik liet wel heb.
2) Gij weet, hoe mijne ziel, stil luisterend naar uw stem, trilde van
vreugde bij 't verhaal van zijn edele heldendaden , als gij mij afschilderdet
dien ondernemenden held, die de stervelingen troostte over de afwezigheid
van Alcides (Hercules), hoe de gedrochten geworgd erf de roovers Procustus, . Ceryon en Sciron en Sinis werden gestraft, hoe de beenderen van
den reus van Epidaurus werden verspreid en hoe de stad Creta rookte van

't vergoten bloed van den Minotaurus.
Noord en Zuid, 24ste Jaargag.
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de groote, zelfstandige souverein, die zich in zijn tragedies al bitter
weinig met Latijnsche -en Grieksche modellen en wetten of regels
van wie ook heeft opgehouden, kan niet buiten deze mode, die zoo
diep inworteld was reeds in het kunstleven zijner dagen. Hamlet
zegt, als hij zijn moeder wijst op zijns vaders beeld:
See, what a grace was seated on this broes:
Hyperion's curls ; £he front of Jove himself;
An eye like Mars, to threaten and command ;
A station like the herald Mercury 1)
.

Ik neem maar het eerste het beste voorbeeld, waarop bij het
doorbladeren snij n oog valt. Bij de groote menigte kon dit gebruik natuurlijk slechts worden een belachelijk, zielloos spelen
met onbegrepen zaken en klanken.
Letten we nu nog op dat ce matin (deze morgen) van daar
even. Wie thans de Phèdre hoort en ziet, denkt niet aan tijd.
Bij al die vvisseling van aandoening, al dat forsche woelen van
passie, heel dat „psychologisch proces" zal men in geen geval aan
één dag denken, aan een simpele vierentwintig uren ! En toch is
dat de bedoeling van Racine ; voor geen schatten zou hij het
andérs gewild hebben en het beste bewijs daarvoor is wel de versregel, dien we daareven reeds signaleerden. 't Is, of hij ons nog
-

eens extra wil toeroepen : denk er toch vooral aan, alles, wat ge

tot nu toe gezien 'hebt, gebeurde dezen morgen. Zoo ook in Britanicus van Racine:
Avant la fin du jour je ne craindrai plus,

2)

in de vierde acte en in het begin 'van ede vijfde zegt Junie :
Je ne connais Néron et la cour que

d'rcn jour 3 )

Merkt ge wel, dat ik trouw en eerlijk de voorschriften volg!
Voltaire zien we op alles losrameien ; alle oude, eerwaardige tra-.
dities, kerk en koning, valt hij aan, zelfs door middel van zijn
klassieke tragedies, maar hij zal het niet wagen zijn handeling
langer dan vierentwintig uur te laten duren ; die traditie is hem
heilig. Bij Racine hindert ons dat alles nu zoo heel erg niet om
de groote vaardigheid, waarmee • hij in het algemeen het geheel in
elkaar gezet heeft en om de betrekkelijke losheid, waarmee hij
1) Zie welk een waardigheid troont op dit gelaat : de lokken van Hypenon, het voorhoofd van • Jupiter zelf, een oog als dat van Mars om te
dreigen en te bevelen, een houding als van den bode der goden, Mercurius,
2) Voor are dag ten einde is, zal ik niet meer vreezen.
8) Ik ken Nero en het hof slechts van één daq,
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zich in zijne door hem zelf aangelegde boeien weet te roeren. Maar
hoe dikwijls is een goede tragische stof gestikt in dat dwangbuis,
hoe dikwijls is daardoor het drama, wat handeling beteekent en zijn
moet , overgegaan in verhalende en be^chrij vende poëzie. Wat had
Vondel misschien van zijn Jeptha kunnen maken , als hij dat vrije,
souvereine gevoel van onafhankelijkheid van Shakespeare in zijn
bloed had gehad. Lees nu nog eens de Jeptha door, al is het slechts
het eerste bedrijf ; hoe veel vindt ge daar in den vorm van een
verhaal, wat ge voor uw oogen moest zien gebeuren. En met Vondel's beste tragedies , Lucifer , Gij sbrecht , Palamedes , de beste
klassieke tragedies dus uit heel onze letterkunde is het net zoo.
Aan de eerste eisch van het drama : dat men de dingen moet zien
gebeuren, is niet voldaan.
Voor we ' Racine eindelijk verlaten, nog deze opmerking : Men
moet niet meenen, dat het werk van de klassieke richting in
den nieuwen tijd geheel overeen komt met dat der ouden;
tusschen een tragedie van Racine en een van Sophocles is altijd
in velerlei opzicht verschil , zoo dat men in zekeren zin de
Fransche tragedie weer kan stellen ,tevenover de Grieksche, maar
ik vind het overbodig hier op dit verschil nader te wijzen ; voor
ons blijft hoofdzaak de begeerte van navolging en de overkomst.
Ik . heb met • opzet enkele zwakke punten aangewezen in een
werk, dat behoort tot het beste in zijn soort om des te beter te
doen voelen, wat er ten slotte van die soort moest te recht komen,
als er geen machtig genie meer was, als enkel de rijmelaars kwamen, die slechts leerzaam en vlijtig probeeren konden het uiterlijk
vormpje in elkaar te timmeren. En die zijn gekomen, in het buitenland en ook in onze letterkunde. We weten, wat Pels en Feitama, „Nil volentibus arduum", de achttiende eeuw, vooral onder

den invloed van Corneille en ook Racine eerst, van Voltaire en
Diderot later, ons gebracht hebben. Een leerzame studie is in dit
opzicht het werk over Joan Blasius- van Te Winkel ; men zou het
een studie over het pedante leege, het kleuterig kleinzielige in
onze literatuur kunnen noemen.
Ontelbaar is . het aantal welverzorgde klassieke tragedies in de
achttiende eeuw en wie wijst er mij één, die op kunstwaarde kanaanspraak maken.. Op een auctie heeft men er voor een paar kwartjes allicht een honderdtal. Laat ik met deze uiterlijkheid ten slotte
de leege, doode uiterlijkheid teekenen, die het noodzakelijk gevolg
t
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moest zijn van een navolgen niet naar den geest, maar bijna uitsluitend naar de dingen , die lang niet in de eerste plaats de
werken der oudheid maakten tot hooge kunst.
Tot ver in de negentiende eeuw blijft het Latij nsch-grieksch
model het ideaal. Hoe ook Bilderdijk er naar stréefde, dat na te
volgen en hoe hij over de tragedie dacht vindt men in de verhandeling over het treurspel , die zijn Kormak vergezelt , uitvoerig uiteen gezet 1 ). En ook Wiselius , om nog . eens een.
voorbeeld te nemen , vond in 1820 , dat het voor den treurspeldichter noodig was „den gang en den toon der Grieksche treurspelen, zooveel als, doch ook niet meer dan noodig mogt zijn,
naar den aard en de behoeften van ons tooneel gewijzigd en zonder zijn werk geheel tot een dichtstuk te vormen, in zijnen tooneel-arbeid na te volgen, zich den geest en den smaak der gekuischte Grieken, met hunne fijngevoeligheid vereenigd, geheel
eigen te maken en dien gang, toon en smaak, onder eenen meer
hedendaagschen vorm, aan zijne kunstgenooten voor te stellen" 2 ).
En daarmee poseert Wiselius voor zijn tijd tot op zekere hoogte
als een vrijzinnige.
„Het epos stelt voor in een reeks van onderling tot een organisch geheel verbonden feiten van gewicht of bijzonder belang
een groot en wijd wereld- of levensbeeld uit het verleden en daarbij
in het bijzonder den ingewikkelden strijd van menschen onderling
of met.. de vijandige elementen des levens". Aldus lezen we ongeveer in de meeste boekjes over de dichtkunst. Het merkwaardige
van de zaak is echter, dat er in heel de beeldengallerij der epen
van Europa drie zijn, die ons boven alle andere aangrijpen door
hun forsche, natuurlijke schoonheid : de Ilias bij de Grieken, .de
Nibelungen bij de Germanen, de Chanson de Roland 3 ) bij de
Franschen, drie, die men bijna in vergelijking met alle andere
heldendichten. de eenige van Europa zou noemen en deze drie zijn
wel geschapen door een mensch of menschen, die er nimmer de
minste ahnung van gehad hebben, dat men er ooit liefhebberij in zou
1) Misschien het gemakkelijkst onder het bereik der lezers in de goedkoope uitgave der dichtwerken door J. Van Vloten, in 4 dln. III, p. t32.

Qj Mengel-en Tooneelpoezij, IV. Voorrede p. XIII.
8) De Ilias-vertaling van Vosmaer geeft zoo goed

als het kan den indruk
van het oorspronkelijke weer. De inhoud van Nibelungen- en Rolandslied
vindt men wel bij Jonekbloet of in een Reclam«editie,
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krijgen om dergelijke recepten te boek te stellen. 't Zijn er drie,
die gegroeid zijn uit de natuur, diep wortelen in het oudste leven
der volken, bijna geworden zijn, zooals de bergen van Klein-Azië,
de dalen der Pyreneën, de duinen der Noordzee en de eiken der
Gerinaansche wouden.
Bijna alle heldendichten van later tijd zijn geschreven onder
den invloed van een dezer drie; en voor de klassieke richting, die
we door de Renaissance zagen geboren worden, wordt natuurlijk
Homerus, die in de oudheid reeds zoo gelukkig was nagevolgd
door den Romein Virgilius, het model ; voor velen werd het 't
stoutmoedigst, meest verheven ideaal, den roem van die beiden op
zijde te streven. We stipten het reeds aan, hoe Petrarca zelve
juist van zijn heldendicht ,,Africa" -- nu slechts een merkwaardige
antiquiteit — onsterfelijken roem verwachtte, we zagen dezelfde
uiting bij IRonsard en eindelijk bij Van der Noot en Vondel.
Van Mander zien we de Ilias vertalen, Vondel zet tweemaal Virgilius over, eens in proza en eens in dichtmaat, legt zijn eigen
epos Constantijn aan, en een achtbare rij van heldendichten, min
of meer oorspronkelijk, gaat vooraf en volgt in den vreemde en ook
bij ons tot in de dagen van Bilderdijk toe, waarbij we overal klassieken
invloed kunnen aanwijzen, 't zij rechtstreeks, zooals in 't begin
vooral, 't zij, zooals later, in de achttiende eeuw, middellijk door
Fransche voorbeelden, vooral de - Henriade, in 1753 door Sybrand
Feitama uit de „Fransche Heldenvaerzen van den Heere de Voltaire
in Nederdttitsche dichtmaat overgebragt" en ook de Télémaque, beruchter gedachtenisse, al was die oorspronkelijk in proza geschreven.
Toch vertoont zich op dit terrein veel minder sterk de poging
om • den ' uiterlij ken vorm van het epos der Ouden na te volgen.
Wel vindt men telkens de varianten op den aanhef van den Ilias
met de aanroeping van de Muze:
»Zing ons den wrok, o godinne, van Peleus' zone Achilleus'',

in allerlei min of meer zonderlinge vormen terug tot op de dagen
van Vosmaers schertsend epos Londinias toe met zijn:
»Muze, bezing ons den tocht van het viertal mannen uit Neerland ;"

wel treffen we ook hier bij de meest christelijke dichters de
gansche schare van Grieksche goden en godinnen tot een poppenspel verhaspeld, maar nergens vinden we een heldendicht, dat
zoo klaarblijkelijk, uiterlijk geheel naar het model van een Vir-
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gilius of Homerus gebouwd is, als tragedies, die volkomen passen
op het werk van Seneca, Euripides of Sophocles. Een van de
oorzaken daarvan zal wel zijn, dat men eerst in veel later tijd
den versbouw van Homerus heeft nagevolgd en juist die breede,
statig voortstroomende hexameter is zoo'n onafscheidelijk deel van
het klassieke heldendicht, gaf er juist dat grootsche gedragene

aan, dat geen Alexandrijn ooit geven kon.
Ook voor het epos had men bij Aristoteles de voorschriften gevonden. 't Was ongeveer dit : „een dichterlijk verhaal van slechts
één binnen de grenzen der mogelijkheid besloten daad, die grootsch,
edel en belangrijk is." Maar zeer merkwaardig is. al weer dit, dat,
wanneer in deze woorden het karakter van het epos juist is uitgedrukt, er, zooals Kinker 1 ) terecht opmerkt „geen grooter zondaren zijn dan Homerus en Tasso en geen gehoorzamer dienaressen van deze wetgevers dan Lucretia Wilhelmina van Merken"
in haar heldendicht Germanicus.
Met dien - Germanicus in zestien boeken (1779) van Van Merken -- wel bekend om de regenhoeden — 1^unnen we gevoegelijk van
het heldendicht afstappen. Wat dit onder de klassieke richting
in onze achttiende eeiiw geworden is, kan ieder het best ervaren
door den Germanicus eens in een kerstvacantie te lezen, of liever

door naar de vervulling dier nobele taak te streven. Of het hem
gelukken zal haar geheel ten einde te brengen ? Ook hier geldt
„in magnis voluisse sat est" of zooals Tollens, onze letterkundige
tweede vader, zei : -- „reken d' uitslag niet maar tel het doel
alleen." Men bedenke bij de lezing tevens, dat tijdgenooten Lucre.tia
Wilhelmina voorstelden als iemand die „een streit met Homerus
en Virgilius heeft durven waagen, die haar dezelve onsterfelijkheid
als deze twee zou bezorgen."
Maar neem ten slotte Antonides van der Goes, de IJstroom.
Dat is leesbaar en een uitstekend voorbeeld van wat de Klassiek
in haar volle kracht was.
Hoor de aanroeping:
Gij groote Stroomgod, laet uw bron mijn Hippokreen,

Den hoogen Muiderberg een Helikon verstrekken!
Het ruissen van uw' vloot zal mij de geesten wekken,
Vermaekelijker als de Hoefbeek op Parnas.
1 ) Kinker heeft aardige dingen over liet heldendicht gezegd in de voorrede tot liet derde deel van zijn gedichten, Amsterdam, 1821.
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Blader verder:
Zoo treên wij 't- Eiland om der rustige Reaelen,
Daer 't moediger mee praelt, als Krete met Jupijn
En zijn beruchte wiege, als Delos met den schijn
Van Febus wichlerije, en zijn orakelkooren.

Enverder:
0, Eilant ! nti gij Mars in uwen schoot ziet woonen:
Die trekt vrouw Venus meê en Ciprus heiligdom
Zij lacht me toe van ver.

Maar zie zelf dien ouden druk van „Alle de Gedichten van J.
Antonides van der Goes, te Amsterdam, bij Salomon en Petrus
Schouten", dien ouden druk met de platen van Romijn de Hooghe
en ook die platen zullen u luide spreken van cte Klassiek in de
beeldende kunst.
Laat een enkele lezer, wien het voorrecht 'te beurt valt van in
rustige stemming, wanneer het zoo in hem op komt, het Rijksmuseum • te Amsterdam te kunnen ronddwalen, laat die enkele
lezer, als hij eenmaal het verschil tusschen Klassiek en Romantiek
in ede letterkunde goed gevoeld heeft, ook daar zijn oogen maar
open zetten ; het zal hem geen moeite kosten om den loop der
letterkundige geschiedenis ook in de schilderkunst langs de wanden
met den vinger aan te wijzen.
En wat waren er • nog aardige dingen over te vertellen van den
invloed der Klassiek op het maatschappelijk en huiselijk leven,
vooral bij de „grooten der aarde" in feesten en kleederdrachten,
bij spel en dans, in leven en sterven, in liefde en haat. 1 ) Maar
de examens ! !
Om terstond in het hart der Romantiek te komen is het noodig, dat we onze blikken richten naar het Frankrijk van 1830.
De revolutie van 1789 had geen . revolutie in de kunst meegebracht. De geesten waren te veel in beslag genomen door de
groote maatschappelijke omheeringen. Politiek en leger eischten
en namen alle menschelijke gaven en krachten. En . bovendien
„die Revolution ist eine klassische französische Tragödie" zegt
Brandes en terecht. De verheerlijking van Romeinsche vrijheidszucht en burgerdeugd was aan de orde van den dag en openbaarde
1) Zeer. aan te bevelen is o. a. Victor du Bled, La société francaise du
XVIe siècle au XXe siècle. Twee deeltjes zijn er uit. Er komen er vier
geloof ik.
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zich zelfs al spoedig tot in de kleederdracht der vrouwen. Dan
komt de herleving van het autoriteitsbeginsel -onder Napoleon,
de zwerftochten van Frankrijks krachtige jongelingschap over de
slagvelden der wereld van de pyramiden tot Moskou en tot in
Spanje en nog altijd dommelt de kunst voort, al zijn er dan ook
telkens kleine teekenen geweest van een jeugdig ontluiken. Dan
komt de dorre, schijnheilige reactie onder Lodewijk XVIII en
Karèl X met haar plompe overheersching van geldaristocratie en
nieuwbakken adel. Maar dan ook is het gedaan ; nu komt het
nieuwe leven, nu ontwaakt bij een schare van artistiek aangelegde
jonge mannen de 'haat en másse tegen den geestelijken bourgeois,
tegen den philister, nu ontbrandt één vurig begeeren naar het
opbouwen van een heerlijke nieuwe kunst op de eentonige vlakte
van de bloedelooze peuteraars aan koude abstracte overleveringen.
Brandes zegt het zoo : „Die jungen Leute hatten in ihrer Kindheit von den grossen Begebenheiten der RRevolution gehort, das
Kaisertum erlebt und waren Söhne der Helden oder der Opfer.
Ihre. Matter hatten sie in einer gewaltig bewegten Zeit zwischen
zwei Schlachten empfangen, und der Kanonendonner hatte ihr
Eintreten in die Welt begriisst. So geschah es , dass für die
angehenden Jünger der Dichtung und der Malerei es damall nur
zweierlei Arten - van Menschen gab, die flammenden und die grauen.
Sie tráumten von einer Kunst, die das Blut, den Purpura das
Licht, die Bewegung, die' Ki hnheit vertreten sollte, sie verschmáhten aufs Tiefste die bisherige korrekte und farblose Ditteratur und
Kunst. Alles um sie. her in der zeitgenóssischen Welt schien
ihnen unpoetisch, utilitarisch, gen ieverlassen ; sie wollten dieser
Gegenwart ihre Geringschátzung zeigen und kehrten ihr den
Rucken, um so nachdrücklich wie möglich ihre Bewunderung des
Genies und ihren Hass gegen die Regel, die Einfdrmigkeit und
die Spiessbürgerlichkeit an den Tag zu legen." 1
)

1 ) De jonge .lui hadden in hun kinderjaren van de grootegebeurtenissen
der Revolutie hoorgin vertellen, zij hadden het Keizerschap mee doorleefd
en waren. zonen óf van de helden óf van de slachtoffers. Hunne moeders
hadden hen in een zeer bewogen tijd, tusschen twee veldslagen in, gebaard
en kanongebulder had heil begroet bij hyn ijltreden in deze wereld. Zoo
kwam het, dat er toen voor de aankomende jongeren van de dicht- en schilderkunst slechts tweeërlei menschen bestonden, de vurigen en de lauwen.
Zij droomden van eene kunst, die het bloed, het purper. het licht, de beweging, de koenheid zou uitdrukken, zij verachtten in het diepst hunner

425
En nu wil of liever nu mag 4k uit heel die schitterende schare
hoogstens één naam met nadruk noemen, van één uit die allen
het allervoornaamste even aanwijzen : Victor Hugo. Hij is in
1802 geboren. Hij begon zijn dichterlijke loopbaan als clericaalroyalist. In een Ode aan den vermoedelijk jong gestorven Lodewijk* XVII laat hij God aan de aartsengelen en profeten bevelen:
„Courbez-nous, c'est un roi." (Buigt u, 't is een koning) en God
zelf spreekt het jongetje aan met „o, roi !*" -Maar dat verandert
geleidelijk. In 1827 schrijft Hugo een drama „Cromwell" en
daaraan gaat een uitvoerige inleiding vooraf, geschreven onder den
invloed van Shakespeare-voorstellingen, die juist in die dagen door.
een Engelsch tooneelgezelschap te Parijs waren gegeven ; die inleiding is het groote revolutionnaire manifest van de Fransche kunst
der negentiende eeuw, de zesennegentig stellingen aan de Wittenbergsche slotkapel.
Ik zal alleen de kern van dit hoogst belangrijke stuk laten zien
't is de gebiedende eisch om natuur en waarheid in plaats van
de conventioneele kunst. In de natuur treft ons steeds de vereeniging van, het contrast • tusschen twee dingen, geest en stof,
het sublime en het grotesque:
„Du jour ou le christianisme a dit à 1'homme : — Tu es double,
tu es composé de deux êtres, l'un périssable,1' autre immortel, l'un
charnel, l'autre éthéré, l'un enchainé par les appétits, les besoins
et les passions, l'autre emporté .sur les alles de l'enthousiasme et
de la rêverie, celui-ci enfin toujours courbé vers la terre, sa mère,

celui-là sans cesse élancé vers le eiel, sa • patrie ; — de ce jour le
drame a été créé. Est-ce autre chose en effet que ce contraste de
tous les jours, que cette lutte de tous les instants entre deux
principes opposés qui lont toujours en présence dans la vie, et qui
se disputent l'homme depuis le. berceau j usqu' à la tombe?
La poésie, nee du christianisme, la poésie de notre temps est
dans le drame ; le caractère du drame est réel ; le réel résulte de
la combinaison toute naturelle de deux types, le sublime et le
ziel de toenmalige correcte en kleurlooze literatuur en kunst. Alles om
hen heen, in de wereld waarin zij leefden, kwam hun ondichterlijk voor,
alleen op nuttigheid gericht, van het genie verlaten ; zij wilden aan die
tijdgenooten hun minachting toonen en keerden hun den rug toe, om zoo
duidelijk mogelijk hun bewondering van het genie en hun haat tegen de
regeltjes, de eenvormigheid en de kleingeestigheid ten toon te spreiden.
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grotesque, qui se croisent dans 'le drame, comme ils se croisent
dans la vie et dans la création. Car la poésie vraie , la poésie
complète est dans Pharmonie des contraires." 1 )
En dit hoofdbeginsel van de romantiek werkt hij aldus uit:
„Dans le drame tel qu'on peut, sinon l'exécuter, du •moins le
concevoir, tout s'enchaine ' et se déduit ainsi que dans la réalité.
Le corps y joue son róle comme 1'ame, . et lès hommes et les événements mis en jeu par 'ce double agent, 'passent tour à tour bouffons
et terribles, quelque fois terribles et bouffons tout ensemble.
Ainsi le juge dira : A la mort et allons diner ! Ainsi le sénát
romain délibérera sur le turbot de Domitien !• Ainsi Socrate,
buvant la ciguë et conversant de 1'áme immortelle et du dieu
unique, s'interrompera pour recommander qu'on sacrifie un coq
a Esculape. Ainsi Elisabeth jurera et parlera latin. Ainsi César
dans le char de triomphe aura peur de verser. Car les hommes de génie, si grands qu'ils soient, ont toujours en eux leur
bête qui parodie leur intelligente. C'est par lá qu'ils touchent
L l'humanité, car c'est par lá qu'ils sont dramatiques. „Du sublime
.au ridicule il n'y a qu'n pas", disait Napoléon, quand il fut convaincu d'être homme ; et eet éclair d'une áme de feu qui s'entr'ouvre
illumine à la fois l'art et l'histoire, ce eri d'angoisse est le résumé
du drame et de la vie." 2)
1) Van den dag, dat liet Christendom tot den mensch gezegd heeft : Gij
zijt tweevoudig, gij bestaat uit twee wezens, het een vergankelijk, het an.dere onsterfelijk, het een vleeschelijk, het andere etherisch, het een geketend
door lasten, behoeften en hartstochten, het andere op de vleugels der
geestdrift en der droomen meegevoerd, dit ten slotte altijd naar de aarde,
zijn moeder, gebogen en dat, onophoudelijk zich verheffende naar den hemel,
zijn vaderland ; -- van dien dag af is het drama ontstaan. Is het inderdaad
iets anders dan dit dagelijksch contrast, dan die worsteling van ieder
oogenblik tusschen twee tegenovergestelde beginselen, die altijd in 't leven
aanwezig zijn en die elkaar den mensch betwisten van de wieg tot aan 't graf ?
De poëzie, uit het Christendons' geboren, de hedendaagsche poëzie is in
het drama; liet karakter van het drama is de werkelijkheid ; de werkelijkheid komt voort uit de zeer natuurlijke vereeniging van twee typen,
het verhevene en het grotesque, die elkaar kruisen in het drama, zooals zij
in 't leven en de schepping elkaar kruisen. Want de ware poëzie bestaat
in de harmonie van de tegenstellingen.
2) In het drama zooals men het, zoo niet uitvoeren dan toch ten minste
zich voorstellen kan, hangt alles samen en ontstaat alles gelijk in de werkelijkheid. Het lichaam speelt er even goed zijn rol als de ziel, en de
menschen en gebeurtenissen, tot een spel vereenigd door- dezen dubbelen
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En nu zal men wel merken, dat men 't voornaamste van Victor
Hugo moet gelezen hebben. om de romantiek te begrijpen ; men
moet zelf gelezen hebben de „Notre Dame de Paris" (1831) b.v.
Uittrekseltjes daarvan geven niets, men moet den meester zijn
program hebben zien • uitwerken, men moet, ze voor zijn verbeelding hebben zien fonkelen : dien afzichtelijken, gedrochtelijken
Quasimodo met zjjn dierlijke, woeste kracht tegenover zijn dichterlijke liefde voor zijn klokken in den toren der Notre Dame, zijn
teedere, eerbiedige vereering van Esmeralda ; Claude, den sceptischen
geleerde, den zoon der kerk, die al het aardsche heeft afgezworen
met zijn woeste, razende passie voor de geheimzinnige, betooverende
bohémienne. Dan eerst kan men begrijpen, wat een kracht van
dien man, 'die een groot deel der wereld-letterkunde van de negentiende eeuw beheerscht, is uitgegaan ; men voelt het grootsch
oplaaiende van den prediker der nieuwe leer na een eeuw van
verslappende dorheid ; men voelt ook, dat dergelijke theorieën bij den
ijveraar als van zelf tot overdrijving moesten leiden, maar altijd
een heerlijke, schitterende overdrijving, men ziet zelfs in, hoe het
woord romantisch in de alledaagsche gesprekjes juist het tegenovergestelde van natuurlijk kon gaan beteekenen.
„Du sublime au ridicule il , n'y a qu'un pas," 'Caesar zit in de
triumfkar en hij is bang, dat hij met wagen en al - omtuimelt.
Laten we nog eens terugkomen op die woorden van den dichter,
die. naar de meedeeling van zijn vrouw kort voor het schrijven
van de voorrede van Cromwell dikwijls ging wandelen op de
Boulevard Montparnasse, waar koorddansers tegenover een kerkhof
motor, zijn beurtelings kluchtig en verschrikkelijk, soms verschrikkelijk en
kluchtig tegelijk : Zoo zal de rechter zegger : Ter dood en nou aan
tafel ! Zoo zal de Romeinsche senaàt over den tarbot van Dovnitianus beraadslagen. Zoo zal Socrates, den giftbeker ledigende en over de onsterfelijke ziel en, den eenigen god redeneerende, zich zelve in de rede vallen met
de opdracht een haan aan Aesculapius te offeren. Zoo zal Elisabeth vloeken
en Latijn spreken. -- Zoo zal Cesar in zijn triomfwagen bang zijn om te
tuimelen, want de geniale menschen, hoe groot zij ook zijn mogen, hebben altijd in zich iets be'te's, dat een parodie is op hun verstand. Dat
is juist het aanrakingspunt met de menschelijkheid, want daardoor juist zijn
ze dramatisch. Tusschen riet verhevene en het belachelijke ligt slechts een
schrede, zei. Napoleon, toen hij overtuigd werd een mensch te zijn en deze
bliksemschicht van eene ziel vol vuur, die zich even opent, verspreidt een
licht over de kunst en de geschiedenis, deze angstkreet drukt in 't kort uit
zoowel 't drama als 't leven.
.
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hun tent . hadden opgeslagen. Herinnert ge u nu niet dat Kapitel
XI uit „das Buch Le Grand" van Heine : „Du sublime au ridicule il n'y a qu'un pas, Madame. Aber das Leben ist im Grande so
fatal ernsthaft, dass es nicht zu ertragen ware ohne solche Verbindung des Pathetisjchen mit dem Komischer. Das wissen unsere
Poeten. Die grauenhaftesten Bilder des mens chlichen Wahnsinns,
zeigt uns Aristophanes nur im lachenden Spiegel des Witzes, den
grossen Denkerschmerz, der seine eigne Nichtigkeit begreift, wagt
Goethe nur in den Knittelversen eines Pixppenspiels auszusprechen,
und die tödlichste Klage über den Jammer der Welt legt Shakespeare in den Mund eines Narren, wahrend er dessen Schellenkappe
angstlich schi ttelt.
Sie Naben es allen dem grossen Urpoeten abgesehen, der in
seiner tausendaktigen Welttragödie den Humor aufs hochste zu
treiben weiss, wie wir es ta,glich sehen : — nach den Abgang der
Helden kommen die Clowns und Graziozos mit ihren Narrenkolben
und Pritschen, nach den blutigen Revolutionsszenen und Kaiseraktionen kommen wieder herangewatschelt die dicken Bourbonen
mit ihren alten abgestandenen Spasschen und zartlegitimen Bonmots,
und grazidse hüpft herbei -die alte Noblesse mit ihrem verhungerten
Lacheln, und hintendrein wallen die frommen Kapuzen mit Licht ern,
Kreuzen und Kirchenfahnen ; — -logar in das hóchste Pathos der

Welttragödie pflegen sick komische Züge einzuschleichen , der
verzweifelnde Replblikaner, der sich wie éin Brutus das Messer
ins Herz stiess, hat vielleicht zuvor daran gerochen, ob auch trein
Hering damit geschnitten worden." 1 )
1) Tusschen het verhevene en het belachelijke ligt slechts eene schrede,
Mevrouw. Maar het leven is in den grond zoo bedroefd ernstig, dat het
niet te dragen zou zijn zonder zulk een vereeniging van het verhevene met
het kórniscbe. Dat weten onze dichters. De meest schrikwekkende beelden
van den waanzin des menschen toont ons Aristophanes slechts 'in den lachenden spiegel van den spot, de groote smart .van den denker, die zijn
eigen' nietigheid beseft, waagt Goethe slechts in de kreupelrijmen van een
poppenspel uit te spreken en de diepste klaagtonen over de ellende der
wereld legt Shakespeare in den mond van een nar, terwijl hij- zijn narrekap angstig schudt. Zij hebben 't allen den grooten Oerpoëet nagedaan, die in zijn werelddrama, dat uit duizenden bedrijven bestaat, den
humor tot het hoogste weet op te voeren, zooals wij het dagelijks zien. Als
de helden het tooneel verlaten hebben, komen de clowns en graziozos met
hunne kolven en hunne houten- sabels ; na de bloedige revolutiestenen en
de groote daden van den keizer komen weer de dikke Bourbons met hunne
oude afgelegde grapjes en teeder legitime kwinkslagen aangewaggeld, en
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Das Buch Le Grand verscheen half April 1827. De voorrede
voor Cromwell dateerde Hugo : „Oet. 1827. 1 Het is van groot
gewicht op deze data te letten.
En slaan we nu Gels Gesprek op den Drachenfels (1835) op,
waar Charinus de romantiek aldus karakteriseert : „kracht van
tegenstelling' in het schoone en misvormde, in het verhevene en
gemeene, in het ware en valsche, in het goede en slechte.. Die
kracht heerscht in het romantische drama : zij volgt. de natuur,
die zelve alle verscheidenheden oplevert, en • het eene door de
tegenstelling van het andere doet uitkomen. De eenvoudige opmerking dier waarheid heeft de kunst in eene nieuwe baan geplaatst
en zij doorkruist een onafzienbaar veld van verbeelding en vinding."
En denk ge ' riu niet onmiddellijk aai, dat zoo algemeen bekende
158ste idee van Multatuli : „Humor is het weergeven van de
Natuur. — Dat' meisje naast u is achttien jaar. Ze is lief, bevallig,
haar middel zoudt ge omspannen ..:. Vat haar hals tusschen duim
en vinger van de linkerhand, grijp haar met uw rechterhand bij
de enkels, houd haar , horizontaal, strek ze vooruit, breng de taille
die ge zoo lief vondt i ... De schaar knipte .... knipte lucht .. .
gedurende den tijd dien ge noodig hadt om 't lieve kind op te
nemen. Breng haar — maar voorzichtig, want als gij de schaar
aanraakt, zoudt ge u bezeeren -- breng haar op 't oogenblik als
de beide lemmetten den grootst mogelijken hoek vormen, als de
schaar gaapt .... Wacht even ....deze
deze keer is het te laat ... .
ze sluit zich alweêr en knipt nog eens lucht, die volstrekt geen
hinder heeft van 't knippen ..... Nu is het tijd ..... nu .... .
juist ..... daar hebt ge 't ! 't Meis jen
en is doorgeknipt. Ge houdt
in elke hand een helft, en de schaar heeft alweer vijfmaal lucht
geknipt met dezelfde onverschilligheid, voor ge tijd hadt die twee
helften weer bijeen te brengen en u met het doorgeknipte kind
te verwonderen over de werktuigelijke domheid van die schaar,
die niet weet wat ze knipt. — — -- In 't groote verkoophuis der
Natuur ligt alles door elkander. De polichinel zit schrijlings op
..

bevallig komt de oude adel weer aanhuppelen met zijn uitgehongerd lachje
en achteraan komen de vrome monnikken met luchters, kruisen en kerkvaandels ; — zelfs in het hoogste pathos van het werelddrama sluipen in
den regel komische trekken in ; de in vertwijfeling verkeerende republikein,
die zich als een Brutus 't nies in 't hart stiet, heeft misschien vooral 'ei'

aan geroken, of er ook haring mee gesneden was.
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den nek van 't bronzen vrouwtje dat haar kind beweent, Napoleon
in gips staat tusschen twee spellen kaarten, en 'n flesch konjak is
gewikkeld in 'n traktaatje van -de afschaffers.
— Uw bruid
sterft ..... 't is .heerlijk weer. Ge hebt uw kind begraven .... de
Natuur hagelt op z'n graf. Gij schreit .... de Natuur lacht. Uw
gemoed is ontstemt, springt, slingert, stuift, — — zij gaapt en bijt
maar altijd voort met laffe lamme lauwe geestelooze onverschilligheid. . Of, gij juicht ..... de Natuur vermaakt zich met misten'
Gij jubelt .... zij. huilt motregen. Gij voelt u zacht, vriendelijk
en goedig ..... zij buldert donder. Gij zijt in rust .... Zij jaagt
en stormt. Gij streelt, lief koost en bemint ..... zij plaagt, sart,
zweept, geselt en orkaant, altijd even onaangedaan, altijd even
werktuigachtig, altijd even dom, dat is : altijd even natuurlijk.
In Multatuli zat de echte romanticus. Zijn geest was geheel
aangelegd voor dergelijke scherpe. contrasten. Heel „Woutertj e
Pieterse" is naar de leer van - Hugo gemaakt. „De Bruid daarbonen" kon door den Schiller van „die Biiuber" of „Kabale und
Ljebe" geschreven zijn, al uit zich in deze beide een oudere romantische strooming , waarover we straks een enkel woord zeggen.
En lees - de „Camera Obscura" dan nog eens door. Sla ze maar
op waar ge wilt, bij het concert in de familie Kegge, het bezoek aan
het hofje na den dood van. juffrouw Noiret r het „Beestenspel" de
„Vooruitgang " Voelt ge, dat dezelfde leus van Victor Hugo wordt
toegepast, dat de Gerrit Witsens van omstreeks 1835 hier niet te
vergeefs op het Rotterdanisch Leesmuseum voorredenen zaten te
doorblaren van recente Fransche tooneelstukken ? Maar het zijn
nimmer profeten geweest, altijd kalme Hollandsche volgelingen van
de nieuwe leer en dat heeft in zeker opzicht tenminste aan de „Camera
Obscura" van Hildebrand — die als kunstenaar scherp gescheiden
behoort te worden van Beets — geen kwaad gedaan. Ze mist daardoor
misschien de meestal ietwat schadelijke overdrijving des ijveraars.
En sla nu Piet Paaltjes nog eens open, zijn „Snikken en Grimlachjes." Het eerste het beste maar :

-=

Drie Studentjes.
Daar waren eens drie studentjes,
Drie vrienden in lusten in nood ;

Hun ijzeren vuisten beukten
Zoo graag een schurkenkop ;

Ze sprongen zoo moedig de wereld in
En de wereld -- trapte ze dood.

Hun' lippen vingen zoo gretig
Een maagdelijk kusjen op.
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Idealen, sigaren, beurs, tafel,
Hun jonge harten klopten
Voor wat goed is en welluidt zoo fier : Ze hadden alles gemeen.
Voor waarheid en wijn, voor vrouwen, Hun geloof en hun twijfel, hun
Voor Vrijheid en Beiersch bier.
[liefde
En hun haat en hun kelder was één.

Ge behoeft, hoop ik, niet verder te lezen om te begrijpen, wat sommige . m enschen bedoelen, wanneer ze beweren, dat men geen begrip
van zijn eigen letterkunde krijgen kan, zonder die van andere volken
goed te kennen en ze daarmee voortdurend in verband te brengen.
Welk een ontembare geestdrift , wat een bruisende overmoed,
een fier gevoel van onafhankelijkheid, een heerlijk, heilig geloof
in de macht en grootheid der nieuwe beginselen,. alles getint door
jeugdige brooddronkenheid, honderdtallen van toekomstige talenten
en geniën, schilders, dichters, beeldhouwers, architekten, graveurs,
boekdrukkers, tooneelspelers, musici, tot één machtige eenheid van
kunst, zooals nimmer in de nieuwere geschiedenis zich voordeed,
verbond, bleek wel het best bij de eerste voorstellingen van Hugo's
drama Hernani in Februari 1830, eenige maanden voor de Julirevolutie. 1 ) In Februari 1 83 begon de beslissende veldslag, die
schitterend de overwinning aan de Romantici liet. Reeds voor de
vertooning hadden de vertegenwoordigers der klassieke school een
parodie op Hugo's werk doen opvoeren. Hugo wilde geen gebruik
maken van de gewone gehuurde claque, maar voor de eerste voorstellingen had hij zich driehonderd plaatsen in den schouwburg
bedongen, welke hij door de jeugdige, enthousiaste aanhangers, die
hem als hun meester eerbiedig vereerden, liet bezetten en zoo
werd het publiek inderdaad verdeeld in twee vijandelijke machten,
die, van dat het gordijn opging, tot ze weer buiten waren, zoo'n
helsch spektakel maakten, dat er van het stuk zelf in den eersten
tijd absoluut niets was te verstaan. Daar zaten, stonden, zwaaiden
en gesticuleerden tegenover elkaar de beide partijen :. de correcte
rokken, de welgeschoren gezichten, de knellende vadermoorders,
tegenover de roode vesten, de Spaansche mantels, de volle baarden
--- iets ongehoords in die dagen -- en de welige lokken. Honderd
avonden achter elkander heeft dat - geduurd, honderd avonden was
1)

Wat Hugo voor de woordkunst is geweest, was Eugène Delacroix

voor de schilderkunst en Berlioz voor de muziek. Deze namen behooreri
bier tenminste genoemd te worden.
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het leger der romantici op zijn post,. honderd avonden is het stuk
uitgefloten en men is geëindigd met de - overwinning. Men moet
dat vooral nalezen in de „Histoire du Romantisme" van Theophile
Gautier, die zelf een der voornaamste aanvoerders van de strijders
voor het nieuwe geweest is en spoedig een waardige ' plaats in de
geschiedenis, der Fransche Romantiek inneemt.
Wanneer we nu in het kort samen willen vatten het antwoord
op de vraag, hoe dat alles zoo in Frankrijk is ' ontstaan omstreeks
dertig en- we letten daarbij . voornamelijk . op de literarische invloeden, dan krijgen we
10. Shakespeare (1564-1616). Lang voor Hugo had
A. W. Schlegel geestdrift voor hem in Duitschiand gewekt. Wilhelm
Meister-Góthe staat in zijn Lehrjahre verrukt over goddelijke grootheid van den Engelschen meester en probeert den Hamlet te spelen.
Omstreeks 1827 wordt Shakespeare in Parijs goed ontvangen en heeft
hij grooten invloed op Hugo ; een twintig jaar te voren waren er de.
Engelsche Shakespeare-vertolkers nog bijna uitgejouwd. Shakespeare
vooral moet Hugo de beginselen geopenbaard hebben, die we reeds
aanwezen als de kern van de Cromwell-inleiding, Shakespeare was
de machtige geest, die, buiten alle regels en voorschriften om, onafhankelijk het volle menschenleven heeft uitgebeeld, zooals het
niemand vóór of na hem nog ooit gelukt is. 1
2°. Walter Scott (1771-1832). In zijn jeugd vertaalde
hij Duitsche romantiek (o. a. Göthe's GStz von Berlichingen). Zijn
leven bracht hij grootendeels door in de Schotsche bergen, wier
natuur, sagen en geschiedenis hij innig liefhad. In 1.814 begint
hij met zijn historische romans. Hij heeft de groote verdienste de
schepper te zijn van den modernen historischen roman en een
einde te hebben gemaakt aan den zedekundigen roman, meestal
in briefstijl vervat (bij ons bijzonder schitterend vertegenwoordigd
door de „Sara Burgerhart" en Willem Leevend" vooral, van de
dames Wolf en Deken). De briefvorm had natuurlijk het groote
bezwaar van uitsluitend verhalend te zijn en daardoor van zelf
eentonig te worden ; men vernam alles uit de tweede hand. Bij
Scott kreeg men drama,. handeling, men zag de personen meer
rechtstreeks doen en daarnaast bleef nog plaats over voor uitvoerige
schilderingen van landschap, feesten, belegeringen, oude gebouwen.
)

1) Ieder onderwijzer behoort het voornaamste van Shakespeare te kennen;
Lls het niet anders kan uit de best leesbare vertaling van Burgersdijk of Kok,
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Dit was wel de groote aantrekkelijkheid, dat men niet meer de
Grieksche of RRomeinsche sagen behandeld vond, maar het verleden
van des kunstenaars eigen volk. Hier vond men harnassen en oude
burchten, middeleeuwsche ridders en koningen, menestreelen en
hofnarren in plaats van gulden-vliezen en Kretensische doolhoven,
van Apollo en Neptunus, van den snelvoetigen Achilleus en andere
Trojaansche helden. -Men vond het Q2ationale en men begreep, dat
men tevens in zijn eigen land het nationale tot stof voor zijn kunst
kon kiezen. Walter Scott werd zeer populair in Frankrijk ; men
droeg hoeden en dassen á la Walter Scott ; Robin lood werd het
beeldje voor pendules. Ivanhoe was vooral bemind, Ivanhoe, die
we allen toch wel zullen kennen uit een van de alom verspreide
vertalingen, uit onze jongensjaren bijna nog, Ivanhoe uit de dagen
van Richard Leeuwenhart, met zijn hooghartigen woesteling Front
de Boeuf, zijn geheimzinnigen Zwarten Ridder, zijn stoeren Cedric
den Sakser met de fiere IRowena, zijn Isaac den Jood met de
lieflijke Rebekka, met zijn schitterende beschrijving van een steekspel, zijn bestorming van den burcht Torquilstone. 1 )
Onder den invloed van Walter Scott voltooit Hugo 14 Januari
1831 zijn roman met de Kathedraal van Parijs, de Notre Dame,
tot middelpunt en schildert hij met forsche, schitterende tonen
heel het leven en de zeden van het Parijs der vijftiende eeuw 2).
Maar Hugo staat als artist toch verre van Scott; hij voelt zich oneindig. meer kunstenaar, buiten het profanum vulgus staande.
„Walter Scott's ehrbare und bürgerliche Menschlichkeit ist durch
einen farbentrunknen Künstlergeist , sein frommes Gemut durch
Leidenschaftlichkeit im grossen Stile ersetzt, die ohne gestillt zu
werden, auf die eiserne, blinde Notwendigkeit hindeutet, auf jene
(U& / ?7 , die in die Wand der Kirche geritzt ist und uns Alle,
den Zigeuner wie den Priester, die Schönheit wie das Tier, Phöbus
wie Quasimodo, Jahrhundert für Jahrhundert unter ihren ehernen
1) In 1825 verscheen onder den invloed van Scott in Italië »Promessi
sposi" (de Verloofden) van Manzoni, bij ons vertaald door P. van Limburg
Brouwer. Ik zeg er dit even bij om er aan te herinneren, dat de Romantiek zich natuurlijk ook buiten »de vier moderne talencc openbaarde.
2) Natuurlijk nog niet met die innige liefde tot realiteit, die zich later
bij Flaubert b.v. openbaren zal. Het Parijs van Hugo is Parijs gezien door
den romanticus, rijk en schitterend, kleurrijk en fantastisch, en bij voorkeur in vogelvlucht. Zie daarover o. a. een overigens blijkbaar onhebbelijk
gemutileerd artikel in de Wetenschappelijke bladen van Juli 1901.
Noord en Zuid, 24ste Jaargang.
28
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Tritten zermaimt." 1 ) Zoo drukt Brandes weer het verschil uit.
3°. B y r o n. Hij is niet de rustige Scott, tevreden met het
leven, vreugde scheppende uit de wereld. Bij Byron is door een
verkeerde opvoeding, ontevredenheid over den politieken toestand
in de wereld, teleurstelling in zijn familieleven, uit den sentimenteelen geest, die, zijn tijd toch al beheerschte, de „wereldsmart"
voortgekomen, die aan God en mensch twijfelt, die de wereld
vervloekt, die zich met de meest subjectieve kritiek plaatst tegenover het heele menschelij ke zijn van heden en verleden en die wereldsmart heeft hij in een hartstochtelijke, schilderachtige, gloeiende
taal geuit. En misschien wortelen die wereldsmart , die twijfel en
wanhoop wel dieper. Het Humanisme , dat de menschheid haar
leiband ontnam , haar zelfstandig dwong te loopen , moest noodzakelijk zoo nu en dan dergelijke individuen opleveren, die nergens
steun meer zien en in wanhoop neerploffen. In Byron was toevallig zoo'n individu vereenigd met een groot kunstenaar.
4°. De Duitsche letterkunde. In Duitschland was
in het laatste kwart der achttiende eeuw vooral onder Engelschen
invloed (Ossian en Richardson) tot grooten bloei geraakt een soort
romantiek, die nog lang niet al de eigenaardigheden bezat, die zij,
als ze in Frankrijk tot volledige ontwikkeling gekomen is, vertoonen zal. 't Is nog in hoofdzaak enkel het week sentimenteele
element en het woest phantastische. Zij uitte zich in soms langdradige, voor ons onuitstaanbare romans in brieven, in oden, balladen en romancen, ook in het drama. Laat ik als uitstekende voorbeelden alleen noemen de twee algemeen bekende : „Die Leiden
des jungen Werthers" (1771) van Göthe en „Die Raiiber" (1783)
van Schiller. Men bedenke ook wel, dat deze Romantiek niet als die
van Hugo gekomen is, tot de tanden gewapend om voet voor voet
terrein te winnen op den klassieken vijand. Men zou met eenig recht
de stelling kunnen verkondigen, dat ± 1750 de D uitsche letterkunde
pas geboren werd, of liever herleefde na de lange rust tijdens de
talrijke oorlogen, die het land sedert het begin van den nieuwen
' 1) Voor Walter Scott's eerzaam en burgerlijk gewoon-mensch-zijn komt
een artisten-geest, dronken van kleuren, in de plaats, voor zijn vroom
gemoed een hooge hartstochtelijkheid, die zonder tot rust gebracht te worden,
op dat ijzeren blinde noodlot wijst, op dat (woord) áváy% 7 (= noodlot) ,
dat. in de wand van de kerk gekrast is, en ons allen, den Zigeuner zoowel
als den priester, de schoonheid, zoowel als het dier, Phoebus zoowel als

Quasimodo eeuw in , eeuw uit onder zijn ijzeren schreden vermorzelt,
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tijd hebben geteisterd. Die Romantiek kwam in Duitsehiand vrij
rustig en vreedzaam 01) naast alles, wat de zuiver klassieke geest
van Lessing schiep. En G-öthe en Schiller, die er in hun jonge
jaren geheel in opgingen, hebben zich eerst later, toen ze zich
minder op hun gemak gingen voelen onder hunne talrijke navolgers van verdacht allooi, teruggetrokken in strenge, waardige
klassieke vormen. In Duitschland is in zekeren zin de Klassiek
gevolgd op de Romantiek, maar het was een Klassiek van een
geheel ander karakter, waar we hier niet nader op terug kunnen
komen. Verschillende phantastische verhalen, en G-öthe's Faust,
die al spoedig door een der Fransche romantici uitstekend vertaald
werden, hebben nog al invloed gehad op de Romantiek in Frankrijk en later Heine, die een groot deel van zijn leven in Parijs
heeft doorgebracht en bij wien we reeds een merkwaardig punt
van aanraking met Hugo aanwezen,
50• 1? r a n k r ij k z e 1 f. In Frankrijk zelf zijn lang voor ze
door den invloed van het buitenland tot krachtig leven gewekt
worden, de kiemen aanwezig voor de kunstrevolutie. In de achttiende eeuw zijn er in het werk van Rousseau (1712-1778) Chateaubriand (1768-1848) en madame De Staël (1766-1817) om
er maar weer drie van de meest bekenden bij name te noemen,
teekenen , die wijzen op een staan buiten de officieele kunstrichting dier dagen. In Atala van Chateaubriand zijn passies geschilderd, die de Klassiek niet kent ; maar er is reeds ook in dien
tijd gloedvolle natuurbeschrijving, daar is samensmelting van het
menscheljk gevoel met de stemming in de natuur, daar is levendig
verzet tegen traditie, tegen doode vormen in kunst, wetenschap en
leven, daar wordt lang voor Byron gesproken van ,,la folie de croire
au bonheur", van le dégoût de la vie' ; daar is ook de analyse der
liefde, die haar ontleedt in zooveel deden vriendschap, zooveel ijdelheid , zooveel bewondering, eerzucht, hoop, verbeelding, enz. De
psychologie der liefde komt. Al dat nieuwe, in de achttiende eeuw
ongekende kan men in de Fransche letterkunde lang voor de groote
staatsomwenteling aanwijzen, maar pas omstreeks dertig breekt
het naar alle richtingen uit, als eerst vooral de Engelsche kunst
haar krachtigen invloed heeft doen gevoelen.
1

-

Wanneer we nu ten slotte pogen den aard der Romantiek in
Frankrijk in zijn geheel te overzien, dan merken we bij allen den
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haat tegen het wegstervende en verdorrende klassicisme naast het
vurig begeeren naar een van gloed en leven trillende kunst. Bij
allen een begeerte naar een frissche, levende taal, een breken met
de duffe, onware frazen van de achttiende eeuw. Kan men zich voorstellen, vraagt Gautier, als hij de IHernani-bataille vertelt, dat
een vers als dit :
»Est-il minuit ? — Minuit bientót,"

een storm van verontwaardiging deed ontstaan, dat er drie dagen
om gevochten is. Men vond het ordinair, familiaar, ongepast. Een
koning vraagt, hoe laat het is, net als een burger en men antwoordt hem als een onbeschofte vlegel : ja, twaalf uur dadelijk ! Als
men zich bediend had van een mooie omschrijving, dan was het
goed geweest, b.v.:
— 1' heure
Atteindra bientut sa dernière demeure.

(Het uur zal weldra zijn laatste woning bereiken).
Bij allen kwam op het beginsel : de kunst om de kunst : Was
die Romantik, wie verschiedenartig sie auch in den verschiedenen
Landern aufgefasst wurde, bestendig betont, is der Satz, dass das
Schone nur sick selbst zum Ziele habe -- — eine Bestimmung der
Schönheit, die jetzt als Aufgabe der Kunst erfasst und im Franzdsischen durch die Formel l'art pour l'art ausgedrückt wird." 1 )
(Brandes).
En verder zou men wel kunnen zeggen, dat er twee stroomingen in de Romantiek zich hebben geopenbaard, natuurlijk
nimmer scherp gescheiden, die met de namen Byron en Walter
Scott zouden kunnen gekenmerkt worden.
S c o t t beteekent dan de liefde voor het nationale 2 ) en dan wel
meer in het bijzonder de liefde voor het nationale in de middeleeuwen. Men haatte de achttiende eeuw, en de middeleeuwen waren,
toen vooral, het minst nauwkeurig gekend. Historische controle
was toen nog zeer moeilijk en de fantasie kon aan haar zucht naar
1) Wat de Romantiek, hoe verschillend ze ook in verschillende landen
werd opgevat, steeds karakteriseert is de meening, dat het schoone slechts
zich zelf ten doel heeft — wat nu algemeen als het doel der kunst erkend
wordt en in het Fransch door de formule l'art pour l'art (de kunst om
de kunst) wordt uitgedrukt.
2) Zelfs nu nog maakt Schepers zijn Bragi gedeeltelijk uit »de zucht om
ook 'en natsjonale Olympus te hebben, 'en natsjonale Apollo in plaats van

de ons zoo vreemde Grieksche Godenhemel,"
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contrasten tusschen het sublime en grotesque daar vooral nog den
vrijen teugel vieren. Een zekere pieuze toon, die soms deze Romantiek kenmerkt, is misschien ook vooral te verklaren uit de zucht
tot tegenstelling met de Fransche philosofen van de achttiende
eeuw met Voltaire bovenaan. De historische roman is het meest
typisch voortbrengsel van deze strooming.
B y r o n beteekent voor alles de Weltschmerz', de sceptische geest,
sarcastische bitterheid tegen leven en maatschappij, sollen met
eigen leed. Het mooist is dit in Frankrijk vertegenwoordigd bij
Alfred de Musset, in Duitschland bij Heine. Bij ons is alleen echt
de zoo bitter weinig begrepen Piet Paaltjes. Ook de politieke
poezie hoort hierbij. Ook de wereldburgerlijke geest, dus juist het
tegenovergestelde van wat we onder het etiquet Scott vinden;
maar toch is het bij velen weer een cosmopolitisme, waarvoor het
oude Athene (het nieuwe met zijn vrijheidsoorlog wel) en Rome niet
bestaan. De Oostersche landen en Spanje met zijn hoog-romantische geschiedenis en litteratuur waren vooral in de mode. Onder
het etiquet Byron kunnen we misschien ook het best brengen de
neiging tot verheerlijking van roovers en dieven, al bestond ze dan
ook al lang voor Byron. Wie kent Karl Moor niet uit Schillers
Rai ber ! Hernani was de Fransche Karl Moor.
De uitvoerige verhalen van Hugo's „Miserables" schilderden breed
de ellende van de paria's der maatschappij. Omstreeks 1812 schrijft een
Franschman in een eenvoudig novelletje, lang voor Proudhon : „Wanneer de arme wat steelt van den rijke, dan is dat, als we tot den oorsprong van de maatschappelijke toestanden teruggaan, slechts het
rechtmatige teruggeven van een stuk zilver of brood uit de handen
van den dief aan den bestolene." Men ziet, dat op deze wijze de
Romantiek ook zeer veel invloed moet gehad hebben op socialisme
en communisme, die spoedig hun stem zouden verheffen.
En nu een paar aanteekeningen over het verschijnen van de
Romantiek in Nederland. Ze staat natuurlijk geheel onder den
invloed van de drie krachten, die we nu in hoofdtrekken hebben
geschetst. Eerst komt de Engelsch-Duitsch-sentimenteele Romantiek,
bij Wolff en Deken (1738 en 1741 tot 1804) al goed merkbaar, maar
zeer sterk zich openbarend bij Feith (1753-1824) , den Zwolschen
burgemeester, later ontvanger, welgedaan, gefortuneerd, gelukkig,
ouwerwetsch-Hollandsch getrouwd , gezegend met zes zoons en
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twee dochters en bij dat alles sentimenteel op het walgeljke af,
romances en romans schrijvend vol maneschijn in donkere wouden,
teedere maagden, bevende lippen, zoete verrukking, grafkelders en
gebroken liefde, onsterfelijkheid, zoden banken en bezwijming. Men
heeft nog voor kort in dit tijdschrift kunnen zien, hoe Kinker
den spot met hem dreef in den Post van den Helicon. Ook Bilderdijk vertoont herhaaldelijk sporen van Romantiek, in Elius reeds
( 1785), al was het alleen om den romance-vorm. En dan komen
Staring en Tollens, Tollens, dien men hooren moet in zijn ,,Aan
een gevallen meisje" of M Aan een pasgeboren wees". De stoere
Hollanders op Növa-Zembla vergieten soms tranen met bijten.
Maar de Engelsch-Frausche Romantiek, dat waar men v6dr
alles aan denkt bij het hooren van den naam Romantiek, komt
toch pas omstreeks 1830.
Van de Romantiek merk-Byron is hier zeer weinig terecht gekomen. Al vroeg, nog op de schoolbanken soms, vertalen Van Lennep (1826) Beets (1834) Ten Kate (1836) Byron's werk en probeeren
ze in zijn manier te werken. De zoogenaamde Zwarte Tijd van
Beets met zijn Kuser enz. is algemeen berucht. Dat zijn hier
allemaal brave, zoete, zedige burgerjongens, - naar den geest
natuurlijk - vlijtige studenten, die misschien heusch wel eens
een dienstmeisje in de wang knepen, rechtgeloovige theologen,
die opeens bezeten worden door de manie om de groote Europeesche
artisten, die ze nimmer met hun Hoflandsch-burgerlijke brein zullen kunnen vatten, wat na te doen. Alleen Hofdijk heeft misschien
een enkelen toon van waarheid. Braga heeft hen dan ook met alle
recht danig de 'ooren gewasschen en in al hun Jan-Klaassenachtige
aanstellerij en naiiperj te pronk gesteld. Hoor hem over Van
Lennep : ,,De schoonste geesten in Gaflië, G-ermanië en vooral over
het Kanaal, hebben het zich een eere gemaakt, als om strijd, de
beste veêren uit zijn vaerzen te plukken, om er hunne eigene me
op te eieren. Zoo zijn Scott, Byron, Hugo, als woedende gieren
op zijn Nederlan(hc/ie Lqevden gevallen en hebben er zich schier
de helft van toegeëigend, 't geen bladzij' voor bladzij' te bewijzen
is. Zoo heeft Heinrich kleine in zijn Buch der Lieder, pag. 60
voor 1837 de Ïomance D o n IR a m i r o uit den Ned. Muzenalmanak van 1841 gekrabbediefd ; en zoo hebben wij nu weder den
1

) Braga, Deventer 1883. p. 122.
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.Poel laureate Robert Southey betrapt op den roof van de heerlijke klanknabootsende natuurschildering „Hoe stroomt de Dussel
door 't Hol van Neander ?" Het zonderlingste van deze diefstallen
is, dat ze allen bij anticipatie gepleegd zijn, dat is : nog voor de
uitgave, ja, voor de vervaardiging van 't IHollandsch oorsponkelijke".
En toch heel die navolging is maar weer een navolging van het
uiterlijke, men behandelde een stof, die wat op Byrons onderwerpen
geleek, men knutselde zoo wat den versvorm na, maar den geest
er in brengen, gesteld dat ze hem hadden kunnen vatten, daartoe
waren ze altijd veel te „fatsoenlijk" geweest en van veel te ,,fatsoenlijke familie". Wat zouden tante en oome wel gezegd hebben!
De goede menschen hadden een beroerte gekregen. ' En de professor!
En later de boeren, als onze dichters op beroep gingen preeken,
of de lui, die hen Rijksadvocaat of lid van de Koninklijke Academie
maakten.
Wel blijft in dit opzicht merkwaardig onder vele voorbeelden
De Genestet's bewerking van Heine's „Schachtfeld bei Hastings."
't Is zeer leerzaam de Duitsche en Hollandsche tekst eens met
aandacht naast elkaar te lezen ; het punt van groote vermakelijkheid blijft natuurlijk, waar Edith Schwanenhals het lijk van
haar vroegeren ' beminde vindt. Heine zegt dat aldus:
Sie küsste die Stirne, sie küsste den Mund,
Sie hielt ihn fest umschlossen ;
Sie küsste auf des Königs Brust
Die Wunde blutumflossen.

Auf seiner Schulter erbliekt sie auch —
Und sie bedeokt sie mit Kussen —
Drei kleine Narben, Denkmaler der Lust,
Die sie einst hinein gebissen.
-

De Genestet bewerkt dat aldus:
Naast Harold zijgt zij neer op 't veld —
— Een schrikbre liefdesponde:

En kust op 's konings breede borst
De half gestremde wonde.

Alles goed en wel, maar nu wordt het hem te gemeen. Met een
kuisch gebaar slaat hij de handen voor de oogen en laat vier
regels aandachtstrepen drukken. Die strepen in hun rechtvaardige
eentonigheid zijn teekenend voor de Nederlandsche Romantiek.
Dan is Da Costa naast die allen een heerlijke figuur als mensch
en kunstenaar. .Ta, hij maakt soms gebruik van een kunstvorm,
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die door Byron vooral in de mode kwam, de politieke tijdzang
b.v., maar in dien zang stort hij zijn eigen vrije ziel, zijn eigen
brandend vuur van geestdrift uit en hij dondert Byron en de
zijnen tegemoet, hoe hij hen verafschuwt, hoe de getergde wraak
van zijn God hen ieder oogenblik dreigt met verdelging. Men
mag het met zijn ideeën eens zijn of niet, men mag hem beschuldigen van zekere gezwollen rhetoriek in zijn zeggen, er is en blijft
hier een mensch aan het woord, die met onverschrokken moed
enkel en alleen zijn heele eigen zelf geeft en dat uitstort in een
vorm, dien hij te beheerschen weet, -- een kunstenaar, en het is altijd
een groot geluk zoo'n mensch te zien en te kennen in de kunst
van zijn land.
Betrekkelijk heel hoog staat Piet Paaltjes. Die is hier eigenlijk
de eenige echte, die we onder de rubriek Byron-Musset-Heine
kunnen brengen en toch weer met een eigen geur. Ja, juist om
dien eigen geur is hij de eenige echte. Maar hij werd niet
begrepen. Men zag hem altijd voor een oolijkert, een grappenmaker aan, voor een soort gedichten-van-den-schoolmeester-schrijver of misschien zelfs wel voor een Van Zeggelen.
En nu komen we aan het merk Walter Scott ; maar nog eens,
en met nadruk, er zijn volstrekt niet twee scherp gescheiden stroomingen. 't Is maar een kwestie van min of meer van het een of
van het ander.
De eerste moderne historische roman hier te lande is, „De
Schildknaap' door Mejuffrouw de Neufville f 1829). Hij is bepaald geschreven onder den invloed van Scott en van Prof.
D. J. Van Lennep, den man van den Duinzang, die een redevoering gehouden had over „de belangrijkheid van Hollands grond
en geschiedenis voor gevoel en verbeelding". Bijna gelijktijdig
schreef zijn zoon Jacob „De Pleegzoon", die in 1833 verschijnt.
Reeds lang vóór dien tijd had deze Scott pogen na te volgen in
zijn historische legenden. Zijn historische romans, zijn Voorouders
zijn loos van Dekatria, Ferdinand Huyck, Elisabeth Musch kennen we natuurlijk allen. 't Is goed, gezellig, huiselijk werk. Er zit
bijna uitsluitend Scott in,. bijzonder weinig van Hugo. Van Lennep
is de behoudende, kalme, zedelijke, godsdienstige Hollander ; van dien
fieren afkeer van de geestelijke bourgeoimie, die IIugo en de zijnen

siert, is bij den mail van de Vermakelijke Spraakkunsten, liet
Staatsexamen en dergelijke ordinaire moppen voor den geestelijken
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engelenbak niets te bekennen, al is hij dan ook Amsterdam.sch
patricier van geboorte. Dat grillig kleurrijke, gewaagd forsche, revolutionaire van Hugo wordt hier volkomen gemist. Ook is merkwaardig in verband met de algemeene kenmerken der Romantiek,
dat hij geen antipathie heeft tegen de achttiende eeuw ; integendeel,
ze is een voorwerp van zijn innige liefde en zijn beste roman, Ferdinand Huyck, speelt juist in dien tijd ; de figuren van de uitdrogende, tenondergaande klassiek heeft hij met een goedig welgevallen geschilderd en men vindt niet de minste sporen van dien
fellen haat, ook soms miskenning van het weinige goed, die bij de
meesten als van zelf het gevolg waren van hun partij kiezen voor
de Romantiek.
Van Lennep heeft altijd een hartstochtelijke vereering gehad
voor de klassieken en in het bijzonder voor de Fransche klassieken,
Corneille en Racine, en, hoewel we hem om zijn navolging van
Scott en Byron een voorname plaats moeten geven in de Nederlandsche Romantiek, is hij eigenlijk nooit de rechte romanticus
geweest. De Fransche Romantiek heeft hij nooit begrepen. De
studie van het „Middel-Nederlandsch patois", zooals hij het
noemt, die toch zoo nauw samenhangt met de liefde voor de middeleeuwen der romantieken, was hem een doorn in het oog en hij
vond het alles behalve , behoorlijk, dat Hofdijk en Jan ten Brink
voor onze jongens een beknopte geschiedenis van de Nederlandsche
letterkunde geschreven hadden, waarin ook de middeleeuwsche letteren behandeld werden. Met Shakespeare's kunst is hij maar half
tevreden en zijn eigen woorden dienaangaande zijn : „Ik houd
machtig veel van Jan Steen en bewonder Rubbens, maar het zou
mij stooten, als ik op den achtergrond eener schilderij, die Christus met . de apostelen voorstelde een boerenbruiloft zag". Zoo
dacht hij over het contrast tusschen het sublinie en 't grotesque
als navolging van de natuur, wat we als het ideaal van Hugo
onder den invloed van Shakespeare leerden kennen.
Men merkt wel, dat de Romantiek heel wat kalmer en gematigder haar intocht binnen onze landen houdt, dan in het buitenland, al is er dan ook een Post van den Helicon en een Braga
geweest, al zou er weldra een Gids komen. En dat behoeft ons
niet te verwonderen. Een groot deel van onze letterkunde is
slechts een aftrekseltje, en soms een heel slap, van buitenlandsch
letterkundig werk. 't Wordt alleen interessant, als we het voort-
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durend in verband met de verschijnselen in het buitenland bekijken.
In de richting van den historischen roman en novelle kennen
we verder allen Oltmans met zijn „Slot Loevesteyn" (1834), „De
Schaapherder" (1838). Minder bekend, maar zeker niet minder van
waarde is het werk van Bakhuyzen van den Brink, Aernout Drost
en P. , van Limburg Brouwer. Eindelijk kwam Anna Toussaint
met haar „Huis Lauernesse" (1840), nadat al een paar minder belangrijke novellen waren voorafgegaan. Schut werd in 1834 met
zijn Galama voor goed berucht door de -kritiek van Potgieter.
Intusschen was De Gids opgericht (1837) met Potgieter en Bakhuyzen van den Brink als voornaamste redacteuren. Hij was nu
juist niet altijd en zeer terecht een blind begunstiger van de nieuwe
richting en de oorzaak daarvan moet wel gezocht worden vooral
in Bakhuyzen , die evenals Jacob Geel doordrongen was van dat
juistere begrip van de klassieke kunst, dat met Lessing en Göthe,
die het leven en den geest der oudheid geproefd hadden, in Duitschland was ontstaan. Ga nog eens na , hoe ook Potgieter in 1841
zelfs de Camera Obscura en de Studententypen zeer van uit de
hoogte behandelt. 1 ) Ook in • de Romantiek zagen ze zoo spoedig de
mode, dat uiterlijke en oppervlakkige, dat de achttiende-eeuwsche
Klassiek tot een bespotting gemaakt had. Toch blijft het verschijnen van De Gids het belangrijkste teeleen van het breken met
den duffen Jan-Salie-geest uit de vorige eeuw en van een nieuw,
krachtig letterkundig leven.
We eindigen hier onze schets. Ons doel was slechts den oorsprong en aard van de Romantiek aan te geven. Haar omvang
en verder verloop valt buiten ons bestek. We zouden ons trouwens dan ook eerst weer naar het buitenland moeten wenden, en
een beantwoording van *de vraag, hoe uit de Romantiek zich naturalisme, impressionisme, mysticisme en wat al niet meer,. dat de
kunst van de vorige eeuw kenmerkt, hebben ontwikkeld , zal, hoe
belangrijk ook, hier wel, als eindelijk alle grenzen van onpractischheid en gebrek aan examendressuur verre overschrijdende, ter
zijde moeten blijven. 't Is gelukkig nog niet mogelijk gebleken
om op een vergelijkend examen of „anderszins" de verzen van
Herman Gorter door ongewijde handen te doen bepoetelen om er
bepalingen van gesteldheid of een of ander oorzakelijk voorwerp
uit op ' te visschen.
1)

Potgieter, Kritische Studiën, I, 343 vlg.
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We hebben getracht te komen, waar we blijkens den aanhef
van ons eerste artikel komen wilden. We hebben beproefd aan
te toonen, hoe er tusschen het schrijven van een historischen roman
door Van Lennep in 't tweede kwart der negentiende eeuw en de
nonetten van Petrarca van de helft der veertiende eeuw verband
bestaat. Petrarca gaf den stoot aan de Renaissance. De Renaissance ontaardde - in de dorre werktuigelijke navolging der klassieke
richting en als een nieuwe Renaissance kwam de Romantiek.
Een nieuwe Renaissance. Laten we met dien ruirneren kijk op
de zaken onze beschouwingen eindigen. Er is inderdaad niet
zoo heel veel verschil tusschen Renaissance en Romantiek. Bij
de Romantiek voelt men alleen, dat de geest der menschheid wat
dieper is doorgedrongen in alle menschelijke zijn ; de menschheid
heeft zich zelf in die paar eeuwen alweer beter leeren begrijpen;
maar de richting is dezelfde. De Romantiek is streven naar
waarheid, natuurlijkheid, frischheid. 't Is de begeerte om groote,
levende kunst te scheppen, kunst, waarin zich uitstort de heele,
volle menschenziel in al haar intonaties van stil intiem geklaag,
naast rood vlammend wild begeeren, zwarte wanhoop en vertwijfeling, naast speelsche blijheid in het leven, rustige bespiegeling van eigen zelf, naast het prikkelend genot van 't vrije
zien der frissche realiteit , om ons heen in al haar verschijningsvormen, in al haar verrassende wisselingen en contrasten.
Maar hoorden we Montaigne in de zestiende eeuw al niet
beweren , dat de ware, hoogste, goddelijke kunst staat boven
regeltjes en redeneering, dat ze werkt als een bliksemstraal, „elle
ne practique point nostre j ugement, elle ravit et ravage." Zei
Du Bellay al niet, dat de ware dichter zijn verontwaardiging moet
kunnen wekken, kalmte schenken, verheugen, doen lijden, beminnen en haten, verwonderen en verbazen, de teugels h,-)uden van
al zijne neigingen en hem rechts en links leiden, naar hij goed
vindt 1 ) Zagen we niet reeds in de zestiende eeuw in Frankrijk
zoowel het streven naar het scheppen van een roemrijke nationale
kunst als de neiging tot cosmopolitisme, maar vooral ook toen reeds
den afkeer van slaafsche navolging der Oudheid. Reeds ° Pico de
Mirandola (t 1494 te Florence) kon in scherpe tegenstelling met
?

1)

Zie Noord en Zuid, XXII, 487, 493, ete.
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de mode van zijn tijd niet alleen voor Averrhoes, maar ook voor
de middeleeuwsche scholastieken hooge waardeering koesteren. Hij
laat hen uitroepen : Wij zullen eeuwig leven in den kring der
wijzen, waar men niet over de moeder van Andromache of over
de zonen van Niobe discuteert, maar over den dieperen grond
van goddelijke en menschelijke dingen. Wie daar luistert zal
merken, dat ook de Barbaren geest hadden, niet op de tong,
maar in den boezem.
Hugo en Gautier gaan naar de middeleeuwen en vooral naar
de Renaissance-mannen, naar Ronsard om zich een nieuwen, kleurrijken, levenden taalschat te vormen 1 ) en evenzoo gaan onze Potgieter en Bakhuyzen, onze Hofdijk en Toussaint naar onze Renaissance-mannen, naar Hooft en Vondel met hetzelfde doel. Men
haatte alleen het doode, maar met die tijdperken van jonge kracht
voelde men zich één. Dat alles zijn onveranderlijke kenmerken
van alle goede, hooge kunst, die we overal weer terug vinden door
alle tijden van de wereldgeschiedenis heen.
Men moet zich niet voorstellen, dat Heine, De Musset of Piet
Paaltjes alleen onder de Romantiek denkbaar zijn.
Caeli, Lesbia nostra, Lesbia illa,
Illa Lesbia quam Catullus unam
Plus quam se atque suos amavit omnes,
Nunc in quadriviis et angiportis
Glubit magnanimos Remi nepotes.
Dat beteekent : „Zeg, Coelius, onze Lesbia, die heerlijke Lesbia,
die Catullus meer dan zich zelf en al de zijnen beminde, zet nu
op de hoeken der straten en in de steegjes de grootzielige afstammelingen van IRemus af." En dat schreef de Romein Catulius
(geb. 87 v. C.), maar had de Duitscher Heine, de Franschman De
Musset of de Hollander Piet Paaltjes , had de romanticus van
1830 het niet even goed kunnen schrijven ? Is ook daar niet het
hevig contrast tusschen sublime en grotesque van Hugo ? Of neem
dit andere van Catullus:

1)

»Je me suis lancé à la conquête des adjectifs ; j'en ai déterré de char-

mants et me'me d'adrnirables, dont on ne pourra plus se passer. J'ai fourragé
a pleines mains dans le XVIe siècle." Dat is een van de vele dergelijke
getuigenissen van Gautier. Cf. Bergerat, Theophile Gautier, entretiens, sou-

venirs et correspondance.
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Wij willen leven, Lesbia mijn, en minnen 1)
En al 't gebrom der grijze zedepreekers
Ter waarde schatten van wel éénen penning.
De zonnen kunnen dalen en weeikeeren,
Maar ons, als eens 't kortstondig licht gedaald is,
Valt ééne nacht slechts eeuwig dooi' te slapen.
Geef mij eerst duizend kissen, dan noch honderd,
En weer een duizendtal en nochmaals honderd,
En dan, als wij veel duizendtallen kusten,
Vermengen wij z'om 't aantal niet te weten,
En dat geen booze ons met nijd vervolge,
Als hij bespeurt hoe groot dier kussen tal is.

Lees de Syrakusische vrouwen of het Adonisfeest van Theokritos 2) en gij zult er eenige bladzijden uit de Camera Obscura
naast kunnen leggen. En zoo zullen sommige bladzijden uit Petronius 3) te vergelijken zijn met Hugo of Zola.
De Romantiek is niet van 1830 alleen. Onze Breero in het begin
der zeventiende eeuw is zoowel romantiek als klassiek in den
goeden zin. Bovendien in de letterkundige geschiedenis der zeventiende eeuw gebruikt men ook de term romantisch al en de vinnige
strijd tusschen Jan 1/os en de zijnen met zijn romantische spelen
met kunst en vliegwerk tegenover de meer zuiver klassieke van Nu
Volentibus Arcluum is bekend, of men kan hem opzoeken in Geschiedenis van onze letterkunde; maar hier hadden noch romantieken,
noch klassieken veel te beteekenen. Die strijd is er trouwens al in
de dagen van Jodelle, lid der Pléiade, dien we leerden kennen als een
der eersten, die de leer van Aristoteles in haar ergste uiterlijkheden
begon toe te passen op het Fransche drama Reeds hij beklaagt zich
over het succes, dat de Amadis-romans hadden, de Amadis romans,
die juist hun stof putten uit die middeleeuwsche heldenverhalen in
de lingua Romana, waaraan de Romantiek haar naam dankt. Hij
beklaagt zich ,,qu'en dehors des érudits et des délicats, la France
se laisse embabouiner de ces menteries espagnoles, que cette littérature est agréable et bien reçue des gentils hommes et demoiselles
de notre siècle qui fuient l'histoire pour sa séverité et rejettent
toute autre discipline pour leur ignorance". 4 ).
1) Vertaling van Vosmaer. (Gedichten, p. 3S). Ik geef ze uit gebrek
aan beter, maar het heeft zeer veel van zijn eigenaardigen toon verloren.
2) Ook in Vosmaers Gedichten vertaald, p. 43,
3) Men kan misschien het gemakkelijkst eenigen indruk van Pretronius
en zijn werk krijgen uit Jan ten Brink, Romans in Proza, p. 81 vgl.
4) Victor du Bied, La société f'rançaise du XVIe siècle au XXe siècle,

Paris 1900, 1, p. 43. Een alleraardigst boekje. Het citaat beteekent :
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En die strijd tusschen Romantiek en Klassiek zal wel eeuwig
voortduren ; 't is de strijd tusschen hen, die zich in hun dorre
weten hebben ingesponnen en vandaar uit volgens hunne onwrikbare
stelseltjes de wereld willen regeeren, en de menschen van het vrije
levende gevoel, dat het goede en schoone grijpt, waar het ook te
vinden is, van den vrijen geestelijken groei, van het geestdriftig
geloof in de toekomst. 't Is de grauwe theorie tegenover het groene
leven. 't Is de eeuwige strijd van Windekind tegen doctor Cijfer
en Pluizer.
Ik geef ook nu weer een paar titels van boeken voor den lezer,
die de zaak verder wil bestudeeren :
G e o r g B r a n d e s, Die Litteratur des neunzehnten Jahrhunderts in inren Hauptströnzungen, Leipzig, Veit & Co., 6 dln.
T. Die Em igran ten li t tera tur.
II. Die romantische Schule in Den fsehland.
III. Die Reaction in Prankreich.
IV. Der Haturalismnus in England.
V. Die romantische Schule in Prankreich.
VI. Das jonge Deutsehland.
L. P e t i t de J u l l e v i l l e, Histoire de la langue et de las
littérature francaise des origines d 1900. (Deel IV—VII).
G. K a 1 f f, Literatuur en Tooneel te Amsterdam in de zeventiende
eeuw. Haarlem, 1895.
J a n t e n B r i n k, Geschiedenis der Noord-.Nederlandsche Letteren in de XIXe eez&w. Amsterdam, 1888, 3 dl.
J a n t e W i n k e 1, Bladzijden uit de Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde (Mr. Joan Blasius als vertegenwoordiger der
romantische richting onzer letterkunde in de zeventiende eeuw en
Vondel als treurspeldichter).
G o m p e r z, Aristoteles' Poetik iibersetzt und eingeleitet. Leipzig,
Veit & Co., 1897.
J. A. Worp, De invloed van Seneca op ons Tooneel.

L e s s i n g, Hamburgische Dramaturgie.
B u s k e n H u e t, Oude Romans (dl. XIX en XX van de Lit-

terarische Fantasiën en Kritieken).
buiten de geleerden en de fijnproevers , Frankrijk zich laat verstrikken in
die Spaansche leugens, dat deze litteratuur welgevallig is aan de edellieden
en jonkvrouwen van onzen tijd, die de geschiedenis ontvlieden om haren
ernst en alle andere wetenschap verwerpen om hun eigen onwetendheid."
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J a e o b C1 e e 1, Gesprek op den Draclaen fels, met Onderzoek en
Phantasie en Het Proza uitgegeven. Leiden, Van der Hoek.
V i c t o r H u g o, Cromnivell. (Om de inleiding vooral )
T h e o p h i 1 e G a u t i e r, .Histoire du Romantisme. Paris, Charp entier.
H e i n e, Die romantische Schule.
J u 1 e s M a i g r o n, Le Roman historique u l'epoque ro7nantique
(Essai sur l'injluence de Walter Scott.)

•t Is misschien nog niet genoeg in ruimen kring bekend, dat ons
land eenige Rijks-bibliotheken heeft, waaruit ieder voor eenigen tijd
enkel tegen betaling van de frankeerkosten boeken ten gebruike
kan bekomen. 't Zal over het algemeen wel wenschelijk zijn, dat
men bij een eerste aanvraag zich eenigzins kan legitimeeren. In
Den Haag is zoon Rijks-bibliotheek, gewoonlijk de Koninklijke
Bibliotheek genoemd, en bij de drie Rijks-Universiteiten te Leiden,
Utrecht en Groningen. Ook de stedelijke Universiteits-bibliotheek
te Amsterdam zendt boeken ter leen.

Hij raegen, 1901.

J. PRINSEN J.Lz.

Geytschen Ram.
In Vondel's Pascha spreekt Pharao Moyses toe (vv. 1253 en vlgg.),
en zegt hem o. a, dat hij er niet aan denken moet te regeeren, dat
hij verstandiger handelt door zich te houden bij zijne schapen, waarvan de leiding hun beter past dan „de borst des Ackers te doorploeghen
Van 't Palestijnsche lant''. Vv. 1283 —1287 luiden als volgt 1
) :

en liet vrij aender Eycken
De Schilden hanghen die ghy niet en meucht bereycken
Met uwen lammen erin al veel te kort en stram,
En voor dien Scepter eel van dynen Geytschen Ram
De kromme hoornere grijpt.

Hetgeen Van Lennep in zijne uitgave omtrent dezen „gheytscheiq
Ram" zegt, is niet bevredigend ; door Van Vloten wordt de uitdrukking niet verklaard. Rau, in zijne Proeve van aanteekeningen
op de treurspelen van Vondel (Leiden, 1867, blz. 8), meent dat
Vondel niet „gheytschen ram" heeft geschreven , „dat onjuist
en belagchelijk is ;" de ware lezing moet „gheylsehen ram" zijn,
1) Ik citeer naar de uitgave van J. Van Lennep, door J. H. W. U n g e r

herzien en bijgewerkt (dl. 1, blz. 92-93).
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d. i. „speelschen", van „gheylen" (lascivire) ; „gheylsch" zou gevormd
zijn zooals speelsch van spelen, .steelselt van stelen, enz.
Tegen die verklaring is A. Bogaers opgekomen in een opstel in
den Taalgids (deel IX, blz. 115 vlgg ; later overgedrukt in zijne
Taalkundige opstellen, door Dr. W. G. Brill uitgegeven, Rotterdam,
1872, blz. 234-236). Hij tracht te bewijzen dat „gheytsch" geene
drukfout is, maar eenvoudig een adj. van geit afgeleid (vgl. bij andere schrijvers adjectiva als ina.nscit, vrouwsch, zzvijnsch, peerdsch enz.)
„gheytschen ram, beduidt, zegt hij de ram of het mannetje van
de geiten", evenals door „kalkoenschee haan" het mannetje van
het kalkoenengeslacht wordt aangewezen."
In zijne „herziene en bijgewerkte" uitgave van Van Lennep schijnt
Unger die verklaring aan te nemen, want hij teelcent bij v. 1286
enkel het volgende aan : „Onder Geytschen Ram zou men ook wel
bok kunnen verstaan."
De zaak schijnt geenszins ingewikkeld. Tegen het bestaan van
een adj. geytsch, van het subst. geit afgeleid, kan men „a priori"
niets doen gelden ; Bogaers' opvatting schijnt zelfs de eenige die in
het verband past. Men zou er zich dan gerust kunnen bij aansluiten.
Toch is er iets dat mij doet twijfelen. In het Hedl. Wdb. nl.
zoek ik vergeefs naar dit adjectief. Het kont er niet afzonderlijk
voor, en staat ook niet vermeld bij de afleidingen van geit (d. IV,
914). Dat de bewerkers, Verwijs en (Josijn, aan geen drukfout bij
Vondel gedacht hebben, schijnt te blijken uit het feit dat zij, bij
het schrijven van het artikel ,geil, daar niets over reppen 1 ). In
het Mnl. heeft men tot nog toe geitsch niet aangetroffen en uit het
ontbreken er van in het Ndl. Wdb., zou men mogen opmaken dat
het in het tegenwoordig Nederlandsch ook niet bestaat. Dan kan
het wellicht een „hapax legomenon" wezen, in welk geval het des
te zonderlinger zou zijn dat liet over het hoofd werd gezien. Of
had de redactie, om er heelemaal niets over te zeggen, een reden
van denzelfden aard als die haar het opnemen van het ww. ge ffen
(zie Verwijs' artikel in de Taalkundige Bijdragen, I, 241-3) deed
verwerpen ?
Voor nadere inlichtingen ware ik erkentelijk.
y

P. C. VAN- ANTWERPEN.
1) Het woord gijtsch (ook geytsch gespeld), dat o. a. bij Bredero voorkomt,
blijft hier onaangeroerd, want het is een heel ander woord.

OVER DEN HISTORISCHEN ROMAN IN HET ALGEMEEN EN OVER DE ROOS VAN DEKAIVIA
IN HET BIJZONDER. 1)

A. De Historische Roman in het algemeen.
De kunst beoogt indrukken te maken, diepe, scherpe indrukken;
en zoo wil de schrijver van een historischen roman ons door middel van een boeiend verhaal een indruk geven van den vervlogen,
historischen tijd, waarin hij, ons in zijn werk verplaatst. Om een
historischen roman te schrijven, die aan hooge eischen voldoet,
moet de auteur iemand zijn, die een grondige studie v a n
de geschiedenis heeft gemaakt en meer in het bijzonder van den tijd, waarin hij zijn roman laat spelen. Voorts moet
hij een denker wezen, iemand met philosofischen aanleg ; zoodat
hij niet alleen de historische feiten kent, maar ook den geest van
den tijd, de roerselen -- zelfs de meest verborgene — der handelende personen doorgrondt. Ten slotte moet hij d e gave n
van een gewonen romanschrijver bezitten; hij moet
een levendige velbeelding, een warm gemoed hebben en het talent
bezitten om boeiend te kunnen vertellen. Een in elk opzicht voortreffelijken historischen roman te schrijven is dus zeer moeilijk;

het vereischt een mate van kennis en een veelzijdigheid van gaven,
als slechts schaars bij één persoon worden aangetroffen. Vandaar
dat men de historische romans gevoegelijk onderscheiden kan in
antiquarische, philosophische en romantische
historische romans, al naarmate de auteur in de eerste plaats geschiedkundige, wijsgeer of romanschrijver blijkt te zijn. Een volmaakte historische roman moet echter groot zijn in alle drie opzichten. Een enkel woord over elk dezer drie kunstgenres.
De antiquarische historische roman. Vroeger
verbeeldden zich vele auteurs, dat zij al een wonderschoonen historischen roman schreven, als zij in hun werk maar eenige bekende

1) Vergelijk de recensie van De
Noord en Zuid, 24ste Jaargang,

Roos van Dekama in De Gids van 4837.
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historische personen lieten optreden, of er Benige oudheidkundige
bijzonderheden doorheen strooiden ; ja, volgens enkele schrijvers
behoefden deze bijzonderheden niet eens w a a r te zijn, mits ze
maar aardig waren. Deze misvatting is mede een van de oorzaken geworden, waarom de historische roman als kunstgenre zoo
in de schatting van het ontwikkelde, beschaafde publiek gedaald
is. Neen ! de schrijver van zulk een roman moet een hooger doel
najagen. Hij moet er naar streven een stuk oud leven voor onze
oogen te doen herrijzen ; ons als 't ware te ontrukken aan het
tegenwoordige en te plaatsen te midden van een vroegeren tijd, zoodat
wij het leven van dien " tijd voor een oogenblik volkomen meeleven.
In dezen geest heeft b.v. Schimmel zijn Sinjeur Semeyns geschreven. Hij wil ons in dit werk een indruk van ons land geven
gedurende dat eeuwig gedenkwaardige jaar 1672, en m. i. is hij
hierin uitmuntend geslaagd. Het beeld toch, dat hij van ons land
geeft, is juist en naar behooren in bijzonderheden
a f g e w e r k t. Het is juist. Want wij krijgen den indruk, alsof
ons land leeft van de zee en zelf ontwoekerd is aan de baren.
Overal toch ontmoeten wij zeelui en kooplieden of hun verwanten;
niet alleen in het woelige Amsterdam, maar evenzeer in het stille
Abcoude en op den afgelegen Slichtenhorst ; en wegens het doorsteken van de dijken golft het water weer als voorheen over de
vlakten van Holland en Utrecht. Maar het beeld is ook naar behooren afgewerkt. wij maken toch kennis met kooplieden van
alle standen ; met zeelui van allerlei slag. Op den Slichtenhorst
ontmoeten wij al dadelijk Van Arkesteyn, den groothandelaar en
afgevaardigde van Holland ter Staten-Generaal ; in Amsterdam
leeren wij een eerzamen kruidenier kennen, vertegenwoordiger van
den kleinhandel ; in Utrecht den deken van het gilde der gouden zilversmeden. Op den Slichtenhorst ontmoeten wij een dochter
van den vice-admiraal Perseyn ; in Amsterdam loopt het volk te
hoop voor de woning van den roemruchtigen De Ruyter ; in
Abcoude maken wij kennis met een goedhartigen, eenvoudigen
zeerob, voor wien Tromp en de Ruyter halfgoden zijn en die voor
den Prins van Oranje duizend dooden zou willen sterven ; terwijl
de gewezen zeeroover Hendrik de Leeuw, nu spion in dienst van
den Prins, overal is waar een goed spion behoort te zijn. Zoo

waait ons uit dezen roman de frissche zeelucht tegen ; ruiken wij
overal de scherpe geuren van pek en teer.
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Meer nog!
In het begin van zijn verhaal schetst de schrijver ons het leven
op een zeventiende-eeuwsche heerlijkheid ; aan het slot brengt hij
ons naar de landelijke gemeente Abcoude en daartusschen ontrolt
zich onder meer het woelige leven van de hoofdstad in al zijn
rijke verscheidenheid. Bij de Van Harkesteys heeft de rijkdom
reeds tot weelde en zedeloosheid geleid. De vader wint nog onze
sympathie door zijn kloekheid en manlijkheid, hem beheerschen zijn
driften nog niet ;, hij. jaagt meer het zingenot na uit verveling of
uit afleiding, wanneer hij gebukt gaat onder zorgen van allerlei
aard ; zijn zoon Hendrik daarentegen wekt slechts weerzin en walging, hij is een voorlooper van dat ontaarde achttiende-eeuwsche
geslacht, door de weelde ontzenuwd, door - de weelde verbasterd.
Daar tegenover staat het gezin van de weduwe Vosbergen, waar
de aloude Hollandsche deugd en eerbaarheid nog hoog in eere gehouden worden. Heeft Schimmel ons wellicht in den ouden Van
Arkesteyn het heden ; in de wed. Vosbergen het verleden, in Hendrik de toekomst willen veraanschouwelijken?
Ook Van Lennep's Ferdinand Huyck is een goede antiquarische
historische-roman. Ieder, die de Spectatoriale geschriften gelezen
heeft, beseft dadelijk, hoezeer het Van Lennep gelukt is in zijn
roman in beeld te brengen, watddr slechts beschreven
werd. Trouwens hij kende de 18de eeuw door en door, getuige
ook zijn levensbeschrijving van zijn vader en grootvader. En -om een laatste proeve van welgeslaagde reproductie van het verledene te noemen wie herinnert zich niet die beroemde schildering van dat watertochtje uit De Delftsche Wonderdokter, waarin
het Mevrouw Bosboom-Toussaint gelukt is, een stuk zestiende-eeuwsch
leven op onvolprezen wijze te doen herleven ?
Niettemin, hoe vaak onze en vreemde auteurs er in geslaagd
mogen zijn, het verledene voor ons geestesoog te doen herrijzen,
het feit zelf , dat wij als met den vinger de partijen kunnen aanwijzen, waarin hun dat gelukt is, bewijst, dat meestentijds o v e r
het g e h e e l e werk niet het waas van een vroegeren tijd
uitgespreid ligt. Inderdaad, om een goeden antiquarischer historischen roman te schrijven, moet de auteur een mate . van kennis,
een mate van verbeeldingskracht hebben, als slechts het deel van
enkele weinige uitverkorenen is. Waar dan ook in vroegeren tijd
tal van historische romans het licht zagen, daar kunnen wij er al

29*

452
bij voorbaat van verzekerd zijn, dat er heel wat kaf onder het
koren school. — In hoeverre De Roos van Dekaura aan de eischen
van een goeden antiquarischen historischen roman voldoet, zal later
onderzocht worden.
De philosophische historische roman.
Gelijk wij reeds gezegd hebben, verstaan wij onder een philosophischen historischen roman een zoodanigen, welks schrijver blijkbaar diep doorgedrongen is in den geest van den tijd, waarin hij
ons in zijn werk verplaatst. Mejuff. Wallis' In Dagen van Strijd 1 )
is m. i. in menig opzicht een voortreffelijke philosophische historische roman. Niet, omdat een van de hoofdpersonen, Reinont van
Meerwoude, over allerlei onderwerpen heel wijsgeerig redeneert, maar
omdat zij onzen voorouders zoo diep in het hart gekeken heeft,
zoodat uit haar roman zoo duidelijk blijkt de gedachte, die hen
leidde, de stemming, die hen overheerschte, bij zooveel grootsch
en bewonderenswaardigs, als zij volbracht hebben. Met een enkel
woord wensch ik dit in het licht te stellen.
Te Brussel woonde destijds in een deftige huizinge de edelman
Vredenborg. Reeds in zijn jeugd gevoelde hij zich zeer tot de
studie aangetrokken ; zijn grootste liefhebberij bestond in het snuffelen in oude handschriften, waarbij hij dan meer of minder wetenschappelijke aauteekeningen maakte. Met zijn eerste vrouw had
hij een rustig en kalm leven geleid. Terwijl - hij zat te studeeren,
bestuurde zij met zachte hand de huishouding ; vermeerderde zij
door zuinig overleg zijn niet al te groot vermogen. Zijn tweede
vrouw daarentegen was verkwistend ; ja, van de vrijheid, haar gelaten, maakte zij misbruik en gaf zich aan overspel over. Toen
de bedrogen echtgenoot dit merkte, verstiet hij in heftige verontwaardiging zijn vrouw. Sedert leefde hij vrijwel als een kluizenaaar
te Brussel ; dood voor de genoegens der wereld, leefde hij voor
niets anders dan voor zijn handschriften en zijn aanteekeningen;
en werd een kamergeleerde in de ongunstigste beteekenis 'van het
woord. Zijn dochter Helena hielp hem met onuitputtelijk geduld
in het overschrijven van oude manuscripten, in het rangschikken
van zijn aanteekeningen. Daar zij een meisje was met een uitstekenden aanleg, werd zij zoo een in menig opzicht buitengewone
1) De schrijfster wil ons in dit werk een indruk geven van de woelige
jaren, die aan het uitbreken van den tachtigjarigen oorlog voorafgingen,
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jonkvrouw, die in ontwikkeling en kennis zeer zeker verre boven
de meeste vrouwen van haar tijd stond. Tot de weinigen, die de
familie Vredenborg kwamen bezoeken, behoorde Reinout van Meerwoude, een schatrijk jong edelman. Hij was de verpersoonlijking
van den geest, die alles ontkent, die alles verwerpt. Wellicht had
hij in zijn jeugd te overdreven verwachtingen van de menschheid
gekoesterd ; nu verachtte hij alle menschen als nietswaardige ellendelingen, zich zelf niet uitgezonderd. Juist omdat Helena een van
de weinigen was, die hem in zijn philosophische bespiegelingen en
mijmerijen konden volgen, bezocht - hij de Vredenborgs zoo dikwijls;
ja, zonder dat hij het zelf wist, was haar gezelschap hem onontbeerlijk geworden en het kon niet anders, of Helena ging langzamerhand in menig opzicht zijn levensbeschouwing deelen. In zulk
een omveving mocht Helena tot een ontwikkelde, zelfs geleerde
jonkvrouw opgroeien, in haar gemoed bleef het kil en doodsch.
Zoo min als in het voorjaar dc knoppen zich openen, voor de zachte
lentewind ze gekust heeft, zoo min komt er leven in ons gemoed,
voor de warme adem der liefde er doorheen gestreken is en deze
geest der liefde werd nu juist in de kille huizinge der Vredenborgs
gemist, liefde zoowel tot God als tot de menschen. - Kort voor
de komst van Alva werd echter Edward Melville tot secretaris van
den heer Vredenborg aangesteld. Het was een eenvoudige jonkman, met een rein en edel gemoed, een blijde, opgewekte levensbeschouwing ; • enthousiast voor al wat in zijn oogera groot en edel
was. Daar hij weinig over geloofszaken had nagedacht, was hij
nog vurig Roomsch. Met hoeveel overtuiging kon hij de leerstellingen der R. K. kerk verdedigen en Helena mocht glimlachen over
zijn eenvoud, de warmte, waarmee hij sprak, deed haar weldadig
aan. Hoe geheel anders gevoelde zij zich, wanneer zij naar hem
luisterde, dan wanneer zij de sarcastische opmerkingen van Reinout
moest aanhooren. En het duurde niet lang, of er greep bij haar
een algeheele gedaanteverwisseling plaats. Haar oog begon te
schitteren ; haar stem ' werd voller en warmer ; in dat voorheen
zoo dorre. gemoed ontloken leliën en rozen ; het lied eener eerste,
reine liefde schalde haar door de borst : zij had dien Edward Melville met zijn_ schoon gelaat, zijn weelderige, blonde lokken, met
zijn edel,* ontvlambaar gemoed, zij had hem lief, onuitsprekelijk
lief. En ook Edward beminde Helena : hem boeide haar verstand,
haar degelijk karakter. En toch huwden beide gelieven niet Door
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duivelsche kunstgrepen wist Reinout, die Helena voor zich zelf
begeerde, ze van elkander te vervreemden. Daarna verlokte hij
haar half broeder, Filips, die den verkwistenden aard van zijn moeder had, om hoog te spelen. De lichtzinnige jongeling maakt
schulden, meer dan de Vredenborgs betalen konden en om de eer
der familie te redden, verloofde Helena zich met Reinout, hoe
zwaar het haar viel. Toen zij dit haar vader meedeelde, besefte
zelfs deze man, zoo weinig als hij met zijn omgeving meeleefde en
meegevoelde, wat zijn dochter opofferde en eenigen tijd later vond
men den grijsaard dood in zijn studeerkamer.
Niet lang waren Helena en Reinout getrouwd , of zij bemerkte
het schandelijk spel , dat hij met haar gespeeld had. Ziedend van
toorn en verontwaardiging ontvlucht zij de echtelijke woning:
met zulk een man kon en wilde zij niet langer samenwonen. Kort
daarop joeg Reinout zich een kogel door het hoofd. Nu was er
niets meer , dat de gelieven scheidde. 't Leven kreeg weer waarde
voor hen , een blijde toekomst lichtte hun tegen ; en wie zou het
hun euvel geduid hebben , indien zij na zooveel beproevingen
samen 's levens lusten waren gaan smaken P Toch huwden zij
andermaal niet. Edward , die ondertusschen Protestant geworden
was , had een roeping te vervullen. Hij neemt als vrijwilliger •
dienst in het leger van Lodewijk , die toen juist in Groningen
gevallen was en Helena juichte zijn voornemen toe, al mocht haar
harte weenen. Zoo sneuvelde Edward te Heiligerlee, met de oranjevlag om de lendenen , strijdend voor vrijheid van geloof , voor
vrijheid van geweten ; beeld van die onvolprezen Hollandsche burgers , die , blakende voor al wat groot en edel is , hun leven veil
hadden voor de zegepraal van een verheven beginsel. Dit slot is
meesterlijk , omdat het zoo geheel in overeenstemming is met den
geest van dien tijd. Het midden van de zestiende eeuw was voor
onze voorouders een tijd van beproeving , een tijd van lijden;
een tijd , waarin zij hun eigen geluk , hun eigen leven opofferden
voor een grootsche zaak en Edward Melville is van die voorouders
een waardig , een sympathiek vertegenwoordiger.
Ook Schimmel's Sinjeur Semeyns , dien wij reeds als een uitstekenden antiquarischen historisclien roman prezen , is in sommige
opzichten een voortreffelijke pliilosophische historische roman.
Men heeft mij wel eens gevraagd , waarom Sinjeur Semeyns bij
al zijn wederwaardigheden nu ook nog - een bastaardzoon moest
-
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wezen van den aanzienlijken Van Arkesteyn en de eenvoudige
juffrouw Van Dijk. Naar mijn meening heeft dit een diepen, verborgen zin. Door zijn kennis van de landmeetkunde en zijn kennis
van het terrein slagen de onderwaterzettingen van een groot deel
van Holland en Utrecht zoo goed; bovendien: met hoeveel aandrang
de machtige Van Arkesteyn den jonkman diens teekeningen van
de omstreken van Abcoude afeischt, hij weigert standvastig ze hem
over te • geven, meenende - en terecht - dat Van Arkesteyn een
verrader is en ze den Franschen in handen wil spelen. Zoo treedt
de kloeke jonkman in dezen roman op als de vertegenwoordiger
van die burgers, aan welke ons land in dit hachelijk tijdsgewricht
zijn redding te danken had. Welnu, deze Sinjeur Semeyns is de
bastaardzoon van den aanzienlijken, hooggeplaatsten Van Arkesteyn
en de eenvoudige juffrouw Van Dijk. Blijkbaar heeft de schrijver
hiermee willen zeggen, dat ons land zijn behoud te danken heeft
gehad aan die groep burgers, welke de ontwikkeling, de geestkracht,
het gevoel van eigenwaarde van de hoogere standen paarden aan
den eenvoud, de godsvrucht, de belangelooze vaderlandsliefde van
de lagere. En nu is het toch meer dan toeval, dat ook Edward
Melville een bastaard is; een bastaard van den trotschen graaf
Van Viale, die met de Spanjaarden heult, die slechts denkt om
hoogheid en gewin, en de eenvoudige burgerdochter Johanna Rovenie.
't Is m. i. aan geen twijfel onderhevig, of de schrijver en de
schrijfster hebben beiden hetzelfde denkbeeld op dezelfde wijze
willen veraanschouwelijken.
Hoeveel waars ligt er toch in dat woord van Alberdingk Thym:
De kunst is louter beeld, d. i. tastbare voorstelling van een abstract
denkbeeld!
De meeste philosophische historische romans komen op de volgende wijze tot stand. De geschiedenis bestudeerende, komt de auteur
tot de overtuiging, dat de menschen in zekeren tijd zich bij alle
hunne handelingen lieten leiden door een grootsche, edele gedachte;
en om ook ons van die gedachte te doordringen, om die ook ons
diep in het gemoed te griffelen, laat hij die blijken uit een treffend,
roerend verhaal. Zoo moet Edward Melville ons leeren, dat we goed
en bloed alles, ook het liefste wat wij bezitten, willig moeten opofferen voor wat in onze oogen groot en goed is.
Op geheel andere wijze is Mevr. Bosboom-Toussaint te werk
gegaan. Door haar opvoeding, door den invloed van haar omgeving,
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door eigen levenservaring is zij tot de overtuiging gekomen, dat
sommige - mensehen, die daartoe door God uitverkoren zijn, een
oogenblik in hun leven kunnen aanwijzen, waarop zij als het ware
door Hem zelf gegrepen en tot een reiner, beter leven bekeerd
worden. Zulk • een herboren mensch is b.v. Jacob Graswinkel, de
Delftsche Wonderdokter. In zijn jeugd was hij een jongeling met
een levendig, donker oog, een schrandere, sprekende tronie, met
rijke gaven van hoofd en hart ; echter was hij wat luchthartig, wat
zorgeloos. Vroolijk riep hij het uit : „Weg met alle sermoenen,
naargeestige gedachten en religietwisten ; we hebben nog tijd genoeg
om ons daarin te verdiepen, als we niet neer dansen kunnen !"
De jongeling was verliefd op de schoone, edele Mabelia van Egmond.
Hij begreep * echter zeer wel, dat er duizenden bezwaren en vooroordeelen te overwinnen zouden zijn, eer hij met de hooggeboren
jonkvrouw zou kunnen huwen ; maar hij was jong en — dies
hoopte hij. Op een roeitochtje naar Delfsgouw vertelde zij hem
echter, dat haar familie reeds over haar hand beschikt had en dat
zij weldra Delft zou verlaten. De jonkman verviel daarna in weemoedige gepeinzen ; 't werd hem wonderlijk wee om 't harte en toen
in het schemerdonker het bootje op den terugtocht door een ongeluk
omsloeg en hij een wijle in het riet lag, toen had hij, terwijl het
lichaam daar lag tusschen behoud en verderf, een wonderbare verschijning : 't was of God zelf hem greep en hem bracht uit den
dood tot het leven. Sinds dat oogenblik was Jacob Graswinckel
een herboren mensch. Dat de Delftsche Wonderdokter leefde, gelijk
hij deed, zich zelf de grootste ontberingen opleggende, maar steeds
levende, steeds zorgende voor anderen, dat was geen gril van hem
ook deed hij het niet uit vrije keuze; maar God zelf had hem die
taak aangewezen. „Hij is eigenlijk nietwes anders dan het instrument, om de wille te doen des IJeeren, en de werken, die Deze
hem geeft", getuigt Juliaan van Egmond van hein.
Welnu, in onzen tijd van weinig opgewekt religieus leven, van
wassend ongeloof, zouden zulke herboren menschen eenigszins misplaatst zijn, vandaar dat Mevrouw Bosboom-Toussaint haar romans
bij voorkeur laat spelen in het midden van de zestiende eeuw, een
tijd juist van zeer opgewekt godsdienstig leven, van innig geloof.
De romantische historische roman. Over deze romans
wensch ik te dezer plaatse slechts een enkel woord te zeggen. Het zijn
dezulke, waarin de schrijver zijn lezers voornamelijk tracht te boeien
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door een spannende intrige, door levendige beschrijvingen. Zij verschillen van de gewone romans hoofdzakelijk alleen hierin, dat deze
in het heden, gene in het verleden spelen.
In een ideaal schoonera historischeu roman geeft de auteur dus
een boeiende,, welgemotiveerde handeling, zóó gekozen, dat het verloop der gebeurtenissen als ongezocht aanleiding geeft tot de schildering van het leven en het bedrijf van een bepaald deel der
menschheid in zekeren vroegeren tijd, terwijl voorts de handelende
personen niet mogen zijn menschen van gelijke beweging als wij,
maar duidelijk het merk dragen van hun tijd, zoodat zij in hun
doen en laten, in hun denken en gevoelen als 't ware de vertegenwoordigers zijn van hun eeuw. In zulk een roman zijn ten innigste
samengesmolten : het verhaal, de schildering van het huiselijk en
maatschappelijk leven der menschen, de onthulling van wat er in
hun gemoed omgaat ; in minder voortreffelijke historische romans
is echter gescheiden, wat van nature vereenigd behoort te zijn ;
ter wille van een van de deden zijn de andere verwaarloosd, of
veronachtzaamd en zoo ontstaan dan de kunstgenres, welken wij
den naam van antiquarischen, philosophischen en romantischen
historischen roman gegeven hebben 1 ).
Tevens blijkt uit het voorafgaande, dat in een historischen roman
niet altijd meer of minder bekende geschiedkundige personen behoeven op te treden. 't Is voldoende, als de schrijver zijn roman
met opzet in een vroegeren tijd laat spelen, ten einde ons van dien
tijd een indruk te geven. Zoo is van Lennep's Ferdinand Huyck
een historische roman, omdat v. Lennep, zelf een kind van deze
eeuw, zijn verhaal in de achttiende eeuw laat spelen, om ons het
leven van dien tijd te veraanschouwelnken.
We zijn nu gekomen aan het tweede hoofddeel van dit opstel*:
B. De Roos van Dekam a in liet bijzonder.

1) Een van de beste historische romans, die ik ken, is Von Scheflel's
E k k e h a r d. In het voorbericht leest men daar o, m.: Zoo opgevat, kan
de historische rom ara datgene zijn, x'at de epische poëzie in de frissche
jeugd der volkeren geweest is ; een gedeelte der volksgeschiedenis, bewerkt'
door de hand van den kunstenaar, die in de hem afgebakende ruimte een
zeker aantal figuren, scherp geteekend en in hun ware kleur en gestalte
aan het oog doet voorbijgaan, zoodat in liet leven, het lijden, het strijden
van ieder in 't bijzonder tevens de gansche tijd wordt gekarakteriseerd.
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Het oordeel, dat iemand over een kunstwerk uitspreekt, is altijd
zeer subjectief : de - een zal het hemelhoog prijzen, een ander zal
er alles en nog wat op aan te merken hebben. Het is dan ook
geenszins mijn bedoeling, mijn oordeel over De Roos van Dekama
als het eenig juiste uit te geven, Ik wil eenvoudig ontwikkelen,
hoe ik over dezen roman denk en tevens de gronden aangeven,
waarop mijn oordeel steunt, hopende, dat een of ander lezer van
dit tijdschrift uit de vergelijking van zijn meening met de mijne
eenig nut trekke.
Bij de beoordeeling van een roman heeft men altijd op twee
zaken te letten : In de eerste plaats moet men zich afvragen
Hoe is de keuze van de stof geweest? Heeft de
schrijver een onderwerp behandelt, dat zijn aandacht en die van
den lezer ten volle waard was ; een onderwerp zoo belangrijk, dat
hij als bij voorbaat verzekerd kon zijn van de belangstelling zijner
lezers ; of is hij ten dezen minder gelukkig geweest ?
In de tweede plaats vrage men zich af : H o e h e e f t d e
schrijver zijn stof bewerkt? Heeft hij, waar hij zijn
stof met bekwame hand gegrepen had, dit schoone onderwerp ook
ten volle recht laten wedervaren, of niet : heeft hij, waar hij minder gelukkig geweest is in de keuze van zijn stof, dit door een
meesterlijke bewerking nog zooveel mogelijk vergoed, of niet ?
Deze methode van onderzoek op De Roos van Dekama toepassende, staan wij dus allereerst voor deze vraag:
a. Is van Lennep, toen hij De Roos van Dekaura schreef, gelukkig geweest in de keuze van zijn onderwerp ?
Op deze vraag geeft de schrijver van bovengenoemd Gidsartikel
zeer beslist een ontkennend antwoord. Van Lennep toch — zoo
ongeveer redeneert hij — wil ons in dien roman een indruk geven
vin het ridderwezen in het algemeen en van den ridderlijken tijd
van graaf Willem IV in het bijzonder. Welnu — zoo gaat hij
verder — het ridderwezen met al zijn overdrijvingen, met al zijn
zonderlingheden is bij onze nuchtere voorouders nooit zeer populair
kunnen worden ; het is hier altijd een uitheemsche plant gebleven.
Van Lennep heeft zich dus een weinig nationale stoffe ter bearbeiding gekozen en diensvolgens is de keuze van het onderwerp te
laken.
Ik kan mij met deze redeneering niet vereenigen. Ik voor mij,
ik geloof niet, dat een auteur altijd behoeft te kiezen, wat - deze
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Gidsschrijver een nationaal onderwerp beliefde te noemen, d. w. z.
een zoodanig, waaruit blijkt, wat ons volk het meest heeft liefgehad of gehaat, wat het te eeniger tijd voor grootsch en goeds gewrocht heeft. De kunst toch heeft niet ten doel, het nationaliteitsgevoel op te wekken of te versterken ; zij beoogt slechts diepe,
scherpe indrukken te maken, onverschillig van welken aard die
indrukken zijn ; de een wil deze impressies, een ander weer andere.
Nu heeft het ridderwezen in de middeleeuwen een zoo belangrijke
rol gespeeld, dat zeer velen van dat ridderwezen — van zijn oorsprong, zijn bedoelingen, zijn invloed op de toenmalige maatschappij
— gaarne een scherpen, blijvenden indruk willen hebben. Bovendien : het leven der ridders was rijk aan afwisseling, rijk aan
avonturen ; in hun veelbewogen leven kwamen zij voorts in aanraking met lieden van allerlei slag, van allerlei stand, ook met
poorters, die juist ten tijde van graaf Willem IV voortdurend toenamen in welvaart en beteekenis, die juist toen bezig waren zich
langzamerhand op te werken tot den eersten stand in de maatschappij, steeds worstelende om den voorrang met den adel, met
de ridderschap.
Aan een auteur, die het leven en de daden van een paar ridders
uit het gevolg van graaf Willem IV wil verhalen, biedt zich als
vanzelf de gelegenheid aan, den belangstellenden lezer een vrij
volledig beeld te malen van het huiselijk en maatschappelijk leven
van onze middeleeuwsche voorouders ; en in zulk een werk kan
hij duidelijk doen blijken, wat er in de hoofden en in de harten
van de menschen omging in een zoo gewichtig tijdsgewricht, als
het midden van de veertiende eeuw was ?
Op deze gronden geloof ik, dat Van Lennep met gelukkige hand
zijn stof gegrepen heeft. Zijn Roos van Dekema had een belangrijk
en boeiend verhaal kunnen worden ; belangrijk voor zooveel het'
historie, boeiend voor zooveel het fictie geeft ; beiden, zoowel hij,
die zich gaarne in het verleden verdiept, als hij, die gaarne een
spannend verhaal leest hadden hier hun gading kunnen vinden en
zoo had de- Roos van Dekema een historischen roman kunnen
worden, aan de hoogste eischen beantwoordende, die men m. i. aan
dit kunstgenre kan stellen.
We staan nu voor deze andere vraag:
b. Heeft Van Lennep dit schoone onderwerp ook met bekwame
hand uitgewerkt ?
;
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Het spijt mij, dat ik op deze vraag een ontkennend antwoord
moet geven, De indruk toch, dien wij van het ridderwezen krijgen,
is z e e r v a a g en voor zoo verre wij er dan nog een indruk van
krijgen, is die voor een goed deel onjuist.
De indruk is vaag. Ja, wij bemerken, dat de ridders hun zwaard
niet voor niemendal droegen, dat zij gaarne vochten. Maar overigens
hooren wij niets, noch van de politieke, noch van de religieuse,
noch van de moreele verplichtingen, die op hen rustten. Duister
blijft het ons, welke idealen het ridderwezen nastreefde, welke
schoone roeping het in de middeleeuwen te vervullen had, waarom
het met de middeleeuwsche maatschappij, met het aanlichten van
een nieuweren tijd, te gronde m o e s t gaan. Ieder, die een geschiedkundig werk heeft bestudeerd als het eerste deel van Von
Löher 's Jakobaa van Bayern, heeft een scherper en juister indruk
van het ridderwezen gekregen, dan hij, die Van Lennep's werk
gelezen heeft, en naar mijn meening was het nu juist de taak van
den kunstenaar, om ons van de chevalerie een dieper, blijvender
impressie te geven, dan zulks den historieschrijver zonder de hulpmiddelen der kunst mogelijk was.
Maar de indruk is voor een goed deel ook onjuist. In De Roos
van Dekema toch treden twee ridders, Reinout en Deodaat, als
hoofdpersonen op ; beiden dingen naar de hand van de schoone en
rijke Madzy ; eindelijk gaat Deodaat met de bekoorlijke erfdochter
strijken en zoo krijgt ieder den indruk, dat hij als r i d d e r en
als m e n s c h verre boven zijn vriend staat. Ik geloof echter, dat
vlak het tegenovergestelde het geval is. Naar mijn meening overtreft Reinout Deodaet als ridder als vriend , als m i n n a a r
en wellicht ook als z o o n.
Als ridder. In de middeleeuwen gold als toonbeeld van den
volmaakten ridder Walewein, de hoofdpersoon van den roman van
dien naam. Welnu, deze Walewein wordt ons aan de eene zijde
geschilderd als dapper, onversaagd ; zijn koning trouw tot in den
dood ; bereid 'het koenste waagstuk te ondernemen voor verdrukte
weduwen en weezen ; hij is geestig, vroolijk, hoffelijk ; als echt man
van de wereld weet hij zich in alle levensomstandigheden te schikken,
is hij , vrooliik met de vroolljken, treurig met de treurenden ; aan
den anderen kant echter is hij driftig en opvliegend, haatdragend
en twistziek, zoodat hij wat al te ras naar zijn zwaard grijpt ; hij
is wispelturig en minziek, zoodat hij alle jonkvrouwen het hof maakt,
,
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zonder echter ooit aan trouwen te denken. Ieder, die met eenige
oplettendheid De Roos van Dekama leest, bemerkt dadelijk, hoeveel
dichter de vurige, prikkelbare Reinout dit ideaal nadert, dan de
koude, lauwe Deodaat. Inderdaad, indien Madzy niet op een afgelegen Friesche stins ware opgevoed, indien zij meer aan het hof
verkeerd en zoo smaak gekregen had voor waarlijk ridderlijke
deugden en eigenschappen, dan zou zij ongetwijfeld Reinout boven
Deodaat de voorkeur gegeven hebben. Maar wat in de eenvoudige
Madzy te vergoelijken valt, is ten zeerste te laken in Van Lennep.
Hij had beter moeten weten en 't is zijn schuld, zoo dé meeste
lezers van zijn werk een onjuiste voorstelling krijgen van hetgeen
bij onze voorouders gold als het beeld van een ridder bij uitnemendheid.
Als vriend. 't Is waar : Reinout doorsteekt zijn vriend ; maar
hoe ongelooflijk het ook klinken moge, dit bewijst juist, welke hooge
opvatting Reinout van ware vriendschap had. Deodaat had nu
eenmaal beloofd, dat hij niet zou dingen naar de liefde van Madzy,
dat hij niets zou doen, waardoor Reinout bemoeilijkt zou kunnen
worden in het verwerven van haar hand en desniettemin vindt
Reinout ze voortdurend samen, op afgelegen plaatsen, in vertrouwelijke gesprekken. Het bloed van den prikkelbaren jonkman begint
te koken. Op een avond ontmoet hij ze weer, in een donker laantje,
hand in hand. 't Is of hij voelt, dat Deodaat zich zoover vergeten
heeft, dat hij een oogenblik te voren een formeele liefdesverklaring
aan het meisje heeft gedaan en zonder zich een oogenblik te
bedenken doorsteekt hij den in zijn oog valschen vriend. Het feit
bewijst, dat Reinout driftig, opvliegend was ; maar ook, welk een
hoog denkbeeld hij had • van de verplichtingen, die ware vriendschap oplegt. Inderdaad, indien het Deodaat waarlijk volle ernst
met zijn belofte geweest was, indien hij zijn vriendschap door
d a d e n had willen toonen, dan had hij, zoodra hij bemerkte, dat
Madzy een al te diepen indruk op zijn gemoed begon te maken,
haar nabijheid moeten ontvluchten, hopende, dat in den vreemde,
te midden van allerlei avonturen het beeld van den geliefde uit
zijn herinnering weggevaagd zou worden.
Bovendien : na jaren afwezig te zijn geweest, komt Reinout zijn
ouden vriend weer opzoeken. Met hoeveel personen hij in den
vreemde kennis gemaakt, hoeveel avonturen hij er beleefd moge

hebben, blijkbaar heeft biij den vriend zijner jeugd niet vergeten
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en zijn hoogste geluk is, om in zijn nabijheid, als getuige van het
geluk, dat hij ook in zijn grijsheid aan de zijde van de eens zoo
teeder beminde Madzy smaakt, zijn laatste levensdagen door te
brengen. Stel daar nu tegenover het gedrag van Deodaat ! Wel
heeft hij veel over Reinout g e s p r o k e n, maar hij heeft niets
gedaan, om de oude vriendschapsbanden weer met hem aan te
knoopen!
Als minnaar. Reinout is een minnaar, zooals wij ons dien het
liefst denken : jaloersch, vurig, prikkelbaar ten opzichte van alles,
wat met het geliefde meisje in betrekking staat. Deodaat is mij
ook als minnaar te koud, te onverschillig. Welke jonkman, wien
het bloed nog in de aderen kookt ; welke m.iddeleeuwsche ridder
bovenal, wiens hart van minne voor een schoone jonkvrouw ontvlamd is, doet afstand van de hand zijner uitverkorene ter wille
van welken vriend in de wereld ook!
Wellicht ook als zoon. 't Is waar ; Reinout wil weten, wie zijn
vader is, omdat hij stellig verwacht, dat hij van hooge geboorte
is ; maar ook, als zijn vader een eenvoudig, doch eerlijk burger
geweest was, als hij slechts niet een schurk als Paoli was, dan
zou hij hem gaarne als vader gekend en vereerd en wellicht met
bewijzen van liefde overstelpt hebben. ') Deodaat begeert volstrekt
niet te weten, wie zijn vader is, en — zooals het meer gaat -verbergt hij zijn gemis aan gevoel achter wijze redeneeringen. „Zoo
gij mijn vader kent" — zegt hij ergens tegen Paoli -- „zoek hem
dan op, en ik zal afwachten, of hij zijn zoon wil erkennen, maar
ik wil mij niet opdringen aan hem, die mij in de jeugd aan vreemde
handen overgaf." Maar bij toeval was die vader de edele Aylva,
die niets liever wilde, dan den verloren zoon aan zijn hart te drukken, zijnde slechts door een samenloop van droevige omstandigheden van zijn teerbeminde vrouw en zoon gescheiden. Hoe vaak
handelt toch hij verstandiger, die eenvoudig luistert naar de inspraak
van zijn warm gemoed, dan degene, die -- zooals het prijzend heet,
niets doet dan na rijp beraad, dan na zorgvuldig wikken van
het voor en tegen!
Bovendien : wat Reinout misdreven moge hebben, hij maakt alles
1) Hij is echter getroost verder gereisd ; want hij heeft aldaar tevens de
zekerheid bekomen, dat hij de wettige zoon was van Biancaas vertrouwde
kamenier, en niet van dien verdoemden kwakzalver Barbanera. De Roos
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weer goed — aan het slot van het verhaal — door een paar nobele
daden. Nauwelijks werkt hij te midden van den verwoeden strijd
tussehen Hollanders en Friezen, dat niet hij, maar Deodaat de
zoon van Aylva was, of hij springt toe en redt den edelen Beaumont van een wissen dood. Hoe gemakkelijk zou het hem niet
gevallen zijn te midden van het slachtgewoel het perkament uit
Daamke's stukgeslagen medicijnkist te vernietigen, maar alle bedrog
was aan dat edelaardige gemoed vreemd. 't Had hem zelfs al
lang gehinderd, dat hij tegen zijn oude wapenmakkers moest kampen ; reeds viel het den Friezen op, hoe hij aarzelde Beaumont aan
te grijpen en ik geloof, dat het hem eigenlijk goed deed, dat- hij
door de omstandigheden zelf gedwongen werd, de zijde dier wilde
Friezen te verlaten en hij alzoo met een gerust hart zijn edelen
wapenbroeders van voorheen ter hulpe kon snellen.
Hoe kou toch van Lennep zoo verblind zijn, dat hij den edelen
Reinout minder schatte dan diens onbeduidender vriend ; wat was
er toch in dezen Deodaat, dat Van Lennep zoo aantrok ?
't Motto, waaronder De Roos van Dekama indertijd verscheen, 1 )
geeft ons op deze vraag het antwoord. Dit motto is een tweeregelig
versje, aldus luidende :
Wat baet het, of ghij draeft, en swoeght en u verhit ?
Fortuyn liefst hem besoeckt, die wacht en stille zit.

Welnu, Deodaat is zoo'n wachter en stille-zitter. In het begin
van den roman mag hij niets doen, gebonden door zijn belofte
aan Reinout ; later, voor Utrecht, kan hij niets doen, daar hij gewond in zijn tent ligt ; en op het beslissende oogenblik, als alles
strijdt en in beweging is, zit hij opgesloten op den zolder van een
brandend gebouw. Maar van Lennep is des te drukker voor hem
in de weer ; hij weet het wel zoo te schikken en te plooien, dat
Deodaat allerlei toevallige ontmoetingen met Madzy heeft, op stille,
lieflijke plekjes, als tot minnekoozen uitlokkende, hij laat Madzy
op Deodaat's blauwe oogera verlieven ; hij zorgt er wel voor, dat
zijn beschermeling dat merkje op den arm heeft, noodig om als
Aylva's zoon erkend te kunnen worden.
Wij voor ons, wij houden echter meer van een man, die het
1) Ik zeg indertijd, want in de uitgave, die ik gebruikt heb, was dit motto
maar weggelaten ; wel werd er in de inleiding op gezinspeeld, 'k Heb
het ontleend aan bovengenoemde kritiek in De Gids.
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levensdoel, dat hij zich voor oogen gesteld heeft, met inspanning
van alle krachten tracht te bereiken. En nu begrijpen wij ook
ineens, w a a r o m Reinout in zoo menig opzicht boven Deodaat
moet staan : hij is een man van de daad ; Deodaat een nietswaardige afwachter en still-zitter.Deodaat is dus te passief. En niet alleen hij, maar de meeste
hoofdpersonen van van Lennep's romans zijn dit ; niet het minst
Ferdinand Huyck. In den Ferdinand Huyck kan dit echter nog
als een verborgen schoonheid aangemerkt worden ; de achttiende
eeuw denken wij ons toch het liefst als een tijd van verslapping
en krachteloosheid en de onmannelijke, de alles duldende, alles verdragende Ferdinand. Huyck is daarom een uitstekend vertegenwoordiger
van zijn tijd. Maar de middeleeuwen waren een tijd van wieling
en woeling ; een tijd, waarin de burgers onder voortdurender strijd
streefden naar hernieuwing op stoffelijk, op geestelijk, op maatschappelgk gebied ; een tijd, waarin ook de adel en de ridderschap
met onbezweken moed, met ongemeene volharding kampten voor
het behoud van hun oude privilegiën, voor hun overgeërfde rechten.
Dat van Lennep nu een man als Deodaat, met zijn volslagen gemis aan hartstocht, met zijn volslagen gebrek aan geestkracht stelt
als den besten vertegenwoordiger van den adel, als uitstekendsten
representant van zijn tijd, bewijst, dat hij niet diep doorgedrongen
is in den geest der middeleeuwen en De Roos van Dekama voldoet
alzoo niet aan de eischen, die men aan een philosophischen historischen roman stellen moet.
't Is ook een bitter slechte antiquarische historische roman. Niet
zoozeer, omdat van Lennep zich hier en daar aan de historische
waarheid vergrijpt en zoo b. v. een Jan van Arkel teekent, die met
den Jan van Arkel der geschiedenis slechts den naam gemeen heeft;
maar veelmeer, omdat hij ons nergens een aanschouwelijk tafereel
schildert van het leven noch van de edelen op hun kasteelen, noch
van de geestelijken in hun kloosters, noch van de poorters in hun
steden. of van de hoorigen en lijfeigenen in hun hutten. Wie achter
elkander Schimmel's Sinjeur Semeyns en van Lennep's Roos van Dekama
leest, beseft eerst recht levendig, hoe zeer hetgeen van Lennep geleverd heeft, staat beneden hetgeen men billijkerwijze van hem had
mogen verwachten. Een godheid gelijk, doet Schimmel de dooden
uit hun graven opstaan en Oud-Holland herrijst voor onze oogen;
-
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te brengen, die den berriinnaars van den historischer roman zoozeer
bekoort en waar hij dan nog voor een enkelen keer een stuk typisch
mi.ddeleeuwsch leven tracht te malen — zooals in de schildering
van den . tweekamp tusschen Beaumont en Adeelen — daar slaagt
hij m. i. slechts ten halve. Of treft men in tal van middeleeuwsche
ridderromans (in den Carel- ende Elegast b. v.) niet beschrijvingen
van tweegevechten aan, in aansehouwelijkheid en levendigheid van
voorstelling verre boven die van Van Lennep staande. Blijkbaar
kende , onze auteur de middeleeuwen niet ; ik heb zelfs ergens gelezen, dat hij zich tot dien tijd weinig aangetrokken gevoelde ; maar
dan had hij ook geen roman moeten schrijven, in dien tijd spelende.
De Roos van Dekama moet dus tot de romantische historische
romans gerekend worden en inderdaad komen er enkele goed geslaagde tooneelen in voor. Toch mag men m. i. de waarde van De
Roos van Dekama ook als gewoon romantisch verhaal niet te hoog
aanslaan. Van de hoofdpersonen toch is Deodaat te lijdelijk, te
passief ; hij is een speelpop in de handen van den auteur ; Reinout
is vuriger, actiever ; maar hij is niet de man naar Van Lennep's
harte, zoodat al wat hij doet — zij het ook in bloemzoete bewoordingen — ten kwade wordt uitgeduid.
De ontknooping geschiedt door een deus ex 'machina : een merkje
op zijn lichaam wijst het uit, dat Deodaat en niet Reinout de zoon
van Aylva is en zoo komt zijn huwelijk met Madzy gemakkelijk
tot stand. Gelijk bekend is, mist echter elk kunstwerk, dat met een
deus ex machina eindigt, alleen daardoor reeds alle kunstwaarde,
omdat in zulk een roman de slotgebeurtenissen niet voldoende gemotiveerd zijn, die juist den indruk moeten verwekken, welken de
schrijver met zijn werk heeft willen maken. Eigenlijk deugt de
geheele ineenzetting van den roman in zooverre niet, als hij noodzakelijk met een deus ex machina moest eindigen. De spil toch,
waarom alles draait, is de vraag, wie de ouders der beide ridders
zijn. Hoeveel Madzy toch van Deodaat houdt, als deze de zoon van
een hoorige of lijfeigene geweest ware, zou zij onmogelijk met hem
hebben kunnen huwen. De ontknooping moest dus ten deele af hangen
van een feit, een toevalligheid, geheel onaf hankeljk van de daden
en het karakter van de handelende personen of m. a. w. het stuk
moest met een deus ex machina eindigen.
Eigenlijk is het bijwerk nog het best geslaagd. Jonkheer Seerp
van Adeelen moge wat driftig en onbehouwen zijn, 't is overigens
-
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een flinke, mannelijke figuur, die weet wat hij wil ; als een echte
Fries ' haat hij alle Hollanders met een doodelijken haat en willig
heeft hij zijn leven veil voor zijn beginsel. Met hem maakt de edele
Aylva een fraaie tegenstelling. Deze, die in zijn jeugd veel gereisd
heeft, weet de meerdere ontwikkeling, de hoogere beschaving der
Hollanders te waardeeren en staat derhalve niet zoo vijandig tegenover hen als zijn meer bekrompen landgenoot. Ook de.goedmoedige
abt van het klooster St.-Odulf is bij uitstek gelukkig getroffen;
met hem maakt de schrandere monnik Syard al wederom een fraaie
tegenstelling ; maar dit alles neemt toch niet weg, dat de roman,
als een geheel beschouwd, mislukt is.
Naar mijn meening is dus de kunstwaarde van De Roos van
Dekama al zeer gering. Het is een recht onbeduidend werk. Het
heeft welbeschouwd geen hoogere bedoeling, dan ons te toonera, dat
er ook in de middeleeuwen, en wel bepaaldelijk ten tijde van
Willem IV, van die gelukskinderen waren, wien de gebraden ganzen
zoo maar in den mond kwamen vliegen , Een waarheid inderdaad,
zoo gewichtig, zoo verborgen, dat het wel noodig was, ons daarvan
nog eens te doordringen door middel van een historischen roman
van ongeveer 400 bladzijden druks!
Amsterdam. J. C. KLIMMER.

NASCHRIFT.

Wie echte, volkomen lofwaardige historische romans wil lezen,
vindt volmaakte modellen, behalve in het genoemde werk van
V o n S c h e f f e 1, .Ekkehard, in H a u f f Lich tens tein, in B u 1 w er
the last days of Porapeji, ook in 't Nederlandsch vertaald (de laatste
dagen van Pompeji) ; H a m e r 1 i n g , As1pasia, een verhaal uit de
dagen van Perikles en het werk, dat plotseling de wereld veroverde;
Quo Vadis ? een roman uit den tijd van Nero. Daarbij vergete men
niet Felix D a h n, Ein Kamp f um Rom en Ernst E c k s t e in,
Prusias, maar bovenal Georg E b e r s , Eine aeqyptische Kónigstochter. Van de meeste dezer romans bestaan vertalingen in het
Nederlandsch.

DE OPGAVEN VAN DE HOOFDAKTE-EIAMENS.
1901.
I. 's-Gravenhage.
A. Opstel (9.45-11.15).
Keuze uit de volgende onderwerpen:
1. »Wat in de kinderjaren het harte boeit en tooit, blijft eeuwig in 't
geheugen."
2. Een veranderlijk nzensch.
3. KEESJE het diakenhuismannetje.
4. Bespreek een of anderen dichter der 'l9de eeuw, van wien ge studie
gemaakt hebt. — (Welke zijner gedichten hebben u 't meest geboeid en
waarom ? Zijn ze lyrisch, episch of dramatisch ? — Laat de tijd het toe,
behandel dan één zijner gedichten wat uitvoeriger).
B. Nederlandsche Taal (11.15-12.30).
HOLLAND.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Grauw is uw hemel, en stormig uw strand,
Naakt zijn uw duinen en effen uw velden,
U schiep Natuur met een stiefmoeders hand,
Toch heb ik innig u lief, o mijn Land!
Al wat gij zijt, is der Vaderen werk ;
Uit een moeras wrocht de vlijt van die helden,
Beide de zee en den dwing'land te sterk,
Vrijheid een tempel en godsvrucht een kerk.
Blijf, wat ge waart, toen ge blonkt als een bloem;
Zorg, dat Europa den zetel der orde,
Dat de verdrukte zijn wijkplaats u noem',
Land mijner Vaad'ren, mijn lust en mijn roem!
.

1. Geef den inhoud van dit gedicht met uw eigen woorden weer.
II. Benoem taalkundig : toch, regel 4 ; wrocht, regel 6 ; beide, regel 7;
wat, regel 9 ; waart, regel 9 ; en geef beknopt rekenschap van uw oordeel.
III. Benoem de zinnen in regel 9, 10 en 11.

B. I. Holland.
Hoezeer is Nederland toch misdeeld met natuurschoon ! Roemen
zuidelijker landen in een zonnigen, blauwen hemel en een strand,
dat tot rusten en genieten uitnoodigt, in Nederland is de hemel
bijna altijd bewolkt en is het aan dé kust vaak stormachtig. Zijn
elders langs de Noordzeekust de duinen met boomgewas beplant
en verhoogt de _ afwisseling van hoog en laag de schoonheid van
30*
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het landschap, in Nederland zijn de duinen kaal, en de velden
eentonig vlak.
En toch, hoezeer dit alles in het nadeel van zijn land moge
zijn, toch houdt de dichter oneindig veel van zijn' geboortegrond.
De kennis der geschiedenis maakt den band, die hem aan zijn
vaderland bindt, nog hechter. Hij toch is zich duidelijk bewust,
dat Nederland wat het thans is, te danken heeft aan het kloeke.
voorgeslacht : door den onvermoeiden ijver der voorvaderen werd
het moeras herschapen in een bewoonbaar oord.
Welke aanvallen het land te verduren had, hetzij van de zee,
hetzij van een' vreemden dwingeland de Nederlanders bleven ten
slotte altijd overwinnaars en hun land werd het land der vrijheid
en der vroomheid.
De dichter hoopt, dat Nederland altijd moge blijven, wat het
was in het roemrijkste tijdperk der geschiedenis. Hoe wenscht hij,
dat de Nederlanders, getrouw aan de beginselen hunner voorvaderen den Berenaam: van ordelievend volk zullen behouden ; en
dat, evenals in vroegere tijden de verdrukten in zijn vaderland
eene veilige schuilplaats mogen vinden.
II. Regel 4, toch.
toch is een voegwoordelijk bijwoord, waardoor het beperkend
tegenstellend zinsverband wordt uitgedrukt, dat tusschen den
laatsten regel en de drie voorafgaande bestaat.
Dat toch een bijwoord en geen voegwoord is blijkt hieruit,
Ie dat het zoowel . midden in den zin, als aan het hoofd van den
zin geplaatst kan worden, en 2e dat na het woord toch de vragende woordorde voorkomt, wat altijd het geval is, wanneer een
bijwoord of eene bijwoordelijke bepaling aan het hoofd van een
zin staat.
Regel 6, wrocht.
wrocht is een nevenvorm van den onvoltooid verleden tijd 3en
pers. enkelv. van het onvergankelijke werkwoord werken. De verleden tijd wrocht en het voltooide deelwoordgewrocht worden alleen
in deftigen stijl gebruikt voor de vormen werkte en gewerkt. Wrocht
en gewrocht zijn vormen van een vroeger gebruikt werkwoord worken.
Regel 7, beide.
beide is een bepaald hoofdtelwoord, zelfstandig gebruikt, man-

nelijk meervoud 3en naamv. (beide
geë en dwingeland),

is hier de samenvatting van:
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Regel 9, wat.
wat is een betrekkelijk voornaamwoord, onzijdig enkelvoud

ten naamval. Opgemerkt moet worden, dat het antecedent uit
den hoofdzin (n.l. hetgeen, of datgene) weggelaten is. T e r w e y
noemt in zijn Nederlandsche Spraakkunst dit wat een bepaling
aankondigend en betrekkelijk voornaamwoord.
Wat staat in den 1 en naamval als naamwoordelijk deel van het
gezegde.
Regel 9, waart.
waart is de vorm van den Zen pers. enkelv. van den onvolt.
verleden tijd van het onregelmatig sterke koppelwerkwoord zijn.
( Wat is n.l. het naamw. deel van het gezegde).
III. Ontleding van de regels 9, 10 en 11.
Het geheel bestaat uit twee deelen, die zonder verbindingswoord
nevenschikkend aaneenschakelend verbonden zijn, n.l.:
1. Blijf, wat ge waart toen ge blonlct als een bloem en 2. Zorg,
dat Europa ....... tot u noem.
Het eerste gedeelte bestaat uit den hoofdzin : Blijf en den
gezegdezin : Wat waart ge, toen ge blonkt als een bloem. Deze laatste
bestaat uit den hoofdzin : Wat waart qe en den tijdbep. bijzin:
toen qe blonlct als een bloem.

Het tweede gedeelte bestaat uit den hoofdzin : Zorg en twee
oorzakelijke voorwerpszinnen, die onderling zonder verbindingswoord nevensch. aaneenschakelend zijn verbonden : (twee samengetrokken zinnen met een gemeenschappelijk gezegde) : le dat
.Europa den zetel der orde u noem' en 2e dat de verdrukte zijn wijkplaats u noem'.
II. Zwolle.
,

A. Nederlandsche Taal. (11/2 uur).
Keuze uit de volgende drie onderwerpen.
Een opstel over:
'l. Populariteit ;
2. Feuilletons en feuilletonlezers;
3. »Gebruik en Misbruik", zoodanig, dat de inhoud der volgende regels
wordt verklaard en toegelicht:
Gebruik en Misbruik.
Gebruik uw kracht : zij zal vermeeren;
Misbruik uw kracht ; zij gaat te leur.
De maat betrachten is — regeeren;
Gebrek aan wilskracht -- willekeur.
BEETS.
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B. Nederlandsche Taal (1 uur).
Dwaalt mijns gelijk, ik zie 't lankmoedig aan:
Geen oogen die op ons, als op een voorbeeld staren!
Maar zwiert een kloek vernuft moedwillig van de baan,
En lokt zijn Volgers uit, om blindlings mee te gaan,
Ik trok het graag terug — al was 't ook bij de haren!
1. Ontleed bovenstaand puntdicht van Staring in zinnen, benoem die
en wijs het verband aan. 2. Verklaar den vorm mijns (regel 1). 3. Verklaar lankmoedig (regel 1) naar vorming en beteekenis. 4. In welke wijs
staat trok (regel 5) ? Licht uwe meening 'toe. 5. Wat voor bijwoord is
ook (regel 5) en waarom?
B. I.

Het geheel bestaat uit twee hoofddeelen, die beperkend tegenstellend zijn verbonden ; het zinsverband is uitgedrukt door het
voegwoord maar : a. Dwaalt mijns gelijk .. . . .. ... tot staren,
b. Zwiert een kloek vernuft . . ...... tot haren.
Zin a bestaat uit den hoofdzin : Ik zie 't lankmoedig aan : geen
oogen ...... tot staren, en den voorwaardelij ken bijzin : Dwaalt
mijns gelijk. (Het zinsverband is niet uitgedrukt door een voegoord ; de bijzin heeft den vorm van den vragenden zin.) De
hoofdzin bestaat uit twee nevensch. redengevend verbonden zinnen : 1. Ik zie 't lankmoedig aan ; 2. Geen oogen . . .... tot
staren, waarvan de laatste bestaat uit den elliptischen hoofdzin:
Geen oogen en den bij voeglij ken bijzin : die op ons ' als op een voorbeeld staren.
Zin b bestaat uit den hoofdzin : Ik trok het graag terug — al
was 't ook bij de haren, en twee voorwaardelijke bijzinnen, die onderling zuiver aaneenschakelend zijn verbonden : Zwiert een kloek
vernuft .... . . tot mee te qaan. (Het zinsverband wordt uitgedrukt door het voegwoord en ; het zijn twee samengetrokken
zinnen). De hoofdzin bestaat uit den hoofdzin : Ik trok het graag
terug en den -toegevenden bijzin : al was 't ook bij de haren. De
voorwaardelijke bijzin : En lokt zijn volgers ..... tot mee te qaan
bestaat uit den hoofdzin : .En lokt zijn Volgers uit en den beknopten
oorzakelijken voorwerpszin : Om blindlings mee te gaan.
2. regel 1, mijns.
mijns is de tweede naamval van het persoonl voornaamw van
den eersten persoon enkelvoud. Dat mijns geen vorm is van het
bezittel. voornaamw. mijn blijkt hieruit, dat het niet in naamval
overeenstemt met het woord, waarbij het behoort : mijns 2en naamv.,
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gelijk ten naamv. De tweede naamvalsvorm op s der persoonlijke
voornaamw wordt alleen nog in enkele uitdrukkingen gebruikt z. a.
om mijns zelfs wil, dit is zijns onwaardig, mijns gelijke.
3. r e g e l 1, lankmoed'iq.
Lankmoedig is een voorbeeld van samenstelling door middel van
afleiding : lanq-moed-ig. Moed heeft in deze samenstelling de beteekenis van gemoed, stemming. (deze beteekenis heeft het woord
soms ook in goedsmoeds dat dan beteekent : in eene goede stemming.) Lankmoedig is dus hij, die in eene stemming verkeert, dat
hij veel kan verdragen alvorens toornig te worden. Lankmoedig
is dus synoniem met zeer giduldiq, toegevend.
4. regel 5, trok.
Trok staat in de voorwaardelijke wijs. Naar de voorstelling van
den dichter zal de inhoud van den zin waarschijnlijk wel niet met
de werkelijkheid overeenstemmen. De zin zegt ons duidelijk, dat
de dichter zelf niet gelooft, dat het bij de haren terugtrekken
noodig zal zijn.
5. regel 5, ook.
Ook is een bijwoord van omstandigheid. Het heeft bier de
beteekenis van zelfs en duidt aan wat de dichter in het alleruiterste geval doen zou. Als het niet anders kon, dan zou hij
„een kloek vernuft" bij de haren terugtrekken.
III. Groningen.
A. Nederlandsche Taal (1 1 / 2 uur).
OPSTEL.

Keuze uit de volgende onderwerpen;
I.
Levensbeschouwing.
1.
Een heilwensch bij de wieg? Wat wilt ge u zelf bedriegen?
De tranen van het kind, ziedaar zijn voorgevoel! —
Wie louter weelde speelt, heet zijne ervaring liegen,
Of doet den langen tocht, onwetend van zijn doel.
2.
't Wicht schreit, totdat het slaapt, en 't lacht soms onder 't schreien;
De dichtkunst heeft geen beeld, dat beter 't leven schetst.
Eens durfde uw hart als 't mijn zich met een Eden vleien:
Ons beiden heeft de slang der kennis vroeg gekwetst.
3.
Zij doen het allen, vriend ! De schitt'rende idealen
Verdwijnen, als de voet de grens bereikt der jeugd,
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En waarheids zonnelicht moog 't pad des mans bestralen, —
Ach ! weelde en vreugd zijn heen — ons blijft slechts plicht en deugd
4.
0, laat mijn hart den Heer dan voor uw liev'ling vragen,
Dat hij reeds vroeg, altijd, het leven dus beschouw' —
Al moog' zijn jonge borst dan schaars van wellust jagen
Nooit stelt hem 't lot té leur — nooit foltert hein berouw!
5.
De beêvaartganger zet door brandende woestijnen
Met staf en waterfiesch den tocht blijmoedig voort:
Soms moge ons 't leven meer dan zulk eene reize schijnen, -Heil, ruste, zaligheid woont slechts in beter oord!
.

Schets met uwe eigen woorden, naar aan4eiding der gedachten en beelden
in dit gedicht, de levensbeschouwing des dichters en toets de uwe aan de
zijne. Behalve op de degelijkheid van den inhoud — niet op den aard
uwer meeping ! -- zal vooral gelet worden op zuiverheid van taal en op
den stijl.
II. Populariteit.
III. Feuilletons en feuilletonlezers.
Geen rusteloos zwerven en smachten
IV.
Is 't leven : een Doel licht ons voor;
En worstlende winnen wij krachten,
En dwalende vinden wij 't spoor.

V. Gebruik en misbruik,
Gebruik uw kracht : zij zal vermeeren ;
Misbruik uw kracht : zij gaat te leur.
De maat betrachten is --- regeeren;
Gebrek aan wilskracht -- willekeur.
BEETS.

Maak eene schets over »Gebruik en Misbruik", zoodanig, dat de inhoud
dezer regels wordt verklaard en toegelicht.
B. Nederlandsche Taal (1 uur).
HILDA.

'k Weet niet, of Hildaas harte beefde,
Toen zij den weidschen gastenkring
Zoo bloo ! zoo schuchter binnenzweefde,
Daar aller oog op 't hare hing;
Maar 't heugt mij, hoe haar achttien jaren
De bleekti glorie sierlijk .stond,
Die 't goud der dartelende haren
Om slapen en om koonen wond.
Het woord „tot weerzien !" werd gesproken,
Voor Hilda van zijn sponde trad;
En schoon haar harte was gebroken,

't Gebroken hart bewaarde dat;
Want toen de wereld op haar lippen
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De mare nam van an d'ren * echt,
Liet zij zich nauw de klacht ontglippen:
»Die wereld weet niet wat zij zegt".
Of schreed ter wieg van 't vroeg verweesde,
Van 't arg'loos spelend knaapje voort,
En vroeg het, of 't haar ontrouw vreesde,
En hield zijn lach voor wederwoord.
a. reg. 3. Behandel de zinverwante woorden : bloo en schuchter en
ontleed ze taalkundig.
b. reg. 4. Daar kan hier beteekenen : omdat en terwijl — doch de zin
verandert geheel van beteekenis, naar gelang men de eerste of de laatste
kracht aan daar toekent ; leg dit eens uit.
c. reg. 17. Is of hier een nevenschikkend of een onderschikkend voegwoord ? Beredeneerd antwoord.
d. reg. 17. Verklaar de vorming van verweesde.

B. a. r e g e l 3. bloo en schuchter
Beide woorden wijzen op verlegenheid van den betrokken persoon.
.Blooheid en schuchterheid zijn beide een gevolg van gebrek aan
zelfvertrouwen. Bloo is hij, die door de tegenwoordigheid van
anderen zich belemmerd gevoelt in spreken en handelen. Gaat
blooheid gepaard met vreesachtigheid dan wordt het schuchterheid.
Bloo en Schuchter zijn beide bijvoeglijke naamwoorden, die als
bepaling van gesteldheid bij zij (regel 2) voorkomen.
b. regel 4. Daar.
Heeft daar de beteekenis van omdat, dan ligt de oorzaak der
blooheid en schuchterheid in de omstandigheid, dat alle aanwezigen
het oog op haar gericht hadden.
Heeft daar daarentegen de beteekenis van terwijl, dan ligt de
oorzaak van hare verlegenheid in iets anders, dan zou zij reeds
bloo en schuchter geweest zijn, ook zonder dat aller oog op haar
rustte.
c. r e g e l 17, Of schreed ter wieq.
Liet zij zich nauw de klacht ontglippen . . , . . of schreed ter
wieg. Deze beide zinnen schijnen nevenschikkend 'verbonden te zijn

(let op de woordorde) doch volgens de beteekenis is de eerste de
hoofdzin en de tweede een tijdbepalende bijzin ; daarom noemen
we of in dit geval een onderschilckend voegwoord. Volgens het
Woordenboek der Nederlandsche Taal. (Tweede
Reeks afl. 1) is of „een grammatisch verbindend voegwoord, voorkomende in bijzinnen, wier inhoud door eene ontkenning van den
hoofdzin beheerscht wordt" (nauw, pas niet lang.)
Hauwelij ks (— niet lang) was hij op weq, of het begon te regenen,
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Voorheen stonden zinnen als deze los naast elkaar, terwijl de
tweede zin ook ontkennend was. Later verdween die ontkenning
en werd het voegwoord of tusschen beide deelen geplaatst.
d. regel 17, verweesde.
Verweesde is een als bij voeglijk naamw. gebruikt voltooid deelwoord van het werkwoord verweezen. (v. D a 1 e). Dit werkwoord
is door middel van het voorvoegsel ver gevormd van het grondwoord wees en beteekent wees worden. Deze zelfde beteekenis heeft
ver in versteenen, vereelten. V. D. MATE.
( Wordt vervolgd.)

TIJDSCHRIFTEN.
Nederland.
Van de in de Kroniek besproken werken vermelden wij : ' Mela
door Tr. H o g e r z e i 1. „Wie Mela wil gaan lezen, moet zich vast
voornemen geen spotter of stugge criticus of bekrompen filistijn te
zin, te trachten zich in te leven in het sentimenten- en sensatiewereldje van de schrijfster, niet te gauw alles mal of aanstellerig
of wee of zeeziek of onuitstaanbaar te vinden, en dan — is het
wel een aardig boek, met iets aparts, iets voornaams .......
Inderdaad is het soms moeielijk, 'als men het boek even uit de hand
gelegd heeft, weer onder den indruk te komen en niet te glimlachen om het schaapjesgeblaat, maar de toon is zoó volgehouden
van het begin tot het eind, dat men wel moet aannemen dat dit
een levensstemming, een levensbeschouwing, een levensrichting is,
en men de schrijfster benijden mag om den violetten kamerdroom,
waar ze zich zoo gelukkig in voelt. Voor de omgeving moet zulk
een droom niet prettig zijn" ...
Fee door M. v a n W a 1 d r i e h e m. „Fee is noch modern, noch
artistiek, noch intens, noch superieur, maar een familie-roman van
de aangename en dankbare soort, door een vriendelijke vrouw voor
gemoedelijke lezeressen geschreven en vol goede eigenschappen. Er
komen heel aardig geschilderde burgerhuishoudens en burgerkarakters in voor, en ook weer andere, die een weinig daarboven verheven zijn, beschaafde vrouwen en vroolijke jongelui ; ook de behoorlijke mate mysterie en romantiek ontbreekt niet. Men zou alles
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wat sterker wenschen, de heftigheid wat heftiger, de geestigheid
wat geestiger, de spot wat scherper, het gevoel wat gevoeliger;
maar de schrijfster maakt door haar gezellig vertellen, door haar
volkomen, onthouding van aanstellerij, veel goed. Bijzonder gelukkig
is zij gewoonlijk geweest in het kiezen der voorbeelden om onbeschaafdheid, ploertigheid, ruwheid met een enkel trekje te teekenen ..... Het zwakst geteekend is misschien de nominale hoofdpersoon „Fee" zelve" ... .
Uit de stilte door Man e t t e d e F a v a u g e. „Warmte en
eenvoud, een ernstig bedoelen en een intellectueel en smaakvol
ontwikkelen daarvan, kenschetsen weer deze leekepreeken."
De Spectator.
In het nummer van 11 Mei treffen wij onder het hoofd Letterkundige Kroniek een opstel aan van W o 1 f g a n g , dat — hooge
uitzondering ! — zonder verveling ten einde gelezen kan worden
en zelfs niet onaardig is. Zou Wolfgang zich gaan beteren ? Als
trouwe verslaggevers haasten wij ons van dit jheugellik verschijnsel
melding te maken.
Naar aanleiding van Borel's Vlindertje zegt schrijver : ,,Amsterdam en 's-Gravenhage zijn de eenige steden in ons land, waaraan
de eer ten deel valt haar naam te geven aan romans en den Haag
meer dan Amsterdam. Een „Amsterdamsche roman" ter hand
nemend, blijkt die stad zich te leenen tot weergeving van een
pierewaaiersleven, 's-Gravenhage dient tot uitbeelding van inbeelding, tot schetsing van het mondaine leven en de verdorvenheid
van zich heerera en dames noemende individuen ..... De titel van
het boek zou ook omgekeerd kunnen heeten : „Henri Borel" door
V l i n d e r t j e ..... Vooral in den beginne is het verhaal boeiend.
Later gaat de schrijver mechanisch werken, om modern-litterair
het verhaal te besluiten met Ellie's zelfmoordenarij . Ellie, de zee
inloopend, is Ellie den litterairen kant uitdrijven .... Maar Ellie
in haar interieur ; Ellie met het luchtig-vluchtige, rein-fijne, het
teere van dit Haagsche „dame-meisje" dat is een goed geslaagde
beeltenis".
Van Ongelukskinderen door E d u a r d R ö p c k e heet het : „Bij
wat meer handeling en minder wijsbegeerte van den brakken grond
zal de heer Röpcke zeer zeker een interessant boek kunnen
schrijven."
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Nederland, Juni.
Gunstig luidt, in de Kroniek het oordeel over liet recht der
Liefde door H e n r i B o r e 1: „ .... het boek is mooi, en nuttig
en leerzaam ; maar vooral mooi in zijn heel eenvoudigen opzet en
heel eenvoudige afwikkeling. Hoe een Indisch rechterlijk ambtenaar, niet slecht van aanleg, en niet zoo verworden en verbitterd
als de soosheeren uit het boek van Veth, zijn lief vrouwtje miskent
en verwaarloost, en hoe het hem er naar vergaat, wordt in den eenvoudigsten verhaaltrant, alles intiem, familiaar, natuurlijk uiteengezet. De geschiedenis is verteld zonder eenige aanstellerij, gelijk
het onderwerp past ; maar ook , waar gelegenheid is om een Indisch
berglandschap in al zijn grootheid te laten oprijzen, heeft Borel zijn
„plume des grands jours" niet vergeten. Zij dient hem ook, waar
het noodig is van teer meisjesmooi en eerste jongelingsliefde te
spreken ; de auteur van Het Jongetje en die van de Indische landschappen hebben ieder even hun beurt. — Borel produceert misschien
te veel, maar dit is nog niet te merken ; het onderwerp ontrolt
zich zoo gemakkelijk alsof de auteur het, alvorens te beginnen,
van alle kanten bekeken en voorbereid had".
.Phaëton en de dwaas door J a n A p o 1. Waar hij maar klopt
op de rots, barst de vloed van wilde poëzie (of wat hem zoo lijkt)
uit, bruisend, gezwollen, onbedwingbaar, overdadig, overtollig ; alles
te veel, overweldigend, overstelpend, maar nooit te weinig .. .
Het is alles weelderig en overladen tot in het baroque, overladen
als Rabelais, Victor Hugo en Doré. Aardig zal het wezen, wan
neer deze jonge man, die nu te midden der overstelpende verbeelding maar met moeite de draden zijner symboliek vasthoudt, ze
weet te regeeren, te ordenen, te beheerschen ; wat kunnen we dan
mooie boeken krijgen, waarvan dit nog maar de half-chaotische
belofte is."
De doode door G. H. Priem. „Met groot talent geschreven,
in de zuiverst mogelijke stemming, behoort dit verhaal van gewetensangst en boete zeker tot de belangrijkste producten der laatste
jaren . ... Het is geen kleine taak, in onze dagen een zoo beangstigende spook- en griezelgeschiedenis, vol realistische bijzonderheden en toch vol intieme stemming, tot het einde te brengen.
Bijna geen enkel oogenblik is de schrijver afgedwaald."
Deernoed door J o h. d e M e e s t e r. „ .. .. De novellen zijn
alle heel goed geschreven ; toch is er in alle personen iets schimb
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achtigs, onvolkomens, ongemeenzaams. Dit is verwonderlijk ; de
schrijver schijnt toch juist het intieme, het gemoedsleven te willen
schilderen ; hij komt echter niet verder dan tot een heel klein
stukje van de persoonlijkheid op bepaalde oogenblikken.
Op glad ijs door L o d e w ij k M u 1 d e r. „Het nieuwe blijspel
van den schrijver van de Kiesvereeniginq heeft als groote eigenschap den opgewekten, natuurlijken en pittigen dialoog, een humor
van goeden huize die het geheele stuk doortintelt, iets superieur.
ironisch dat er boven schijnt te zweven. Of de eigenlijke tooneeleigenschap van te pakken en te interesseeren even groot zou zijn,
kan men niet vooruit weten. De handeling is wel een héél dun
draadje, zij is niet altoos waarschijnlijk en niet altoos spannend;
de handelende personen zijn niet heel sympathiek of antipathiek;
eigenlijk komische tooneelen zijn er voor een blijspel weinig in;
als lectuur echter is het in zijn beschaafde humane satire heel
amusant."
De Gids, Juni.
De Letterlcundige Kroniek bevat een breedvoerige bespreking van
Inwijding door Marcellus Emants. „Men zou—lezen wij —
Emants zeker niet weinig ergeren en inderdaad toonera hem niet
te verstaan, wanneer men zijn nieuwen roman wilde rangschikken
onder de romans, die de rehabilitatie van de gevallen vrouw door
de liefde prediken. Is niet juist hij meer dan eens te velde getrokken tegen „het-op-een-erkend-mooi-doel-toegespitste verhaal"`? ..
heeft hij-zelf niet gezegd : „De auteur, die niet alleen trouw weergeeft, maar bovendien oordeelvellingen over lief- en boosheid, uitroepen van bijval en deernis, betuiging van goed- en af keuring
inlascht, of de aanschouwde • waarheid verwringt om een meening
uit te lokken, medelijden op te wekken, goedkeuring te verkrijgen,
gebruikt onartistieke hulpmiddeltjes, welke eenmaal den indruk zullen
maken, dat hij of zijn publiek zich nog op een laag kinderachtig
standpunt bevinden" ? Beoordeelaar merkt naar aanleiding daarvan
op : „Dat is duidelijk, en van een man die door zulke kunstbeginselen geleid wordt kan men niet verwachten dat hij de apologie
zal schrijven van een of andere Nederlandsche „dame aux camélias", of wel zich aan het werk zal zetten hetzij ter verdediging,
hetzij ter bestrijding van het recht der vrije liefde. De indruk

dien zijn werk maakt moet op ongezochte, volkomen natuurlijke
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wijze door hem bereikt worden, door zonder vooroordeel waargenomen menschen en toestanden scherp en duidelijk te teekenen en
zoodoende voor den lezer volkomen begrijpelijk te maken." — En
dan volgt een kort verhaal van Theodoor van Onderwaarden, den
jongen advokaat en Tonia, het mooie burgerkind, tot het leven
van „irrégulière" gekomen. Eindelijk : „In Inwijding heb ik Emants
teruggevonden met al zijn groote gaven van scherp, koel waarnemen, van geduldig, nuchter gevolgentrekken, van met fijnen
speurzin opsporen van de gedachten der menschen en de geheime
roerselen hunner daden, van nauwkeurig noteeren van hun zeggen
en doen. Ditmaal echter voegt zich bij dat alles iets wat men in
Emants' vroeger werk niet, of althans niet zoo, aantreft. Of verbeeld ik het mij, wanneer ik in sommige gedeelten, vooral in het
tweede deel van Inwijdinq de stem van den anders zoo koelen en
onaandoenlijken verteller hoor trillen van lichte aandoening, als
leed hij meê het lijden van de arme Tonia ? In het systeem van
den schrijver van Pro Domo zou zoo iets volstrekt ' niet deugen.
Maar wie durft hem hard vallen om zulk een voorbij gaande ontrouw aan eigen stelsel P Ik althans heb er dit merkwaardig boek
slechts te liever om."
De Spectator.
In het nummer van 8 Juni vinden wij onder de Berichten en
Medecdeelingen een aankondiging van „Homerus' Odyssee" in proza
vertaald en met korte ophelderingen voorzien door Dr. W. G. van
der Weerd. De jongste vertolker geeft de voorkeur aan eene overzetting in proza boven eene in hexameters, en beroept zich op
niemand minder dan Goethe. Toch hebben wij een voortreffelijke
vertaling in hexameters van Ilias en Odyssee door Vosmaer. Zal
naast het werk van dezen d i c h t e r, de nieuwe vertolking zich
kunnen handhaven ? Zij schijnt in ieder geval goed te zijn, want
men hoore wat De Spectator er van zegt : „Men kan het oneens
zijn met de weergeving van een epitheton of figuur hier en daar
en ook de uitdrukkingswijze op sommige plaatsen wat teekenender
verlangen, de vertaling is over 't geheel welluidend en juist. De
stijl is grootendeels in overeenstemming met den rustigen eenvoud
van het origineel en zuiver Hollandsch , . . . het goede weegt

ruim tegen enkele kleinigheden op. Deze aankondiging zij dus
tevens een aanbeveling en bovendien nog een aanmoediging voor
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allen, die den dichter niet in de oorspronkelijke taal kunnen lezen
om in deze betrouwbare vertaling met de Odyssee kennis te maken."
De Studeerende Onderwijzer, VIII afl. 8 — 10.
In de voortzetting van zijn uitgebreid artikel over School en
Spraakkunststudie handelt H. van Strien verder over het aanleeren
van de schrijftaal, voor zoover die afwijkt van de beschaafde spreektaal.
Hij bespreekt achtereenvolgens de afwijkingen in de spelling,
voor zoover hij die vroeger nog niet behandeld heeft, en gaat
daarna over tot de verschillen in het gebruik der buigingsvormen,
in de keus der voornaamwoorden, in de woordenkeus in het algemeen en in den zinsbouw. Vooral in de laatste afdeelingen komen
eenige zeer behartigingswaardige wenken voor. Zoo zegt hij bijv.
in de paragraaf over den zinsbouw : „Oefeningen in het samenstellen van zinnen lijken me niet alleen strijdig met het beginsel
van alle stelonderwijs, maar ook ondoeltreffend. Kan de leerling
zich mondeling uiten in andere zinnen dan enkelvoudige, dan zal
hij het ook wel schriftelijk doen. Kan hij het mondeling niet, dan
moet hij het schriftelijk ook nalaten. De beteekenis der verbindingswoorden leert óf het leven bf het leesonderwijs hem wel. In
geen geval leert iemand samengestelder zinnen maken dan waarvan
hij zich mondeling bedient door oefeningen met verbindingswoorden."
Verder beantwoordt schr. een reeks vragen naar aanleiding van
IIagar, de Pastorie te Mastland, Ferdinand Buyck enz.
A. G. v. Dijk geeft verklarende aanteekeningen bij Winter van
Potgieter evenals bij het Oranjelied, Charlotte, Hilda, Aan 't vensterke van Elzenoer en den bundel „proza" van denzelfden schrijver.
Studiën, dl. 56 afl. 4
De heer Is. TTogels te Maastricht, die vroeger in dit tschr. herhaaldelijk over de werken van Ibsen heeft geschreven, voornamelijk
om het verderfelijke van de daarin vervatte moraal aan te toon-en,
geeft nu eenige beschouwingen naar aanleiding van Meerkerk's
„Hendrik Ibsen. Eene inleiding tot zijne werken." Ofschoon de
dichter zelf heeft beweerd, dat het hem slechts te doen was om
te schilderen, niet om te leeren, is ook de heer Meerkerk van oordeel, dat Ibsen evenzeer moralist is als dichter. Weliswaar spreekt

hij de leer, die hij ingang wenscht te doen vinden, niet uit, maar
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door de wijze, waarop hij zijn dramatische personen laat spreken en
handelen, tracht hij den lezer of toeschouwer tot een oordeel te
dwingen, dat aan het zijne gelijk is. Op dit punt zijn de h.h. Vogels en Meerkerk het eens, maar ten opzichte der waardeering van
de door Ibsen gepredikte beginselen staan zij mijlen ver van elkaar.
Meerkerk ontkent met Ibsen de vrijheid van den menschelijken wil,
Vogels acht dit een uiterst verderfelijke leer, daar zij de mogelijkheid van alle eigenlijk gezegde moraal loochent. In het rijk der
noodzakelijkheid is voor goed of kwaad geen plaats : men handelt
zoo of zoo, omdat men niet anders kan. Intusschen wijst schr. er
op, dat de heer Meerkerk, directeur van een H B. S., in de practijk onmogelijk volgens zijn theorie te werk kan gaan : hij zal zijn
leerlingen wel beloonen of straffen, aanmoedigen of berispen al naarmate
ze naar zijn oordeel een goed of een verkeerd gebruik hebben gemaakt
van hun, door hem in theorie geloochenden, wil. Verder predikt Ibsen
op ondubbelzinnige wijze de leer, dat het huwelijk een verouderde instel ling is en dat alleen in de vrije samenleving, die elk oogenblik kan
worden opgeheven, de mogelijkheid bestaat van ware liefde. Het
duidelijkst heeft hij die uitgesproken in zijn familiedrama De comedie der liefde", dat in Noorwegen zulk een storm deed opsteken,
dat de dichter vrijwillig de ballingschap verkoos. Maar ook in
zijn latere stukken is hij haar steeds getrouw gebleven : ware liefde is
in zijn drama's alleen aanwezig bij menschen, die niet met elkaar
getrouwd zijn. Dit nu wordt door Meerkerk wel niet geheel beaamd, maar toch zegt hij, dat „Ibsen's theorie, in praktijk gebracht,
moet leiden tot een andere regeling van het huwelijk ; de wet moet
meer ruimte laten en de Roomsch-Middeleeuwsche bepalingen moeten
verdwijnen." Op deze aanhaling laat V. volgen : „We begrijpen
den schrijver : de vrije liefde moet den band des huwelijks vervangen. Man en vrouw geven zich dan aan elkander naar goedvinden en gaan willekeurig heen, als een ander de genegenheid
-wint, om dezen weer even willekeurig te verlaten, als een derde
in de gunst komt, en zoo voort het lieve leven lang ... Aller verderfelijkst is een te zachte benaming voor zulke moraal geloof ik."
Het is duidelijk, dat schr. hier uit Meerkerk's woorden meer
haalt, dan deze er in heeft gelegd. Ongetwijfeld vindt dit zijn
verklaring hierin, dat de heer Vogels als R. K. priester de echtscheiding als ongeoorloofd beschouwt en daarom een huwelijk, dat

,zonderveel moeite ontbonden kan worden, gelijk stelt met concubinaat.
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Leuvensche Bijdragen, IV afl. 2.
J. Jacobs deelt als zijn bevinding ' mee, dat de etym. woordenboeken van Franck en Vercoullie, wat de daarin opgegeven Oudfriesche
woordvormen betreft, op vele plaatsen onvolledig of onjuist zijn.
Hij verklaart dit feit daardoor, dat beiden een druk gebruik hebben
gemaakt van het Worterbuch van Von Richthoven, een werk dat,
toen de genoemde woordenboeken werden geschreven, nog als
standaardwerk gold, maar waarvan door de meerdere bestudeering
van het Ofri. in de laatste jaren talrijke gebreken aan hot licht
zijn gekomen. Na het in de inleiding gezegde met talrijke bewijzen
gestaafd te hebben, spreèkt schr. den wensch uit, dat in volgende
drukken van de genoemde woordenboeken met deze opmerkingen
rekening zal worden gehouden.
De overige ruimte in deze afl. wordt, behoudens een paar boek.
aankondigingen, ingenomen door een diplomatischer afdruk van De
Rovere's spel van sinne op de spreuk „quiconque vult salvus esse."
Dit stuk komt voor aan het hoofd van het handschrift van Cornelis
Everaert's werken, is geschreven tusschen 1457 en '82 (het sterfjaar
van den dichter) en was tot dusver nog niet uitgegeven. Aanteekeningen over de moeielijke plaatsen, het thema, de bronnen en den
schrijver belooft de uitgever L. Scharpé, in den volgenden jaargang
te zullen geven.

.M ord en zuid, 24ste haargang.

^1

JAN TEN BRINK
13 Juni 1834-19 Juli 1901.

Voor 't eerst zag ik Ten Brink bij de onthulling van het standbeeld van Vondel te Amsterdam. Als lid eener sub-commissie voor
de oprichting van dat beeld, was ik met mijn gast, H. Honig Jsz. Jr.
den schrijver van de „Geschiedenis der Zaanlanden", den vriend
van Potgieter, in het ,,Rij- en Wandelpark", hoorde van dezen
de namen van de meest bekende schrijvers daar tegenwoordig en
zag er ten Brink, van wien ik in het eerstvolgend nummer van
„de Tijdspiegel" een uitvoerig verslag van de onthulling las.
Op 't Congres te Middelburg maakten we persoonlijk kennis en
toen ik mij kort daarna met mijne vrouw en met van Loghem
en echtgenoot (toen nog niet Fiora della Neve) te Parijs bevond,
ontmoetten wij ten Brink in een restaurant in de Passage des Panoramas en brachten met ons vijven een deel van den avond gezellig door, hij had dien avond om twaalf uur een samenkomst
met Gambetta."
Sedert dien tijd hebben we in allerlei betrekkingen tot elkander
gestaan en elkaar veel gezien, zijn congres-rede en het daarop
volgend hoofdartikel in het Zondagsblad van het „Nieuws van den
Dag" bracht er mij toe, pogingen aan te wenden, den „Schrijversbond"
later verdoopt in „Vereeniging van Nederlandsche Letterkundigen"
te stichten, die bestemd was, aan arme auteurs een pensioen te
verzekeren. In die vereeniging was hij Voorzitter en ik secretaris
terwijl hij als jurylid, redenaar of lid van de eene of andere commissie telkens en telkens weer met mij, in gelijke betrekking, in
aanraking kwam. Bij ons voelde hij zich met zijne echtgenoot
te huis, en juist daarom betreur ik, dat bij zijn overlijden onze
oude, goede verhouding had opgehouden. Mijne beoordeeling zijner
groote „Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde" heeft hem
plotseling van mij vervreemd. Ik gaf aan zijn werk alle eer, die
het toekwam maar verzweeg ook het zwakke in zijn arbeid niet

en dit kon hij mij niet vergeven ; wellicht had ik den eersten stap
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tot verzoening moeten doen. Hijzelf was geen positief kritische
natuur, een bedenkelijke eigenschap voor ieder die over „Geschiedenis" schrijft en was dus diep getroffen door de onweerlegbare beweringen door mij uitgesproken over een werk, waarin ik levendig
belang stelde en voor de uitgave waarvan ikzelf op verzoek van
den Schr., geholpen had, het contract met den uitgever op te stellen.

Wie met Ten Brink vergaderingen bij woonde of feest vierde had
vaak gelegenheid eene kunstvaardigheid te bewonderen, die men
bij weinigen ontmoet, die werkelijk bijdroeg tot verhooging van
't genoegen van gezellig samenzijn en die de eindelooze verveling
onafscheidelijk aan bijna alle vergaderingen verbonden, aanmerkelij k verminderde.
Gedurende eene vergadering zag men ten Brink steeds ijverig
met papier en potlood bezig, het goedige publiek vermoedde zeker,
dat er aanteekeningen gemaakt werden, maar dat was niet juist:
aan 't einde van de vergadering vertoonde zijn papier de wel gelijkende portretten van de meest karakteristieke koppen of van
enkele hoofdpersonen in de zaal.
Zijn portret-teekeningen van Breeroo en van Coornhert zijn genoeg bekend.
Met zeldzaam talent en volstrekte beheersching van de taal,
over wier materiaal hij in rijke mate beschikte, kon hij ook taal
en spraak van bekende personen op verrassende wijze nabootsen.
Met voorliefde gaf hij een verhaal in de taal van Breeroo en
jaren lang werd gesproken over een staaltje van zijn verhaaltalent
en zijn kennis van Breeroo's taal, dat te onzen huize werd genoten.
Op een diner waar Melati van Java, ,Fiore della Neve en echtgenoot, Mr. van Sorgen, prof. Alberdingk Thijm, Mevr. Kleine e. a.
tegenwoordig waren, viel hem in, een verhaal in de taal van Breeroo
te doen, dat ons zoo boeide en vaak zoo deed lachen, dat niemand
merkte, hoe langen tijd het ons had bezig gehouden.
Op eene algemeene vergadering van het Tooneelverbond te
Utrecht gehouden nam de heer Block als afgevaardigde van Gent
zijn afscheid, waarbij de steeds aangeprezen en becongreste band
tusschen Noord en Zuid althans op tooneelgebied voor goed werd
verbroken.

,Aan tafel vroeg ten Brink het woord en sprak met Vlaamsch
31*
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accent (wij hielden Ten Brink's Vlaamsch bijna voor echt, de Vlamingen hadden er meer aanmerking op) als ware hij Block en
woordenkeus en gebaren zorgvuldig nabootsende zou men, den spreker
niet aanziende, werkelijk gemeend hebben den ex-afgevaardigde van
Gent te hooren. Na eenige andere sprekers begon Ten Brink opnieuw en nu was Hilman aan de beurt : met de zware, logge stem,
de talrijke ratelende r.r's en Oràn -1e en vivat er bij behoort gaf
hij het origineel op bedriegelijke wijze weer. Nog wat later trad
hij op als Schaepman, en ook thans was de nabootsing onvergelijkelij k juist, maar ... . toen hij nog later begon zich aan Beets
te vergrijpen en ook dezen te laten hooren, toen achtten eenigen
dat binnen de gewijde muren van Utrecht inderdaad heiligschennis en de uitvoering werd voor het einde gestaakt. Dat menigeen
hem dat kwalijk nam, bleek duidelijk bij latere gesprekken. Toen
was ten Brink nog geen hoogleeraar.
Eenige jaren later vierde Hofdijk zijn zeventigsten verjaardag
en na door Hasebroek, . Quaek, Paul Fredericq e. a. in Felix bespeecht te zijn en receptie gehouden te hebben, bevond de jubilaris
zich in een grooten kring van vrienden en vereerders op. een feestmaal op Santpoort. Toen was Ten Brink hoogleeraar te Leiden
en andere hoogleeraren ook prof. de Vries zaten met ons aan den
feestdisch, waar Ten Brink over zijn vriend Paul Fredericq had
plaats genomen. Wie de congressen, vooral die in België bezocht
heeft, weet, hoe dit vriendenpaar met zeldzame virtuositeit te samen
oude liederen zong : Naar Oostland willen we varen , Kathelyne,
Daar waren twee .Koningskinderen, Het Visscliertje, dat waren de
meest geliefde. Na eenige toasten hief Paul Fredericq een lied
aan en zijn schoone en geoefende stem deed het volkomen tot zijn
recht komen, ten Brink wilde dadelijk mee instemmen, maar een
angstig waarschuwend „maar, ten Brink" deed hem dadelijk weer
gaan zitten. Een professor aan de Leidsche hoogeschool en die
zou aan tafel voor zoo'n groot publiek liedjes zingen ? Wat moest
er dan van de wetenschap worden.
Wij zijn in Nederland allen burgermenschen -- dat heeft Jonckbloet ook gezegd en dat is hem erg kwalijk genomen en toch is
't zoo. Onze grootste mannen waren „van tamelijk minnen komaf"
en ze zijn in de 17e eeuw, rijk geworden met den handel in pruimen en krenten, rijst en tabak, boter, kaas en haring ; we zijn

eenvoudig leden van een burger-republiek zooals Transvaal en we
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hebben onzen staat later de uniform aangetrokken en dien een
Koninkrijk genoemd.
Maar als niet komt tot iet . ..
Daarom zijn we zoo deftig en daarom maken we ons steeds meer
belachelijk door hoofsche vormen aan te nemen, die we niet begrijpen, zooals blijkt uit de overdrijving, daarom zetten we een
adellijk gezicht, wat ons ook slecht afgaat en fabriceeren ons dubbele namen met of zonder verlof van het hoofd van den staat en
maken stamboomen en teekenen wapens alsof onze voorvaderen
gelijk die der omwonende volken eeuwen lang aan den voet des
troons hadden geleefd. En daarom kon Ten Brink met zijn luchthartig gemoed onmogelijk zoo zwaar deftig zijn als velen van een
professor verwachten.
Zijn houding, zijn . kleeding, zijn roosje in 't knoopsgat -- dat
alles maakte, dat menigeen geen professor in hem wilde zien ; denkelijk zou slordigheid van kleeding, verstrooidheid en uitgedroogde
ernst hem tot grooter aanbeveling gestrekt hebben.
Bovendien, hij had romans geschreven en schreef nog nu en dan
van die onwetenschappelijke dingen, die iedereen lezen kon. Op
eene vergadering van Letterkunde kwam een doctor in de klassieke
letteren tevens in de rechten me vertellen, dat hij 't grappigst
karikatuur had gezien, dat denkbaar was nl. Ten Brink en Cobet,
die samen in den tuin wandelden ; zoo'n contrast.
Waarom ? De wetenschap en de arbeid van den een, was geheel anders, dan die van den ander. Was die van den een minder
dan die van den ander ? Of gemakkelijker, of minder nuttig, of
minder ver strekkend ? Cobet hield ook van een grap en van
lachen en we hebben op een diner in Letterkunde eens half genoeg
gehad omdat we kort bij Cobet zaten, naar wien we luisterden en
om wiens verhalen we moesten lachen.
Maar . . . . wat Ten Brink schreef kon iedereen lezen en weinigen konden de studie van Cobet volgen, veel min beoordeelen.
Daarom stond de laatste volgens sommigen ook zoo mijlen ver boven
Vosmaer ; anders is echter nog niet altijd minder.
Hoezeer wij den dood van Ten Brink betreuren, we mogen niet
onvermeld laten, dat eene zijner vurigste bewonderaarsters getuigde,
dat 't toch maar gelukkig voor hem was.; want, ware hij nog tien,
of twintig jaar ouder geworden, men zou toch zijn voortgegaan,
hem uit te lachen. Die overtuiging had haar zeer gedaan en 't doet
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mij zeer, dat te moeten opschrijven, zonder 't te kunnen tegenspreken.
Reeds twintig en meer jaren geleden, hoorde men van allerlei
onbeduidendheden schimpscheuten op T. B. een doodgewoon mensch
die een of ander examen had gedaan (en hoe ?) matigde zich het
recht aan, in de minachtendste bewoordingen zich over hem uit te
laten.
De reden ligt voor de hand.
Ten Brink wist, wat hij waard was en dat hij als schrijver van
scherpzinnige studiën, als causeur en spreker in Nut, Holl. Maatschappij en derg. als romanschrijver, als redacteur, als congresman,
als zeer gewild lid van de Witte, van 0. K. K. van de Spectator
en derg als gezellige tafelvriend enz. enz. een gemarkeerde plaats
innam, dat was te veel voor die goedige bollebuizen, die rekenden
als leeraar geheel, als onderwijzer bijna geheel toch tamelijk wel
met T. B. gelijk te staan. Dat zij geen Breeroo en geen Coornhert
geschreven hadden, dat er van hun geen vaak herdrukte en herhaaldelijk vertaalde romans en novellen bestonden, dat zij geen
wekelijksche letterkundige causerie plaatsen in het Zondagsblad,
waarnaar honderden daarom 't eerst grepen, daaraan dachten ze
niet .... maar dat T. B. hen altijd en overal in de schaduw stelde,
daaraan dachten zij en van daar hun woede.
En dan ... T. B. sprak graag Fransch en Engelsch , maar de
geslachten in 't Fránsch en de uitspraak van 't Engelsch waren
hem soms een struikelblok en ... dàt meenden de genieën was
wel een motief om te beweren, dat T. B. toch eigenlijk niets te
beteekenen had. Dat gemeene Fransch , dat sommige geëxamineerde Leeraren spreken , gezwegen van vele oudere leeraren in
't Engelsch, die deze taal in 't geheel niet spreken, dat was geen
motief geweest om de collega's gering te schatten, maar deze .. .
de man, die aanhoudend van zich deed spreken en ... die geen schoolboekjes schreef , die een concurrent kon . uitschelden ... neen,
die Ten Brink was toch eigenlijk belachelijk ! !
In den laatsten tijd is de spot toegenomen en T. B. gaf er zelf
aanleiding toe door zijne artikelen in de Teleqraaf. Die eindelooze
serie artikelen , zonder studie , vaak zonder kennis van zaken geschreven, boden aan velen gemakkelijke punten van aanval. Zijne
werken kenden ze niet , ze hielden deze artikelen blijkbaar voor
't eenige , dat hij leverde.
'
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Helaas , 't was bij T. B. als bij Walter Scott alleen de vraag,
hoe men door onverdroten arbeid er in kon slagen een belangrijk
bedrag bij een te brengen , ter voorziening in dringende behoeften.
Dat hij , bij dien arbeid , zijner onwaardig , nog de kracht had
Zijne » Geschiedenis" te schrijven en de „Romans in Proza" te
boek te stellen, moest veeleer tot bewondering nopen. Maar men
noemde T. B. „pedant", omdat hij toonde, te weten, wat hij waard
was ; hij was „enthousiast" voor alle goede dingen , hij was ,,causeur" en bewoog zich met groot gemak in alle kringen, is 't mogelijk
nog meer misdaden op zijn geweten te hebben ? !
Was hij een niet te overtreffen saaiieteit geweest , had hij de
vakgenooten te vriend gehouden en een serie spraakkunsten geschreven, die daardoor aanhoudend herdrukt werden, dan zou men
hem denkelijk de een of andere keer gehuldigd hebben , van hem
gesproken hebben als van „onze Ten Brink" en hem achterna
geloopen hebben om hem handjes te geven.
Wie zich ernstig afvraagt , welke waarde openbare huldebetooningen hebben , zoo verschillend van de hartelijke waardeering in
een kleinen kring van trouwe vrienden , die zal na zijn antwoord
tot de overtuiging komen , dat Ten Brink , die het laatste veel
genoot, inderdaad het beste deel had gekozen.

Niemand heeft beter dan zijn vriend Schaepman ten Brink geteekend en wel op het Congres te Nijmegen.
Het aantrekkelijke in Ten Brinks arbeid , hoezeer de verschillende werken mochten uiteenloopen , zei Schaepman , en ik
zeg 't hem na , ontstond door de omstandigheid , dat Ten Brink
een enthousiast als weinigen , geheel bezield was voor den arbeid, waarmede hij bezig was. Toen hij over Zola schreef, was
er voor hem niets dan Zola ; hij ging op in zijn studie van den
„Koning der realisten" gelijk hij hem noemde in zijne feuilletons
in „De Liberaal", maar als hij over Breeroo sprak of schreef, zou
men gemeend hebben, dat er voor hem naast Breeroo geen ander
schrijver bestond en toen hij over Henry Becque een voordracht
hield , kon men dezen voor zijn eenigen afgod houden. Hij was,
gelijk Schaepman terecht opmerkte, warm van liefde voor Holland
en had veel van een Hollander , maar in opgewondenheid en
geestdrift voor alles , nog meer van een Zuid-Nederlander en op
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onze Congressen, vooral op die in België, waar hij nooit ontbrak,
was hij de man, de . spreker, die deel nam aan alles en op de hoogte
was van alles en die allen kende en bij allen bekend was. Hij
was dadelijk overal thuis, wist dadelijk allen voor zich in te nemen
en met zeldzame gemakkelijkheid ongemerkt de leiding van 't gesprek in handen te krijgen Bij 't Congres te Brussel werden 70
bestuursleden en auteurs uitgenoodigd op eene soiree ten hove.
We waren er te zamen, een voor een werden allen aan den Koning
voorgesteld, die zich in een langer of korter gesprek met den gast
inliet. Maar toen ten Brink voorgesteld was, kwam het op zijne
reis naar Indië, koning Leopold kwam niet verder dan Sumatra en
't gesprek, waarin bijzonderheden werden uitgewisseld , scheen geen
einde te nemen en werd met zooveel gemakkelijkheid gevoerd alsof
ten Brink (natuurlijk in 't Fransch), een praatje hield met een collega.
Op 't Gentsche Congres waren we gasten van den Burgemeester,
en de Gouverneur , die ons reeds te voren ontvangen had , behoorde ook tot de genoodigden ; ten Brink zat naast den Gouverneur en deze zat naast de vrouw van den Burgemeester, maar .. .
zonder in dezen bijzonder hoofschen kring in 't minst de etiquette
te kwetsen, wist hij voorbij den Gouverneur een levendig gesprek
met diens buurdame te doen beginnen , die hem weldra met een
hartelijken lach bewees , hoezeer zijne causerie haar behaagde.
Terloops zij hier om elders verklaarde reden aangestipt , dat op
dit Nederlandsch Congres terwille van den Gouverneur in de onmiddellij ke omgeving van den Burgemeester ook Fransch werd
gesproken. De toasten waren in 't Nederlandsch.
Op de Congressen vertoonde zich Ten Brink in zijne volle kracht,
ook op het Nijmeegsche had hij zullen komen, reeds had hij logies
besteld, zoo zeker meende hij te zijn van spoedig herstel, toen de
dood hem verraste.

Groote belangstelling had T. B. voor het tooneel ; de groote
dramaschrijvers in Frankrijk, vooral de nieuwere las hij met ernst
en beoordeelde ze met veel kennis van zaken. Uitvoerig heeft
hij daarover echter niet geschreven dan in zijne geschiedenis der
negentiende eeuw ; eeiie voordracht over liet Eligel cli tooneel ten

tijde van Elizabeth, voor leden van het Tooneelverbond gehouden,
was eenvoudig een uittreksel uit Taine's, „Histoire de la literature an-
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glaise". Zijn vertaling van Sardoa's Bourgeois de Pont-Arcy en de
nieuwe vertaling van het oudere Pattes de mouche door hem
terecht liet Kattebelletje genoemd (vroeger heette het Hanepooten)
werden herhaaldelijk gespeeld en de vertaling steeds geroemd. In
hoofdzaak bepaalde hij zich tot de nieuwere Fransche dramatisten
en zocht de opvoering te bevorderen van oudere Nederlandsche
stukken, bij de Hooft-feesten Warenar, bij de Breeroo feesten Eet
Moortje, waren voorstellingen, waarbij zijn woord en daad belangrijk medewerkten. Ook de opvoering van den Spaanschen Brabander
door de Nederlandsche Tooneelvereeniging, door , hem ingeleid met
eerre voordracht op het tooneel, genoot zijn steun en de opvoering
van Wittebroodskinderen door het gezelschap van de H.H. Prot en
Zoon werd ingeleid door een voordracht van Ten Brink.
Dergelijke voordrachten konden evenwel in veler oog alleen
dienen om schade te doen aan zijne professorale waardigheid.
De tijden zijn voorbij, dat een „verhandeling" op 't Nut volstrekt
ongenietelijk moest wezen, bijv. „Over den natuurlij ken ziekteaanleg bij den mensch" of gezocht als bijv. „De mensch vergeleken
met den bever" of leerrijk-stichtelijk als : „Over het kwaadspreken".
Daarop volgden de „lezingen" die eerst populair-wetenschappelijk en later amusant met een heel klein wetenschappelijk tintje,
later humoristisch en eindelijk uitsluitend koddig moesten wezen.
Gedurende de beide eerste perioden las ten Brink heel veel;
de zeldzame gemakkelijkheid waarmede hij sprak, zijn verbazingwekkend geheugen maakte hem in 't laatst gemakkelijk, over veel
en velerlei te spreken, zoodat hij niets las, dan een of ander fragment, dat hij aanhaalde, soms ook sprak hij zonder zich voldoende
te hebben voorbereid, maar de gewone hoorders waren zeer ingenomen met de voordrachten.
We dineerden samen bij Alberdingk Thym en debatteerden zwaar
met Thym Jr. over het metrum en over 't Fransch tooneel en over
alles en de wijn was goed en oud en 't werd laat en de zaal van
't Nut, waar de Leden der Hollandsche Maatschappij vergaderen
vulde zich, het uur kwam., maar de „lezer'' kwam niet. Eindelijk
kwam de bode ons waarschuwen, dat het al lang tijd was en zoo
van tafel kwam de redenaar op 't spreekgestoelte en improviseerde
over taal en letteren in België en had als altijd een volkomen
succes.
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Men heeft bij Ten Brink's dood zonderlinge dingen over zijne
benoeming tot Hoogleeraar verteld en toch was de zaak eenvoudig
genoeg.
Toen Jonckbloet stierf was er geen, die als beschrijver der geschiedenis onzer letteren naam had gemaakt als Ten Brink en Huët.
Tel hadden Worp en te Winkel belangrijke studien geschreven,
maar de beide eersten passeeren ging niet aan en Huët die door
zijn stijl en zijn scherpe kritiek, waarvan we toen niet zoo goed
als nu de juiste waarde kenden, een grootere mate van ontzag
had dan Ten Brink, kwam het eerst in aanmerking. Dat Huët
hier op een professoraat rekende ; kan moeielij k verzekerd worden,
dat 't niet onwaarschijnlijk is, . dat er wel over gedacht werd, blijkt
echter uit het slot van een artikel „Bij drie meesters" van Prof.
dr. van Hamel te Groningen, waarin de Schr. betreurt, dat er geen
leerstoel door Huët bekleed werd. Intusschen was verschenen Van
Napels naar Amsterdam, waaruit even als uit Het 'land van Rubens
zooveel onvaderlandslievends en zooveel minachting voor het Nederlandsch sprak, dat Huët inderdaad niet wel als professor der
Nederlandsche letterkunde kon optreden. Op de receptie in de
Gouden Leeuw op de Breestraat zei mij prof, de Vries dan ook,
dat men onder deze omstandigheden toch Huët niet kon benoemen en . . .. met zekere vergoelijking voegde hij er bij met die
roerende gemoedelijkheid, die hem zoo bijzonder eigen was, dat als
hij er niet meer was er toch iemand moest zijn, die de eer en den
goeden naam van ons land hoog hield en vereerde „en dit zal Ten
Brink wel doen."
Hoog zag men dus tegen zijn professorale bekwaamheid niet op
en geen wonder. Hoe weinige jaren te voren had men een wetenschappelijke studie van eene andere dan eene doode taal eene
onmogelijkheid geacht, de uitgave van een mnl. handschrift volstrekt niet als wetenschappelijken arbeid beschouwd en dan . .
studie van de Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde, door
iemand die romans schreef ; Jonckbloet had wel de Physiognomie van den Haag geschreven, maar dat was lang geleden,
't werkje verscheen pseudoniem en weinigen wisten, wiè de ,,Hagenaar" was.
Ten Brink was zich volkomen bewust van de meening, die men
over zijne studie had.
Vergeten was zijn omvangrijke studie over Coornhert , waarvan
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de Latijnsche vertaling van de eerste vellen dienst deed als dissertatie voor het doctoraat in de theologie , vergeten de met goud
bekroonde studie over Breeroo , die Ten Brink nog vóor zijn
promotie schreef en helaas , ,iet gebrek aan zelfvertrouwen, maar
behoefte om zijn tegenstanders te beschamen , bewoog hem optetreden met eene oratie, die eerstens veel te lang was en anderdeels
veel te veel geleerdheid en veel te veel algemeen bekende zaken
bevatte. Er zullen stellig een dozijn talen in zijn voorgekomen,
niet altijd even juist gezegd of uitgesproken. De daarin tentoongespreide kennis was overweldigend , maar niet overtuigend. Toen
Dr. Doorenbos , de verklaarde vijand van Huët en van ten Brink
in den Spectator een venijnige recensie schreef over .Huët's Land
van Rembrandt , antwoordde Ten Brink met een vernietigende
repliek , die de eer van Huët moest redden en waarbij elke bewering met de stukken werd bewezen. Zoo afdoende was de
repliek, dat Dr. Doorenbos wel in enkele vinnige frasen tegen die
repliek opkwam , maar zich zoo bepaald verslagen gevoelde , dat
hij de dreigende dupliek , die hij aankondigde , ongeschreven liet.
Maar Ten Brink's bovengenoemde repliek bevatte minstens evenveel
bewijzen van hoogst ernstige studie als zijne oratio inauquralis en
gaf er stellig meer den indruk van dan deze. Denkelijk werden
op den dag der verschijning van de repliek „Pilatus en Herodes
vrienden" of althans kwamen Ten Brink en Huët nader tot elkander.
Dat Ten Brink wel een beetje benijdend naar Huët heeft gekeken , blijkt genoeg uit zijn lust om gelijke onderwerpen te behandelen als Huët en de twintig deeltjes „Litterarische Schetsen
en Kritieken", overdrukken uit tijdschriften , zijn zeer zeker niet
verschenen zonder dat de Schr. dacht aan Huët's „Litterarische
Fantasiën en Kritieken", die, althans wat de latere deelen betreft,
op gelijke wijze ontstonden. Daarbij bedenke men echter , dat
Ten Brink alleen schreef over boeken , die hij gelezen had , wat
moeielijk van Huët zou kunnen beweerd worden. Stellig blijkt
uit elken bundel , dat aan den arbeid van Ten Brink oneindig
meer studie voorafging dan aan die van Huët , aangenomen, dat
er bij Huët sprake kon zijn van studie.

Aangaande zijn professoraat werd reeds het weinige gezegd, dat
daarover te zeggen viel. Zijn kracht lag niet in 't college geven
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en stellig heeft hij oneindig grooter invloed doen gelden en personen van aanleg ontdekt en doen arbeiden door particuliere gesprekken en hartelijke brieven dan door de officieele kathederwij sheid, die altijd aan examens doet denken. Hij verstond de kunst
niet om met zwaarwichtige droge studie te pronken, evenmin had
hij de strengste bekrompenheid van een specialiteitsman en dat
gevoegd bij zijne gezellige natuur en zijn geestdrift voor alles wat
tooneel en letteren betreft , ook voor datgene wat in 't geheel
geen - studie vorderde, maakte dat men hem weinig of niet professoraal vond, zelfs zij niet, die hem beter hadden moeten en kunnen
kennen, zij die hij tot zijn geestdrift zocht op te wekken.
Zoo ken ik een professor , die er een diep geheim van maakt
dat hij een ijverig en zeer gelukkig beoefenaar der entomologie
is, wat geheel buiten zijn vak omgaat; een beroemd rechtsgeleerde
die niet wil weten , dat hij een uitmuntend vioolspeler is ; een
zeer geacht geneesheer , die niet graag zou willen , dat men zijne
musikale composities onder zijn eigen naam noemde. We zijn
inderdaad nog niet zoo ver van den tijd, dat geen koopman te
Amsterdam per rijtuig naar de beurs dorst gaan en het dragen
van een witten hoed als een bewijs van insoliditeit gold , terwijl
een doctor zonder witten das en . rok niet geduld werd.
Geheel en al professor was ten Brink dus niet, maar ook zonder
dat heeft hij aan de studie onzer Nederlandsche letterkunde zeer
belangrijke diensten bewezen.
Door hem leerden we Coornhert, maar vooral Breeroo kennen,
gelijk ook tot de Breeroo-uitgave voor een groot deel op zijn advies
werd besloten terwijl hij ook een belangrijk aandeel aan de uitvoering nam.
Aan hem hebben we de herleving van den letterkundig-historischen
roman te danken, getuige de werken aan Starter - en Hooft gewijd.
De geschiedenis van den Nederlandschen schelmenroman is door hem
alleen, beschreven.
Aangaande de bronnen onzer oudere verhalen is door niemand
zooveel en zoo amusant- geschreven als door hem, al heeft hij daarbij
niet de omvattende strengheid van zeer geleerde en hoogst nauwlettende mannen als Penon en Worp betracht.
Maar zijn hoofdwerk zal ten allen blijven de geschiedenis der.
.Nederlandsche letterkunde in de negentiende eeuw. Dat werk zal
blijven bestaan en zal steeds geraadpleegd moeten worden, omdat
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de Schr. daarin gaf, wat niemand anders kon geven ; want ook hier
werd Schaepman's woord bewaarheid, dat Ten Brink geheel opging
in het werk, waarmede hij op dat oogenblik bezig was,
Niemand dan hij, — of 't moest van Vloten geweest zijn —
kende zoo goed persoonlijk allen, die in ons land schrijven ; van
jong student tot aan zijn laatste levensdagen stond hij in persoonlijk of brief wisselend verkeer met alles, wat ouder dan hij of van
zijn leeftijd romans en novellen schreef, tooneelstukken schreef of
dichtte. Hij had met hen vergaderd, gereisd, gegeten, hij had bij
hen gelogeerd of hun boeken besproken, ze waren medewerkers
geweest aan een of meer van de vele tijdschriften die hij achtereenvolgens redigeerde of wel, als 't jongeren waren, had hij hen
met goeden raad gediend.
Zoo kon hij dus over Schimmel en Potgieter, over Schaepman
en Smit Kleine, over Perk en van Deyssel, over Hasebroek en
Groenewegen, over Wallis en Emants, over Couperus en Frans
Netscher, over alles wat in ons land de pen voerde stellig meer
zeggen dan iemand, omdat hij bijna allen persoonlijk kende en,
opgaande in zijn . onderwerp is dan ook de prachtige uitgave bij
Stemberg begonnen en bij Holkema voltooid „Onze Nederlandsche
Letterkundigen" een voortdurende lofrede op ieder der daar beschrevenen. Rijk aan levensbijzonderheden, volledig aan bibliographie maar bijna geheel zonder kritiek ; -- eerst in de tot drie
deelen als volledige geschiedenis aangevulde uitgave vertoont zich
hier en daar een tintje kritiek, meer niet. Als hij een boek beoordeelde was 't gewoonlijk alleen om het door citaten en beredeneering te prijzen. Dat hij dus in 1880 niet meedeed, toen 't mode
werd alle boeken van personen . boven de dertig ongelezen uit te
schelden, ligt voor de hand ; had zijn leeftijd hem al niet weerhouden,
dan had zijn goedhartigheid en zijn beschaving hem dit belet.
Dat was ons verdedigbaar, maar verkeerd was het, dat hij -- voor
de beweging nog eenigszins vasten vorm had aangenomen in
„De oude garde en de jonge school" zijn gemoed lucht gaf. Hij had
kunnen doorwerken en behoefde geen aanval te doen op personen,
wier arbeid hem niet behaagde. Toen ik met Ten Brink in Bom.
bonos werd bespot en voor den gek gehouden, heb ik er om gelachen, 't was een opera-bouffe als vele andere en ik heb herhaal.
delijk dat boek genoemd om de juiste karakteriseering van vele

lessen in 't Grieksch en het nut van de studie van 't Griekse4
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zoo als die door en voor examenmenschen geëischt wordt
Dat hij echter het nieuwe, als 't wat beloofde en 't door werken
ontstond, volstrekt niet afkeurde, integendeel de jongeren steunde,
waar dat te pas kwam, dat getuigen stellig Emants en Smit Kleine,
Couperus en Van Greuningen , Frans 1NTetscher en Jacques Perk,
en dozijnen anderen, die hij goeden raad gaf of wier stukken hij
in een zijner tijdschriften opnam. Zijn voorliefde voor de nieuwe
Fransche school bewees genoeg , dat hij niet zooals zoovelen van
de ouderen hardnekkig vasthield aan het oude ; Hofdijk las indertijd bijna alles, wat de jongeren schreven , hij schold er op en
raasde er over, maakte er vinnige sonnetten op, die hij aan enkelen
voorlas , maar hij schreef er niet over.
Zoo was Ten Brink.
Rusteloos arbeidend, onmiddellijk alles in zich opnemend, wat hij
las, aanteekeningen makend en passages copieerend , heeft hij geholpen door een ongelooflijk sterk en veel geoefend geheugen
de letterkundige stroomingen in Nederland , België en Frankrijk
nauwkeurig gevolgd , en bijna mededoorleefd. Aan de groote
internationale moderne letteren heeft hij niet veel belangstelling geschonken en de Duitsche letterkunde was zelfs minder
dan de Engelsche door hem beoefend, hij gebruikte van de studieboeken, wat hij op 't oogenblik van den arbeid noodig had. Zoo
was bijv. Ticknor's Geschiedenis der Spaansche letterkunde een
werk , waarmede hij hoogelijk was ingenomen , maar stellig heeft
hij er alleen datgene van gelezen , wat hij noodig had, maar dan
las hij ook alles, wat hij noodig had en schreef niet over de rest,
anders dan Huët , die met groote gemakkelijkheid een artikel
schreef over een boek, dat hij niet gelezen had of over een auteur,
dien hij niet kende , of de beoordeeling van eene vertaling , die
hij niet met het oorspronkelijke kon. vergelijken.
Wij verkeerden, wat de studie der letterkunde betreft in treurige omstandigheden. Letterkunde is geen vak, waarin men examen
kan doen , omdat 't programma voor zulk een examen steeds te
veel of te weinig zou geven, zoo bijv. moest een leeraar in de
Nederlandsche letterkunde met oordeel des onderscheids de Fransche
klassieken en Shakespeare gelezen hebben en stellig deugdelijk
kennis hebben gemaakt met de werken der voornaamste Duitsche
dichters uit den bloeitijd.
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Daar tinen dien eisch niet durft stellen, verloopt zich de studie
voor letterkunde vaak in noodelooze bijzonderheden en wordt de
groote ontwikkelingsgang niet overzien , de studie van vreemde
literaturen , die de onze wijzigen (vgl.. bij v. de spectatoriale geschriften en de essayists in Engeland) nagelaten.
Indien dan de studie van de geschiedenis der letterkunde niet
van de lijst der studievakken wordt geschrapt , dan is aan de
nagedachtenis van Ten Brink grooter toekomst beschoren, dan aan
die van velen, die in zijn tijd hoog vereerd en bewierookt werden.
Wanneer zijn persoonlijk optreden niemand meer voor oogen
zal staan , wanneer zijn minderwaardige stukken werk vergeten
zullen zijn , dan zullen zijne deugdelijke werken , waarin hij onze
auteurs karakteriseert en hun arbeid beschrijft , voortleven;
en geslachten bij geslachten zullen genieten van werken , waarin
men de levenswarmte des schrijvers gevoelt , waarin men zijn
hartslag voelt kloppen , omdat ze niet uit dorre doode boeken,
maar uit het volle leven, uit een leven van vriendelijke bewondering en levendige belangstelling zijn voortgekomen.
8 Sept.

TACO H. DE BEER,

ORANJE.
Er zijn weinig woorden , die zóo misbruikt en zoo dwaas verklaard worden , als oranje.
Vraag een brullend feestganger , wat hij meent te zeggen met
de woorden : „Oranje boven !" en hij zal u altijd het antwoord
schuldig blijven.
Maar historisch heet 't alles een te zijn , wat velen zich bij
het woord oranje denken , nl. het Prinsdom Oranje , waaraan de
koningen van Nederland een deel van hun titel ontleenen , de
vrucht oranje, dien velen beschouwen als zeer na in de familie van
citroen en sinaasappel en de kleur oranje : dus
Prinsdorn, vrucht en kleur , en deze drie zijn een,

't Is erg jammer, maar van dat alles is niets waar.
In Merians Topographia Galliae VII (1661) lezen wij, (vertaald) :
ORANGE (vroeger Orense, het Arausis der Romeinen) is eene
arrondissementshoofdstad in het fr. departement Vaucluse 1 ).
De grond is effen en vruchtbaar, zoodat deze wijn, koren, veel
vruchten en vooral safraan voortbrengt , maar geen pommes d'orange,

oranjeappelen. Van daar het spreekwoord à Orenye il n'y a point
(1' Orenqes. De woordspeling heeft men dus in 1661 reeds aangenomen.
Nu heeft de naam, der vrucht weer niets met de plaatsnaam te
maken , deze oranje-appel toch heet in mlat. aranyia, gelijk men
hier te lande vroeger van aranje in plaats van oranje sprak ; het
sp. heeft naranga als naam voor die vrucht , die uit Azië komt en
daar nárandj of nárang heet.
Bij oranye heeft men ten onrecht aan or fr. = goud gedacht en
van daar de begripsverwarring , die een Nederlandsch koningsgezind
vaderlander eenvoudig kleurenblind maakt.

1)

Orange had in 1896 eene bevolking van 6778 inw.

CYRIEL BUYSSE.
Men heeft Cyriel Buysse (een neef van Virginie Loveling en
prof. Paul Frédéricq) den „Vlaamschen Zola" genoemd. De overeenkomst zal waarschijnlijk gevonden zijn in het uiterst gedetailleerde
der beschrijvingen, zoowel als in het .noemen,
zonder eenige terughouding of burgerlijke
kieschheid , van alle,
ook de walgelijkste bijzonderheden in het leven der „boeven en boeren", die hij met voorliefde beschrijft. Toch
is lang niet op alle
romans of novellen van
Cyriel Buysse deze vergeljkingvan toepassing;
daarenboven kan men
ook zeggen dat het
nietsverschoonend realisme de eene maal
meer gerechtvaardigd
is dan de andere. In
1$93 verscheen .Het
recht valt eden sieïikste i misschien met één der latere (Mea Culpa)
Cyriel Bttysse's belangrijkste werk , tevens het ruwste , heftigste,
afschiiwwekkendste . In beide kan men zeggen , dat onderwerp en
strekking een verontschuldiging zijn voor de schokkende, afschuwelijke tooneelen , al waren die desnoods nog erger dan ze zijn.
Geheel anders , toch ook van . talent , waren Het huwelijk
van neef Perseyn , Sursum Corda, de zeer fraaie novelle Wroeging,
de roman Op 't Blauwkuis. Mocht de schrijver in eenige van deze
nu en beproeven te glimlachen , eenigszins humoristisch te zijn,
dan ging hem dat niet goed af, de glimlach scheen in zijn heftigen

overdreven stijl al spoedig tot een grijns verwrongen ; maar de
.Noord en Zuid, 2lete Jaargang.
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ernstige gedeelten , zoowel die van uiterlijkheid , het Vlaamsche
leven , de Westvlaamsche natuur , de bijzonderheden van boerenbedrijf en kasteelleven , als die van innerlijkheid , de ontwakende
hartstocht , zonde , berouw , boete , teederheid , smart waren vaak
voortreffelijk uitgewerkt. Een boek van buitengewone belangrijkheid , van diepen bijna heiligen ernst in zijn wreedheid, is het
bovengenoemde 1V[ea Culpa ; een bloedig gasthuistooneel als einde
van verleiding en verlating ; men kan het Buysse's monument
noemen. Wat hierna verscheen , Schoppenboer , Uit Vlaanderen,
Te lande , met hoeveel talent ook geschreven , stond daarvan op
grooten afstand ; „Vlaanderen op zijn zwartst" zou men het kunnen
noemen ; de lezer is in één verwondering , hoe op dit van God
verlaten land niet reeds lang een pek- en zwavelregen is neergedaald. Tal van fijne trekjes , teedere diepe psychologie , gevoel
voor het kleine , naieve , week-tragische , telkens op te merken
verdwijnen onder den troosteloozen indruk van het geheel.
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Een belangrijk werk , het eerst in het tijdschrift 1%Tederland verschenen is daarna 'n Leeuw van Vlaanderen , een Belgische verkiezingsroman , flink en evenredig opgezet , harmonisch afgewerkt,
in de drie phasen van vurige hoopvolle illusie , teleurstelling en
berustende ascetische bevrediging , die de volksman doormaakt.
Beweerd is , dat de Vlaamsche politieke leiders , hier geschilderd,
portretten zijn ; zeker zou dit aan de waarde van het werk afdoen,
maar geschetst als ze zijn , kunnen ze voor typen doorgaan , te
meer daar Cyriel Buysse thans geheel Noord-Nederlandsch schrijver
is, en het ons onverschillig kan zijn , uit welke trekken hij de
figuren van zijn Vlaamsch verhaal heeft samengesteld. Op te merken
is , dat in dezen laatsten roman de schildering eenvoudiger , de

kleur minder gezocht en overdreven, en daardoor dichter bij ons

is, dan in Buysse's vroegere werken.
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Revue 1897 V ; Nederland t897 VI ; Leeskabinet 1897 VII ; Tijdspiegel 1897 VI1T ; Enropa 1897 IX.
Buysse (Cyriël). Schoppenboer. 1898. f 3.25 geb. f 3.75.
Ree. Buysse Cyriël). Schoppenboer. Nederland 1898 VII ; Ned. Spectator
1898 23 Juli ; Telegraaf 1898 1 Sept. ; Tijdspiegel 1898 XI.
Buysse (Cyriël). Uit Vlaanderen. 1898. f 2.75 geb. f3.25.
Ree. Buysse (Cyriël) . Uit Vlaanderen. Nieuws v. d. Dag 1898 26 Dec.;
Rott• Nieuwsblad 1899 5 Jan. ; Kerk. Courant 1899 7 Jan. ; Nederland 1899 I ; Vaderland 1899 14 Febr. ; De Gids 1899 V ; Ned.
Spectator 1899 17 Juni.
Warendorf's Novellenbibliotheek No. 107. Buysse (Cyriël). De zwarte kat.
1898. f 0.10.
Buysse (Cyriël). Te lande. 1899. f 2.75 geb. f 3.25.
Buysse (Cyriël). 'n Leeuw van Vlaanderen. 1900. f 2.90 geb. f 3.50.
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DE VERJAARDAG.

Vs. 32-60.
De Grijsaard zit dan op den heerlijken Julidag in den tuin en,
als bij zoovele oudjes wier leven zich achterwaarts concentreert,
trekt heel 't verleden weer langs hem heen. Schemerachtig ziet hij
zijn jeugd en jongelingschap, beheerscht door hardhandsche leermeesters ; duidelijker herziet hij zijn gelukkig huwelijk ; volkomen
duidelijk zijn lieve vrouw, aan wier sterfbed hij zich weer denkt;
en dan komt hem te binnen wat Wilhelmina voor hem was en is.
Het einde is vrede en blijdschap : een dankgebed opgeweld uit het
diepst zijns harten.
Gewelkt (vs. 34), gerijpt (vs. 35) : zijn leven vergeleken bij een
plant die bloem en vrucht draagt.
.Harde tucht (vs. 35) : hetzelfde als strenge tucht ? Hendriks 230.
vs. 36 : polysyndeton (zie Van Dale) ; tegenstelling : asyndeton.
Wondren (vs. 37) : als de meeste zeelieden (: Wie vaart leert
bidden") is Edelard godsdienstig en schrijft dus zijn redding aan
hooger tusschenkomst toe. Vgl. vs. 51 vv., vs. 168 enz.
Loonend zoet (vs. 38) : 't geluk dat hem beloonde voor zijn inspanning. „Aan die hand gesmaakt" behoort bij „zoet".
-lier (vs. 41) : in dit huis. Den eersten herfst en winter na de
bruiloft heeft het paar dus nog in de stad doorgebracht.
Afgeborgd (vs. 43). Borgen heeft de dubbele beteekenis van : op
crediet geven en op crediet nemen. Af borgen = een zeker ding
(koopwaar) nemen onder belofte later de waarde terug te zullen
geven. „Het eerste jaar had den hof zijn tooi afgeborgd" had
den tuin zijn sieraad afgenomen onder belofte van teruggave:
't was dus herfst geworden. „'t Jaar had den hof zijn tooi weergebracht" : in de volgende lente.
Als (vs. 42), liever toen, vgl, de aanteekkening op Twee Bult.
ve. 89. — Dat als voegwoord van tijd kon worden, is begrijpelijk
als men bedenkt dat „het begrip van vergelijking, op voorvallen in
den tijd toegepast, van zelf leidt tot de voorstelling van gelijk
digheid". (Het Wdb. II 257). Verklaar dat nader ! -- In 't Mnl.

komt 80 (en het versterkte allo) voor in den zin van zoodra, wanneer,
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toen, terwijl. In den Statenbijbel .zijn zoo en alzoo in die beteekenis
zeer gewoon. Trouwens in 't Fransch ziet men bij comme en in 't
Hoogduitsch bij wie denzelfden overgang. — Als (voeges. van tijd)
wordt verbonden 1. met een verleden tijd, 2. met een toekomenden
tijd, 3. met een tegenw. tijd die een toekomenden vervangt, 4. met
een tegenw. tijd [en wel a met een z.g. historisch praesens, of b
met de bijgedachte dat iets herhaaldelijk voorvalt of pleegt te
geschieden] (Het Wdb. t. a. p) -- In de opvattingen 2-4 is als
nog springlevend . Voorbeelden : Het zal u eenmaal, als gij later
van mijne onschuld overtuigd zult zijn, in de ziel grieven, enz.
3. Als ik eens oud word en op mijn muiltjes ga leven, dan ... .
enz. 4a.
-

In 't eind, als 't Oost opnieuw zich kleurt met rozen,
Als weêr de nacht is biddend doorgebracht,
Dan rijst hij op.

toen 't Oost zich kleurde, enz. m. a. w. men kan denzelfden
zin construeeren met toen en een verleden tijd ] Vgl. bij Staring
[

—

Eleonora van Engeland c. 23, De Vampyr vs. 69, enz. 4b. Als
't kalf verdronken is, enz. -- In de beteekenis 1 dus „ter aanwijzing van een bepaald tijdstip in het verledene" (— toen) -is als in Nederlandsch proza beslist verouderd, al komt het ook
bijv. in de Camera nog voor [Hendriks 77]. Bij Staring is als
toen geen zeldzaamheid : Verjaardag vs. 45, Ada en Rijnoud e. 6,
De Zwarte Vrouw c. 4, c. 10 (c. 19 : toen), Hoop verloren Tr. bew.
vs. 53, 116, St. Nicolaas e. 27, Thor als Visscher vs. 24, De Noordsche Goden en hun Bouwmeester, slot, enz. — Ook wanneer toen
komt voor : Ada en Rijnoud c. 16, Hoofdige Boer vs. 29, Hoop
verloren Tr. bew. vs. 133, enz. -- En wat merkt ge op omtrent
nu in Emma van Oud-Haarlem vs. 18, en wanneer aan 't slot van
den Leerling van Pankrates ?
Die hem reeds .Engel scheen (vs. 46) : die hij aanbad, lief had boven
alles.
Doodskamp (vs. 48) : een woord dat het huidige Nederlandsch
niet van Staring heeft overgenomen (zie Marco III, 114) voor
doodsstrijd. Zou dit niet liggen in het duidelijk gevoelde beteekenisonderscheid tusschen kamup en strijd ? Zoo spreekt men ook niet van
doodsgevecht. -- De leden van een samenstelling kunnen een oude
beteekenis behouden die ze buiten de samenstelling reeds lang verloren hebben, of — omgekeerd — kunnen ze in het lichaam der
—
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samenstelling of samenkoppeling een eigenaardige beteekeniswijziging
ondergaan, (waarover interessante dingen te lezen zijn bij Prof.
Verdam Geschiedenis der Nederl. taal blz. 72, 130, 151, enz.) ;
maar dan zijn de samenstellingen eeuwen oud, en leven en tieren als
waren ze niet samengesteld. Anders is het met koppelingen die onder
den drang. van het oogenblik door den spreker of schrijver gevormd worden. Als in zulke nieuw-vormingen (neologismen) de componenten al
te duidelijk van hun eigen beteekenis afwijken, heeft het geheel,
de samenstelling, weinig kans gemeen-goed te worden. Voorbeelden
te over kan de modernste litteratuur opleveren. — Bij samenstellingen „waarvan de vorming valt binnen het bereik van hen die
ze gebruiken", in wier kraamkamer we a. h. w. tegenwoordig zijn
[zooals bij Starings doodskarnp], neemt men de zelfstandige beteekenis der componenten als bekend aan, maar geeft zich van de
verbinding rekenschap, die verbinding is het nieuwe. Voelt het
taalgevoel nu in die verbinding iets tegenstrij digs, dan wordt de
koppeling niet overgenomen. [Wie bij gulden nog dacht aan de
oorspronkelijke beteekenis van gouden munt, zou niet spreken van
een zilveren gulden. Wij hooren echter van linnen en katoenen lakens,
gouden en zilveren oorijzers, enz. zonder eenige tegenstrijdigheid te
voelen ....]. — Staring heeft derhalve, op het oogenblik dat hij
het woord doodskamp smeedde, niet duidelijk het onderscheid gevoeld
tusschen kamp en strijd dat wij tegenwoordig tusschen die twee
woorden maken. Kunt ge dat onderscheid onder woorden brengen?
Kindsch (vs. 48). Sommige bvnw. op sch hebben bij Staring een
bijzondere beteekenis. Het achtervoegsel duidt aan 1. een af konistiq
zijn, bij uitbreiding : een thuis hooren, en komt dan in beteekenis
zeer dicht bij een genitief (bijv. achter plaats- en volksnamen, bij
Staring : Veluwsch woud, Zutphensch land, Arnhemsch hof, Almensch
kerkje, Geldersch oever, naast : Zwedens poelen, enz.) 2. 't Begrip
af komst enz. is veelal overgegaan in het nabijliggend begrip:
overeenkomst in karakter (bijv. achter persoons- en diernamen, bij
Staring : aardsch gewoel (Hertog Arnoud in den kerker c. 13)
zooals op de aarde gezien wordt ; te slaafsch gevlei (Ada en Rijnoud
c. 32) = als van een slaaf ; in minder slaafschen boei (Spoor aan
den Naneef c. 2). Dat -sch hier niet de beteekenis van een genitief
heeft [: gevlei, boei van een slaaf] blijkt hieruit, dat de graad van
overeenkomst wordt aangegeven : te slaafsch, minder slaafsch. Bij
een genitief is van graad natuurlijk geen sprake. — Bij Staring
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evenwel staan sommige bvnw. op -sch van de 2e categorie nagenoeg
gelijk met een genitief, ofschoon het begrip : overeenkomst in karakter
dikwijls nog blijft doorschemeren : Doodendans c. 11 diefsche haast
[: dievenhaast, of haast als van een dief]. Aan de stad Parijs vs. 20
diefsche list, Marco III, 108 diersch instinct, Ada van Holland
c. 9. Kindsche dagen
Kinderdagen, vgl. kinderjaren, Eleonora
van Engeland c. 8, kindsche jeugd. Zoo hier : kindsch gevlei
't gevlei van het (zijn) kind. — Eenigszins anders is het met „het
dwingelandsch halfacht" (Verloofden vs. 30)
het halfacht dat
als een dwingeland regeerde. Vgl ook J. H. v. d. Bosch, Zwolsche
Herdr. 7, blz. 92.
Gevlei (vs. 48). Het voorvoegsel ge- heeft hier den zin van
gedurige herhaling van de werking : gebrom, gebrul, gedans, gefleem,
geveins enz. enz. [Het art. Ge in Het Wdb., 3e Reeks 356-370,
is een van de artikelen die door iederen candidaat-hoofdonderwijzer
dienen bestudeerd te worden, niet om ze te memoriseeren, maar
ter wille van de vormende waarde !] — Vleien heeft hier niet de
jongere beteekenis van „laaghartig prijzen" [vgl. Hendriks 205 op
Fleemen], maar van smeeken om iets (vgl. 't Hd. flehen) : vleiend om
iets vragen, tot iets aansporen. Gevlei heeft hier alzoo geen ongunstige beteekenis.
Mijmeren (vs. 49) : zwaarmoedig over een zaak nadenken, zich
in zijn bekommering of verdriet als begraven, zonder iemand deelgenoot te maken van zijn leed. Wat is het verschil met peinzen ?
(Hendriks 174 op Denken haalt wel eenige synoniemenreeksen
dooreen, maar behandelt mijmeren niet, evenmin als malen over
iets.) — Mooi zegt Staring dat Edelard, die in zijn mijmeren als
verzonken lag, wakker werd geroepen. -- Let in de volgende regels
ook op de tegenstelling : morrend — danken.
Verzucht (vs. 52) : vgl. Aant. op Twee Bult. vs. 130.
Daagt (vs. 54) -- in den Sen druk draagt -- oneigenlijk van de
zon gezegd, hier ongeveer verschijnen, rijzen, met de bijgedachte
dat het iets goeds, iets zegenrijks is dat „opdaagt". Gewoonlijk
spreekt men van een morgen, en fig. van een toekomst, die daagt. —
Let op : de Zon der Blijdschap tegenover de Maan der Hoop!
Indachtig (vs. 59) : vgl Jaromir III vs. 18.
Vs. 60-71.
(vs.
63)
:
op
hetzelfde
oogenblik ; tevens.
Teffens
Statig (vs. 65) : hier eigenaardiger dan deftig, vgl. Hendriks 172.
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Des Bailluws gang is met zijn ambtsgewaad in overeenstemming
(vgl. tegentreden), meer dan zijn gekscherende woorden, waarmee hij
zijn vrienden-binnen verdacht maakt, dat ze onderwijl de beste
stukken van het maal voor zich uitzoeken ! Ik denk mij den Bailluw onwillekeurig als iemand wiep het vette der aarde lang niet
onverschillig is en zie in mijn verbeelding „zijn buik ten statelijken cirkel gezwollen", als bij wijlen Jaromir (IV).
Het feestlijk maal (vs. 66) : liever : het feestmaal, vgl, N. en Z.
XVIII. 424 en lees dan meteen het geheele artikel van Dr. Stoett
en zie ook Den Hertog Ned. Sprkk. III 91 en 93.
Vs 71-102.
Bevreemd (vs. 711, verbaasd of verwonderd ? Hendriks 136.
Hagaan (vs 71,2) : in de letterlijke beteekenis van achternaloopen,
zonder de bijna altijd het woord vergezellende bijgedachte van
toezicht of zorq (vgl. Van Dale).
Merk op, dat
T's. 76-78. Hoe stelt ge u die taart voor ?
Staring hier de taart niet noemt, maar omschrijft, zooals hij ook het
gordijn omschrijft als „'t nederhangend doek" of „'t neergelaten web",
de aalbes als „den tros van struik geplukt", enz., zonder dat het
gemaakt klinkt. Met tact gedaan, verleenen dergelijke, volkomen
duidelijke, omschrijvingen een eigenaardigen. bekoorlijken toon aan
het vers. Allicht echter wordt men herinnerd aan de allerdolste
theorie van Ferdinand Wachter, die in gemoede de dichtkunst wilde
„verheffen" door opmerkingen van deze soort : het volk houdt van
omschrijvingen als ganzewijn voor water ; de Dichter neme voor den
plebeïschen gans den edeleren zwaan, omschrijve dan zwaan en
wijn, en zegge voor water, op zijn poëtisch : „het door den blanken
tooi der Urdharbron genotene druivensap" ! Zijn theorie bracht hem
er toe, een zeer eenvoudige geschiedenis gansch niet eenvoudig aldus te declameeren :
„Als ich einst in den herbstlichen Ferien Lelirau's Au liess,
Und nach der Stadt, die erfreu'nd an der Leutra und Saaie Vermhlung
Ganz paradiesisch gelegen, mich trug, unu dem Hain, das der alte
Am Landgrafen geborne Philister als Hahn aus dem Mund schiekt,
Welchern ein Lichten vorangeht, dessen Erwahnen den Söhnen
Des nach dem Lichten sich sehnenden Ziels des den Kinnlichen Backen
Boldwin's schwingenden Tödters des Leun, auf dem Wandern ein Heimweh
Weekt, wie den Tellschussglaubigen Sehnleid jene Musik schafft,
Die Kuhreigen genannt, als ich nach dei Quelle der Wonne
Wallhaul's ging, liess ich mir die würzigen Pflaumen der kalk'geil
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Hügel des Saalthals trefflich die speisende Röhre hinunter
Gleiten. --- Ein Modehen verbot, die Last der Belau bten zu inindern ... i)

Moraal: één drachme tact (met één grein oprechtheid) is meer
dan een kilo theorie
Der vroomsten (vs. 80 : datief meervoud Ook Potgieter schrijft in
dezen naamval der in plaats van den, bijv.: Jonge Priester c. 1:
ter purperroode kimmen, Bronbeek e. 6 : ter straffe tronies, enz.
Om Driekoningen (vs. 83) : 6 Januari, midden in den winter —
Over 't overdrachtelijk gebruik 'van om in betrekking tot den tijd,
zegt Het Wdb., 2e Reeks 134: „Tijd wordt als ruimte gedacht en
voorgesteld ; alle uitdrukkingen, die eenen tijd bepalen, zijn slechts
overdrachtelijke toepassingen van plaatsbepalingen. Gelijk nu om,
vergezeld van den naam van een persoon of voorwerp, dient om
de plaats aan te wijzen, waar iets zich bevindt, of iets voorvalt,
zoo wordt het ook gebezigd om met de benaming van eenen tijd
eene tijdsbepaling op de vraag wanneer ? te vormen. Het geeft
dan .... onmiddellijke nabijheid te kennen, en wijst op een niet
nauwkeurig bepaalden tijd in den onmiddellijken omtrek van een
genoemd tijdstip, kort daarvoor of kort daarna ; m. a. w. het staat
nagenoeg gelijk met omstreeks of omtrent."
Bezin (vs. 87) : beraad, overleg, beleid. Een Staringiaansch woord,
zie Vampyr vs. 87.
T'oonen (vs. 88) : lokken, op vleiende, maar slinksche wijze leiden.
Over de ; in vs. 88 en 89 zie de aant. bij Twee Bult. vs. 146, 147.
Sluiken (vs. 89) : smokkelen, op slinksche wijze ergens brengen.

Vs. 93 : en met haar kwam Volkert.
Merkt op, hoe, tusschen het verhaal van de ernstige gedachten
van den peinzenden Grijsaard en het ernstige tooneel der ontmoeting
van Vader en Dochter , de vroolij ke spotternijen van Bailluw en
Edelard de gulle gezelligheid van het gezelschap doen uitkomen !
SCHELTS VAN KLOOSTERHUIS.

P S. De ingezonden vragen zijn hiermee, tot vs. 102, tevens
beantwoord. Is er soms nog iets onduidelijk, dan verplicht men mij
met de aanwijzing van de moeilijkheid.

1

) G. Gerber, Die Sprache als Kunst 1, 79.
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BLOEMLEZING UIT HET WOORDENBOEK DER
NEDERLANDSCHE TAAL.
Zesde deel. — Eerste Aflevering.
Hart. Dit woord is vanouds onzijdig ; de uitgang e van den
oorspronkelij ken vorm herte, harte is echter oorzaak geweest, dat
het woord (evenals oog en oor) . gaandeweg als een vrouwelijk zelfstandig naamwoord beschouwd werd. In de latere taal, en zoo
ook in den &atenbijbel is harte gewoonlijk onzijdig, behalve in een
aantal ook thans nog voor het meerendeel als staande uitdrukkingen
gangbare verbindingen (ter, -van, meter harte(n), enz.), in welke
het vrouwelijk gebezigd wordt. Ook in dichterlijken en verheven
stijl gebruikt men het nu nog in den 3den naamval vrouwelijk.
.Hartjesdag. Samengesteld woord uit hartje, verkleinwoord van
hart (waarschijnlijk de diernaam), in den 2den naamval enkelvoud,
en daq. Het is de naam van den eersten Maandag na 15 Augustus, voor de Haarlemsche en Amsterdamsche (geringe) burgerij een
dag van allerlei meer of min luidruchtig vermaak ; naar men wil
oorspronkelijk een dag, waarop vrije jacht in de duinen nabij
Haarlem was toegestaan, Dit feestvieren heet hartjes?agen en zulk
een feestvierder een harijesjager (zie De Beer en Laurillard, Woorden$chat, 404).
Hartsteken — in de beschaafde spreektaal gewoonlijk (en waarschijnlijk juister) hartstelcer en in de volkstaal kar(t) stikke, har(t)
stukke —, bijwoord van graad.
Het oudste en zeker oorspronkelijke — gelijk trouwens nog het
gewone — gebruik van dit woord, is dat het gebezigd wordt als
een bepaling bij het adjectief dood. De oudere vorm hartsteek en
hartsteelcs geven grond voor de veronderstelling, dat niet hartsteken,
maar hartsteke de oudste vorm is, en dat men hier te doen heeft
met een verbogen naamval van het substantief hartsteek. Dit leidt
verder tot het vermoeden, dat er vroeger een uitdrukking heeft
bestaan als bi hartsteke dooi, door een hartsteek dood, welke tot
hartsteke of hartsteek (en met een bij woordelijke s : hartsteeks) dood
werd verkort of vervormd. Kartsteke(n)dood beteekent dus in
eigenlijken zin ! door een hartsteek dood, en bij uitbreiding : zoo
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dood (even plotseling en even volkomen) als iemand, die een doodsteek, in het hart gekregen heeft, morsdood. Bij nog verdere uitbreiding als in hartslikken doof beteekent het woord : volkomem.
-Haveloos, afgeleid van have met het suffix loos, beteekent eigenlijk : zonder have, zonder bezitting. Deze beteekenis is thans nagenoeg verouderd en verdrongen door die van : ongehavend (in verschillende opvattingen).
Deze overgang van beteekenis is begrijpelijk uit de verwisseling
van haveloos met ongehavend, eensdeels tengevolge van dc groote
overeenkomst tusschen die adjectieven (de zoo goed als gelijkluidende
stammen en de geheel of bijna geheel gelijke beteekenis van loos
en on), welke het eene woord licht voor het andere kon doen nemen,
en ten andere, doordien zoowel het eene als het andere adjectief
in armoedig -en schamel synoniemen had. Bij het meer en meer in
onbruik geraken en ten slotte volkomen verouderen van ongehavend,
is haveloos daarvoor allengs zoo geheel in de plaats getreden, dat
de oorspronkelijke beteekenis van dit laatste thans zoo goed als
vergeten is..
Bij overdracht havelooze school, sedert het midden der 19de eeuw,
in navolging van het Engelsche ragged school, in vele plaatsen de
naam voor wat beter genoemd wordt school voor havelooze kinderen
(Engelsch school for ragged cliildren).
Havenen. Dit woord schijnt aanvankelijk handelen, hanteeren,
of handhaven beteekend te hebben, en gehouden te moeten worden
voor een afleiding van have, voorkomende in het verouderde handhave, handvat. In bovengenoemde beteekenissen is het woord verouderd ; thans wordt het alleen gebezigd in den tegenovergestelden
ongunstigen zin van : beschadigen, toetakelen en meer figuurlijk :
over den hekel halen. Deze overgang van beteekenis kan plaats
gehad hebben door bemiddeling van gevallen, in welke havenen
verbonden werd met bijwoorden van ongunstige beteekenis. Ook
kan havenen zijn ongunstige beteekenis verkregen hebben tengevolge van een schertsende of ironische toepassing van een der beteekenissen als : reinigen, opknappen. Hetzelfde treft men immers
aan bij afborstelen, afrossen en bij uitdrukkingen als : den mantel
uitvegen, de ooren wasschen, enz.
.Haverklap. Dit zelfstandig naamwoord komt alleen voor in om
een haverklap, met de beteekenis van : om een kleinigheid, een
nietigheid ; vervolgens : om iedere kleinigheid, iedere nietigheid,
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de minste kleinigheid, en verder : ieder oogenblik (thans de meest
gewone opvatting). Als synomische uitdrukkingen vindt men nog
om een haverkaf, om een haverslag, om Een haverstroo. Haverklap
en haverslag beteekenen eigenlijk misschien wel : klopsel, afval van
haver, dus : haverkaf of : haverstroo. Een Nieuwnederduitsch klapp,
klape echter beteekent : handvol, bosje, wischje (van stroo) ; de
uitdrukking zou dus ook kunnen beteekenen ; om een wischje
haverstroo.
Hebben. De oorspronkelijke beteekenis van dit werkwoord is
ongetwijfeld geweest ; in (met) de hand gevat houden, en als vanzelf is daaruit het begrip ontstaan van bezitten, welke beteekenis
thans de gewone is. Maar gelijk de oorspronkelijke zin van bezitten, gezeten zijn op, is uitgewischt, zoo is ook bij hebben de
voorstelling van een stoffelijke handeling op den achtergrond geraakt ; vandaar dat beide verba tegenwoordig in 't algemeen beteekenen ; in eigendom hebben, eigenaar zijn van. Bij hebben echter
is de beteekenis nog meer verzwakt, soms zoozeer, dat er toepassingen van dat werkwoord zijn, waarin heel het begrip van een
betrekking tusschen een eigenaar en een bezeten zaak nagenoeg
verdwenen is, en waarin het werkwoord eigenlijk niet anders dan
zeker blijvende betrekking tusschen het onderwerp en het voorwerp
aan te duiden heeft ; geen wonder, dat het zelfs tot een hulpwerkwoord geworden is.
Rotterdam. A. M. MOLENAAR.

IETS OVER DE VERTOONING VAN ESMOREIT.
Over het karakter, tijdsverband en de litteraire waarde van het
Abel Spel van Esmoreit is reeds op andere plaatsen voldoende
gesproken ; wij willen nu slechts enkele opmerkingen geven over de
vertooníng van dit in den laatsten tijd veel genoemde Drama.
Het is ontwijfelbaar dat de lezing alleen van een middeneeuwsch
spel ons niet die aandoeningen kan geven , welke men bij de vertooning ondervindt. Men is , al lezend , licht geneigd te denken
aan de grootsche kunstwerken van later tijden , waar de ondoorgrondelijke samengesteldheid der menschenkarakters ons in al hare
schoonheid , in al hare verschrikkelijkheid wordt voorgehouden:
en de doorzichtige gesteldheid dezer middeneeuwsche gemoederen
schijnt ons al te één-voudig toe — alsof in elk mensch slechts Bene
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onvermengde hartstocht , één karakter-eigenschap , maar dan ook
helder sprekend , zou wonen. Bij de vertooning echter denkt men
niet meer aan andere tijdperken van litteratuur , men geniet eenvoudig-weg van de klaar en lieflijk klinkende rijmzinnen en van
het onopgesmukte spel, waarnaar de vertooners met af en toe goeden
uitslag streefden.
Dit genieten kon evenwel volkomener wezen, en het zal weinig
moeite kosten , bij een mogelijke nieuwe opvoering van Esmoreit
of een ander Abel Spel , enkele verbeteringen aan te brengen.
Eerst iets over het spreken en het handelen.
Niet ieder der spelers heeft een zoo fraai stem-geluid als Damiët,
maar indien allen met evenveel eerbiedige zorg de woorden uitspraken als zij het deed , dan ware toch reeds veel gewonnen.
De meesten gebruikten in stem en gebaren nog te zeer de gewone
trucs , die men van iedere(n) leerling der Tooneelschool tot vervelens toe kan hoorgin en zien, en die een niet al te onhandig en
verlegen dilettant gemakkelijk kan aanleeren. Damiët sprak zeer
duidelijk en met fraaie buiging der stem , zonder eenig streven
naar die nabootsing van hartstochtelijkheid, welke in dit simpele Spel
misplaatst ware geweest. Een gemoed als het hare , waarin de
hartstocht wel hevig moet hebben geleefd om haar te drijven tot
een dwaaltocht door verre landen (doet het ons niet denken aan
de onvergankelijke liefdeskracht , die ook Floris tot Blanchefloer
dreef !), zulk een gemoed uit zich niet in het grove gebulder ,
waarop een der vak-beroemdheden het lichtelijk te verbazen publiek
waarschijnlijk zou hebben onthaald , maar juist in die nauw-merkbare modulaties van stem, waar de bedwongen ontroering doorheen
schijnt te breken.
In de handeling was één moment , dat m.i. wel eenige verandering mag ondergaan. Het is daar , waar . Esmoreit zich in den
boomgaard van Damiët te slapen legt. De decoratieve werking
van het gaan liggen op de grauwe tooneelplanken en het opstaan,
was geenszins schoon. Op middeneeuwsche schilderstukken en miniaturen ziet men slapenden vaak afgebeeld , zittende op den grond
met gekruiste beerven , het hoofd steunende in de hand , terwijl
de arm rust op de knie. Als Esmoreit zich aldus neerzette , wat
zeker ook niet met Oostersche gewoonten strijden zou , kon dit
tafereel wellicht iets beter zijn, vooral als ook de omgeving anders

ware verzorgd. Hierover dan nu een enkel woord.
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De bedoeling der tooneel-decoratie, der mise--en-scène, is in haren
oorsprong zeer goed en zeer natuurlijk : de plaats en uiterlijke
omstandigheden der handeling aan te duiden , de verbeelding van
den toeschouwer te doen werken. Het komt er nu maar op aan
dit op eene eerlijke en zuivere wijze te doen.
Wil men b.v. aanduiden dat de handeling plaats heeft in een
bosch, dan kan men op twee wijzen te werk gaan:
1 0 . het bosch ver-beelden door een paar kleine boomen of planten
in bakken, geplaatst voor een groen of donker-geel achtergordijn;
(zoo werden in Esmoreit terecht de wouden der onbekende landen
die Damascus van Sicilië scheidden, en tegelijk de boomgaard • van
Damiët, voorgesteld door eene rij planten, die het tooneel in linker- en rechterhelft verdeelden.)
2 0 . het bosch af-beelden, er eene schildering van maken op doeken en schermen. (Zoo werd in Esmoreit -- ten minste bij de
opvoering die ondergeteekende in zijne ' woonplaats bijwoonde -tot achtergrond een doek gebruikt , waarop een muur met poortje
en daarboven eenig geboomte geverfd was. Aldus zag men op het
tooneel eene smakelooze vermenging van onfrissche moderne en
eerlijke middeneeuwsche opvattingen.)
Men zou geval 1 0 kunnen noemen : de levende ver-beelding, -geval 2° : de doode nabootsing.
Al was ons van de oude tooneelschikking in 't geheel geen
positieve wetenschap voorhanden, uit den geest die door de geheele
middeneeuwsche kunst levend was, zouden wij toch met zekerheid
weten dat de begrippen van mise-en-scène te dien tijde in de richting
van 1 ° gingen. Mocht een hedendaagsch tooneelbezoeker zulk eene
schikking primitief noemen, laten wij dan liever zeggen : zij is oprecht
en zuiver, men vermijdt er den valschee ledigen schijn mede. Als de
middeneeuwers speelden (zoo kunnen wij het ons voorstellen) dan was
het of zij zeiden : Let wel ! wij spelen een spel, het is slechts een
weerschijn, geen nabootsing van het groote geheimzinnige Spel des
Levens. Raadselachtig is het, hoe deze zuiverheid van inzicht, deze
liefde tot waarheid verloren konden gaan ; dit is zeker : de
begrippen die tot geval 2° leiden kwamen in de plaats der oude,
en men trachtte de omgeving, waarin het drama moest worden
gedacht, door geschilderde tafereelen den toeschouwers voor ooggin
te brengen. Dit had ten gevolge de hinderlijke vermenging van
ge8ehilderde omgeving en het spel van levende figuren daarin.
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Velen meenee dan dat dit „realistisch" is, maar deze lieden vergeten dat de bedoeling der dramatische kunst niet is een getrouwe
nabootsing te geven eener tegenwoordige of verledene werkelijkheid.
Wij behoeven hier niet te herinneren aan het klassieke drama,
waar de afwezigheid van elk streven in die richting al zeer duidelijk
is. Maar ook bij het romantische drama, al zou de vergissing van
het „realisme" hier vergefelij ker zijn, is het evenzoo ; want zou
niet Julius Caesar Latijnsch, King Lear Oud-Engelsch proza moeten spreken, indien men de begrippen der realiteits-nabootsing gestreng wilde doorvoeren ?
Het is daarom goed, dat er weer een oud spel vertoond wordt,
op eene wijze die de middeneeuwsche opvatting eenigszins nadert.
Voor wie echter een weinig gevoelig is voor harmonie, moest de
hierboven reeds vermelde tegenstrijdigheid van het moderne geverfde
doek als achtergrond op het Esmoreit-tooneel, hinderlijk zijn. Men
neme voortaan een effen-gekleurd, hier liefst groen, achtergordijn,
waarop links geschilderd of geborduurd in duidelijke letters : Sicilië,
rechts : Damascus ; en men late dan natuurlijk de keuze van dit
groen niet , over aan een tooneelknecht. Tegen dien fond zouden
frisch en sierlijk de figuren zich bewegen, en ik denk hier bovenal
aan het tooneel van den pelgrimstocht, als Damiët en Platus hand
aan hand van Damascus naar het verre Sicilië gaan:
»Ay ! en sal hier nieroen sijn
Die ons beiden iet sal gheven,
Tine pilgherij ms die sijn verdreven
Ende van den rover afgheset".

Dit tooneel , reeds zoo suggestief door de schoonheid van klank, door
de zachte ontroering van Damiët's stem, zou voortreffelijk zijn geweest.
Maar meer nog : de grauwe tooneelvloer moet bedekt met een
geel tapijt , als een bebloemd veld ; en ook hier . is de keuze van
het geel en zijne waarde tegenover het groen van den fond niet
onverschillig. Harmonisch en waardig zoude in deze effen kleuren
de rij van groene planten staan, en het bewegen der figuren (maar
dan statiger , zonder eenig schoolsch tooneelpathos in gebaar of
stem) kon tegen die kleuren een verrukkend schouwspel zijn. -Groen voor den vloer, geel voor den fond, of andere, maar rustige,
kleuren in plaats van deze , waren bij andere stukken wellicht ge-

wenschter, al naar de kleur-verhouding der figuren en het karakter
van het Drama is.
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Er is nog eene eigenschap , die dit M.E. Spel boven een modern
stuk vóór heeft : het onmiddellijk opeenvolgen der tooneelen. Onafgebroken blijft nu der toeschouwers aandacht. Maar ook hiertegen
zou de vulgaire begeerte van het hedendaagsch publiek allicht in
opstand komen ; er zou geen wisseling van decor meer zijn en de
grove nieuwsgierigheid der lieden bleef onbevredigd. De zoo licht
te misleiden menigte wil schijn, schijn, niets dan schijn, en heel
haar „schoonheidsgevoel" (men begrijpe dit woord hier) is van even
groote leugenachtigheid als de bewering dat 2 x 2 5 zou zijn. Maar
wie zijne eigene verbeelding stelt boven de ziellooze nabootsingen eener
werkelijkheid , boven de platte fantasie van een tooneel-decorateur
die van een verstandig mensch slechts de lachspieren, geenszins de
verbeelding in werking brengt, — hij zal voor het streven dezer
hollandsche onderwijzers en onderwijzeressen dankbaar zijn, hopend
dat de nieuwere tijd, na eenige eeuwen ervaring, weder zal opnemen
wat de middeneeuwen verloren lieten gaan, en deze klaarheid van
begrip, deze schat van waarheid en schoonheid, door overweging en
bewustheid geleid weder in het leven der menschen brengen.
Moge het dan niet eene ijdele liefhebberij blijken te zijn om
curieuze oude zaken op te diepen, maar eene ernstige begeerte naar
zuivering ook van het hedendaagsch dramatisch spel.
Utrecht. P. H. VAN MOERKERKEN JR.

DE OPGAVEN VAN DE HOOFDAKTE-EXAMENS.
1001.
(Vervolq van bladz. 474).

IV. Amsterdam.
A. Nederlandsche Taal (9.30-10.45).
De gebeurtenissen in Z.-Afrika gaven Alb. Verwey onderstaand sonnet
in de pen. Verklaar het zin voor zin en geef verder alle toelichtingen
die gij dienstig acht om te toonen, dat gij het geheel goed begrijpt. (De
interpunctie van den dichter is ongewijzigd overgenomen.)
De stam van 't volk doet nu zijn loten beven
Omdat een twijg herplant in vreemde streek
Gewond beweegt : geheimnisvol geleek
Eén leven nog door stam en twijg te streven,
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Verwantschap trilt in 't bloed en luide spreek'
Ze in eendre taal en dring de hand tot geven, —
Want krachtloos zijn we en ons is niets gebleven
Van hulp die steunde en macht die niemand week.
De stam van 't volk doet nu zijn blaad'ren ruischen,
En vreugd voor 't minst is 't ritslen all' te saam
Te lang in stilt hing elk voor zich alleen.
Eén bloed is 't al, hier kronklend, daar aan 't bruisen.
Eén taal is de onze en de onze eenzelfde naam:
Eén ons gevoelen, zij 't ook in geween.
B. Opstel (10.45--12.15).
(Naar keuze).
Maak een opstel over een der volgende onderwerpen:
1. Beets als dichter. 2. De dames Wolf en Deken. 3. Beginselen.
4. Volksweerbaarheid. 5. Het uitgaan van een school.

A. Nederlandsche Taal.

r e g. 1. „Die volken zijn van éénen stam." Deze beeldspraak
berust op de bekende veraanschouwelijking van verwantschapsbetrekkingen tusschen familieleden, en tusschen verschillende volken
door een boom.
Zoo spreekt men van een' stamboom, van een geslachtboom. Het
Nederlandsche volk en de Hollanders in Zuid-Afrika zijn afstammelingeia van dezelfde voorvaderen, of overgebracht in de taal van
den dichter : het zijn loten van denzel fden stam.
,De stam van 't volk doet nu zijn loten beven", d. w. z. de volken,
die met het Zuidafrikaansche verwant zijn, gevoelén een' schok.
r e g. 2. „de twijg herplant in vreemde streek", hiermede bedoelt
de dichter de Hollanders in Z.-Afrika. Die twjjg beweegt gewond
d. w. z. dat volk, gegriefd en belaagd door de Engelschen, onderging
vernedering op vernedering, en greep de wapenen op.
r e g. 4. Terwijl dat volk verdrukt en vernederd wordt, spreekt
luide in de verwante volken de stem des bloeds. Thans bemerken . we, hoe een geheimzinnige, onzichtbare band die verwante
volken veréenigt.
Het eerste couplet vatten we aldus samen:
De volkeren met het Z.-Afrikaansche van éénen stam zijn gewekt
uit hunne zoete rust door de gruwelen aan hunne broeders in het
verre land bedreven. Lettende op de uitingen van medelijden en
sympathie wordt het voor ons aller oog duidelijk, dat nog een
innige band ons aan gindsche broeders bindt.
Noord en Zuid, 24ste Jaargang.
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r e g. 5. „Verwantschap trilt in 't bloed." Wij Nederlanders
gevoelen, dat het onrecht in Z.-A. bedreven, onze stamgenooten treft.
r e g. 6. „ luid' spreelc ze in een'dre taal."
Luid moet die verwantschap spreken, d. w. z. zij moet zich uiten
in daden, maar voor het welslagen van ons aller pogen is het allernoodzakelijkst, dat allen, die willen helpen, zich vereenigen, om gezamenlijk iets tot stand te brengen, dat de nood kan lenigen.
„en dring de hand tot geven."
hier wekt de dichter ons op tot mildheid ; wij zullen geld, veel
geld bijeen moeten brengen, om daarmee zoo al niet de strijdende
Boeren, dan toch hunne achtergebleven betrekkingen te helpen.
r e g. 7 en 8. Wij Nederlanders zijn machteloos tegenover de
overweldigers in Z.-A. Zij missen de macht, om met gewapende
vuist verder bloedvergieten te beletten. Vroeger, in lang vervlogen
eeuwen, was dat anders. Toen konden we onder zulke omstandigheden een krachtig Tot hiertoe en niet verder" laten hoorera;
toen konden we hulp verleenen en waren we een bondgenoot, die
niet van wijken wist.
De inhoud van het tweede couplet komt dus hierop neer:
Meer dan ooit voelen wij, dat de „Afrikaanders" onze verwanten
zijn en onze sympathie willen wij toonen door daden. Moge die
stem van medelijden luide spreken en ons aansporen tot eendrachtig
samengaan in 't beramen van middelen ter leniging van den nood;
moge veel geld bijeengebracht worden ter ondersteuning van de
weerlooze familiebetrekkingen der strijdende Boeren. Andere ,
krachtiger hulp kunnen wij niet verleenen. De macht onzer vooraderen is helaas de onze niet ; wij kunnen niet, zooals zij gedaan
zouden hebben, den dwingeland door kracht van wapenen tot reden
brengen.
r e g. 9. We keeren weer terug tot het beeld van den boom.
Werd in couplet 1 vermeld, hoe de loten. beefden, thans doet de
staan zijne bladeren ruischen : de rust is uit, er is beweging gekomen, beweging, die voortduurt. Wij zijn niet enkel opgeschrikt
door den noodkreet, geslaakt door onze stamverwanten, wij allen
werken.
r e g. 10 en 11. „En vreugd voor 't minst is 't ritsten all' te
saam." Alle bladeren ritselen, d. w. z. alle verwante volken werken
in het belang der verdrukten; welk een verbljdend verschijnsel,

dat een ieder het zijne wil bijdragen tot vermindering der ellende.
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Welk eerre tegenstelling met vroeger, toen de meesten zich niet
bekommerden om wat daarginds voorviel.
r e g. 12 , .Eén bloed is 't al, hier kronklend, daar aan 't bruisen,
d. w. z. de Nederlanders en de Zuidafrikaansehe strijders hebben
hetzelfde bloed in de aderen, zij zijn afstammeling van dezelfde
voorvaderen en zij voelen duidelijk de nauwe verwantschap ; allen
spreken nog dezelfde taal, allen dragen nog denzelfden naam van
Hollanders, is het wonder, dat de Nederlanders zich één gevoelen
met de Afrikaanders in deze dagen van lijden en smart?
In 't laatste gedeelte wijst de dichter er op, hoe allen zich beijveren om hun' goeden wil te toonen. Welk een verblijdend verschijnsel te ontwaren, dat onze bemoeiïngen zich uitstrekken tot
het welzijn der arme verwanten in het verre Zuid-Afrika. Hoe
geheel anders is het nu dan vroeger, toen velen zich niets lieten
gelegen liggen aan het wel of wee van de beide jonge Republieken.
Thans voelen wij allen, dat die moedige strijders onze broeders
zijn, die dezelfde taal spreken, denzelfden naam dragen. Geen
wonder voorwaar, dat hun smart onze smart is.
V. Arnhem en 's-Hertogenbosch.
Nederlandsche Taal. (1 1 /2 uur.)
le gedeelte.
(Spelling van De Vries en Te Winkel).
Geef den inhoud van het volgende gedicht in proza weer:
Oud-Amsterdam was 't kijkjen waard!
Ge vondt, al deedt ge een reis m de aard',
Geen land en liên zoo wel gepaard!
Hun huis zoo stemmig als hun hemel,
Het water diêr als welvaartsbron,
En langs de gracht wat loofgewemel,
Of men natuur niet missen kon!
Ook was het aardig' om te aanschouwen
Als 't zonlicht speelde door dat groen,

Hoe die zoo zedige gebouwen
Zich geestig wisten voor te doen:
De gevelspits,wier luchte trappen
De voet verlokt werd op , te stappen,
Getooid met beeldje of gulden vaan, -De net gevoegde roode steenen,
Waartusschen witte wachtren schenen
Der spreuk, die 't midden mocht beslaan, --^
Het vensterke, achter zware luiken
Wegwijkende om den wind te ontduiken,
't Geheel trok als die klopper aan !
33*
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Er *oelde een wereld in die straten,
Als walgde 't rap geslacht van rust:
Toch viel in 's luifels schaduw te praten
Ter sluik werd op die bank gekust
De voorspoed wies -- en tempels rezen,
Voor alle tong, naar elks gemoed
Maar uit denzelfden overvloed
Voor ouden stok en schaamle weezen
Het dak dat schut, de school die hoedt!
Een stad die, eigenaardig groot
In dank haar deeglijkheid genoot!
E. J. POTGIETER, 1859.

2e gedeelte.

Nederlandsche taal (1 1 /4 uur).
Gebruik onderstaande woorden in zinnen en omschrijf vervolgens de
beteekenis ervan nauwkeurig:
Omzichtig , doorzichtig , voorzichtig , opzichtig , -- vergoeden , vergoelijken , vergelden.

le Gedeelte.
Amsterdam in vroegaren tijd loonde ruimschoots de moeite van
hem, die vol gevoel voor 't schoone, die stad aandachtig gadesloeg.
Nergens op aarde zou hij een volk aantreffen, dat zoo eigenaardig
paste bij het laad, dat het bewoonde. Dezelfde overeenkomst viel
op te merken tusschen de op het oog zoo eenvoudige, sobere
woningen en de meestal eentonig grauwe hemel. Hoe doorsneed
het water in alle richtingen de stad ! maar geen wonder : de koopman had behoefte aan dien verkeersweg ; groote en kleine vaartuigen doorkruisten de stad, om de koopwaren door zeeschepen
uit alle oorden der wereld aangevoerd, naar de pakhuizen over te
brengen. Schilderachtig teekenden zich boomenrjen langs de grachten af ; zij bewezen, dat de Amsterdammer niet enkel leefde voor
zijne zaken, maar ook open oog had voor natuurschoon. 1 ). Hoe
aardig kwamen die eenvoudige huizen uit, wanneer het zonlicht
en de wuivende bladeren der iepen ze beurtelings verlichtten en
beschaduwden. Om strijd bepaalde de aandacht van den toeschouwer zich op die eigenaardige trapgeveltjes, welker spits versierd
was met een beeldje of een' vergulden windwijzer ; op de roode
i) Onwillekeurig denken we bij deze regelen aan de fraaie beschrijving
V. D. M,

n Potgieters Zusters pag, 54.
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steenera, met de heldere witte voegen, slechts afgebroken door den
middensteen, waarop eene spreuk gebeiteld of geschilderd was, ; op
dat vensterraam, dat bescherming tegen de windvlagen scheen te
zoeken achter de zware luiken, op dien ouderwetschen klopper;
alles boeide het oog.
En welk eene drukte, welk eene levendige beweging in de
straten ! Van rusten scheen niemand te houden en toch de schaduw
der luifels bood eene geschikte plaats aan om een oogenblik te
staan praten ; toch wist menig jonge dochter bij ervaring, hoe gemakkelijk haar op die bank voor het huis in 't duister ter sluik
eenen kus ontstolen was.
De voorspoed nam toe. Kerken verrezen er voor lieden van
verschillende nationaliteit en van verschillende godsdienstige richting.
Maar nog meer deed de stad, toen de ijver harer burgers schatten
binnen bracht. Zij bezorgde den ouden van dagen eene veilige
schuilplaats . in 's levens wintertijd en voor de jeugd stichtte zij
scholen, waar de jonge burgers gevormd konden worden naar hoofd
en hart.
Wie zou het nog in twijfel willen trekken, dat Amsterdam een
dankbaar en degelijk gebruik maakte van de schatten, door den
handel binnen hare - muren gebracht?
2e Gedeelte.
1. Daar gleden verschillende gedaanten over het sneeuw veld,
omzicli tiq rondziende. en vóortsluipende in de richting, waar het
paviljoen lag (S c h i m m e 1).
Omzichtiq sloop de dief door de kamer naar het schrijf bureau :
het minste gestommel b.v. veroorzaakt door het stooten tegen stoel,
of tafel, zou hem hebben kunnen verraden.
Omzichtig is door middel van het achtervoegsel iq afgeleid van
't thans verouderde omzicht = het omzien, het her- en derwaarts
zien met het doel om op te letten of alles rondom veilig is, of er
niet van eenigen kant gevaar dreigt ; vandaar bij uitbreiding de
beteekenis behoedzaam (Woordenboek der N eder1. Taal).
Wie omzichtig te werk gaat, handelt zeer behoedzaam.
De plannen der Engelschen, toen zij president Kruger tot het
uiterste dreven, waren tamelijk doorzichtig : een ieder begreep, dat
niet het onrecht den uitlanders aangedaan, maar de begeerte om
-
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ééne groote Zuidafrikaansche Kolonie te stichten voor hen de ware
reden was, die tot den rampzaligen oorlog leidde.
Doorziclatiq is eene eigenschap van die stoffen, waar men zonder
moeite door heen kan zien. Glas, helder water zijn doorzichtiq.
In fig. zin zegt men dan ook plannen, doorzichtiq zijn en wel dan,
wanneer men zonder veel moeite de niet vermelde beweegredenen
of het niet vermelde doel kan kennen.
Mits gij voorzichtig wilt zijn, moogt ge vaders glas uit de kast
halen. Wanneer men eene droog gewreven naald voorzichtig op
water legt, blijft ze drijven.
In de letterl. beteekenis des woord is hij voorzichtiq, die aandachtig voor zich uit ziet ; bij uitbreiding heeft voorzichtig de
beteekenis van behoedzaam,* doch voorzichtigheid sluit minder behoedzaamheid in dan omzich tigheid.
„Wat schoon is, moet eenvoudig zijn." Stellig zullen de slaafsche navolgsters van allerlei dwaze modes, de vrouwen, die als de
mode het zoo wil, zich niet laten weerhouden zich opzichtig te kleeden, de waarheid van bovenstaande gezegde niet beamen.
Opzichtiq beteekent opzienwekkend, in 't oog loopend, de aandacht tot zich trekkend door vreemde kleedij.
2. -De schade, die , het vrachtgoed onderweg geleden had, werd
den afzender door de spoorwegmaatschappij vergoed.
Aan de sollicitanten, die aan het vergelijkend onderzoek te A.
deel hadden genomen. werden reis- en verblijfkosten vergoed.
Vergoeden beteekent door geldelijke offers, door liefheid goed
maken, vereffen, wat we een ander te kort hebben gedaan of
schuldig zijn. Geleden schade, onkosten, die we voor anderen
hebben gemaakt, uitgaven, die we in 't belang van anderen hebben
gedaan, worden vergoed. (N. e n Z. 1895, p a g. 558).
De zwakke moeder vergoelijkte het wangedrag van haren jongsten
zoon tegenover den vader, die den knaap bestraffen wilde.
„Dagen lang was een dergelijk schrapje het eerste gevolg zijner
bezoeken in dat huis geweest ; dagen lang viel het te vergoelzj Icen,
dewijl wetenschap winstgevende zijn kan ook zonder dat de kunst
louter de koe wordt." (P o t g. D e Z u s t e r s).
Vergoelijien beteekent goed, lief maken, een aardig, schoon voorkomen geven en in overdrachtelijken zin : ten goede uitleggen.
(N. en Z. 1895 pag. 558).
Men moet zedelijk hoog staan, om steeds kwaad met goed te vergelden.
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De arme ziel was verlegen met al de hulp, die haar in die
moeilijke dagen verleend werd ; de -gedachte hoe al die weldaden
te vergelden hield haar telkens en telkens weer bezig.
Vergelden beteekent beloonen. Wanneer we anderen iets willen
vergelden, gevoelen we behoefte om dien anderen iets in ruil te geven
voor wat zij ons aandeden of schonken.
VAN DER MATE.
NASCHRIFT.

Met genoegen constateeren wij, dat er hoewel zeer langzaam
meer naar gelijkheid in de Opgaven voor de Hoofdacte-Examens
gestreefd wordt :, door de beide commissie's in eene inspectie is
hetzelfde werk opgegeven, terwijl de opstellen in eene andere inspectie zeer veel overeenkomst •vertoonen. Waar we vorige jaren
(zie o.a. N. e n Z. 1897 pag. 556) onze bevreemding te kennen
gaven, dat bij de Acte-Examens voor onderwijzers en de HoofdacteExamens door de verschillende commissies verschillend werk opgegeven kan worden, terwijl bij de meeste andere examens voor alle
candidaten de schriftelijke opgaven dezelfde zijn, is het te begrijpen
dat wij vooruitgang in dezen op prijs stellen en ons vleien met de
verwachting volgende jaren nog meer eenheid te kunnen constateeren.

TIJDSCHRIFTEN.
De Gids, Juli.
Merkwaardig is een korte „Aanteekening" van J. N. v. 11. ;
merkwaardig vooral omdat zij aantoont op hoe betrouwbare wijze
de jongeren , die zulk een orakeltoon aanslaan , onze letterkundige
geschiedenis schrijven. Laat ik het volgende mogen citeeren:
„De Gcnestet door De Gids verwaarloosd ? -- In den bundel Stille
toernooien, waarin Albert Verwey zijn prozastukken uit de laatste
jaren verzameld heeft , komt , in het opstel „Op de grenzen" de
bewering voor , dat , toen Potgieter en Huet De Gids verlaten
hadden, „de frisschere klank van toekomstige (meeningen) er niet
in door . klonk". En tot bewijs daarvan wordt o.a. vermeld , dat
„de eerste dichter die, van zulk een levensbeschouwing uit, verzen
schreef, De Génestet door De Gids werd verwaarloosd.
Wanneer Verwey beweert dat De Gids na 1865 is achteruitgaan
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en nooit meer werd wat zij eenmaal was , dan heeft hij volkomen
gelijk ; maar niet minder is Mr. Van Hall in zijn recht , wanneer
hij Verwey op de vingers tikt : „Toen Potgieter en Huet De Gids
in 1865 verlieten, was De Génestet al drie en een half jaar dood.
Van een verwaarloozen van den jongen dichter door hen , die nà'
Potgieter en Huet dit tijdschrift bestuurden , kan dus geen sprake
zijn. En dat de levensbeschouwing van De Génestet en de dichterlijke vorm waarin hij ze uitsprak , tijdens het leven van den
dichter door de redactie werden gewaardeerd , kan niet duidelijker
blijken dan uit het feit dat een groot aantal -- vierendertig* -- van
de Leekedichtjes , waarin die levensbeschouwing zeker wel op de
pittigste en oorspronkelijkste manier zich uitte, het eerst in De Gids
werden opgenomen. Toen het lid der redactie Joh. C. Zimmerman 1 )
in 1861 den pasgestorven dichter . herdacht , kon hij dan ook met
het volste recht zijn opstel betitelen : „Onze jong gestorven vriend."
De Gids, Augustus.
De Bibliografiee . bespreekt een drietal der jongst verschenen
boeken. Vooreerst het wonderschoone Babel van L o u i s C o up er u S. „Nog is de indruk , gemaakt door de groote romans, waarmede Couperus ons een vorig jaar verraste , niet verdwenen ...
of de onuitputtelijke verteller heeft weder een nieuwe sproke gereed,
thans echter niet uit het leven van onzen tijd, maar uit de mythische
oudheid .... Weer geeft Couperus ons in dit nieuwe boek mooi,
oorspronkelijk werk, in zijn rijke taal, vol kleur en zwier en schittering .... Zooals een geniaal toondichter , oorspronkelijk in de
schepping van zijn motieven, zijn phantasie den teugel viert in de
uitwerking dier motieven, de instrumenten combineert in de stoutste
verrassendste verbindingen om kleur en glans te geven aan het
muzikaal kunstwerk , maar tegelijk met rustige zelf beheersching ,
naar een deugdelijk* bezonnen plan, zijn werk opbouwt, ontwikkelt
en afsluit , zoo doet Couperus in Babel.
Stormen laat hij zijn phantasie, schitteren zijn kleuren en klateren
zijn woorden, maar als de storm heeft uitgewoed en wij het geheel
overzien , blijkt het een kunstwerk , zoo stout van conceptie als
bezonnen van bouw."
1 ) Volledigheidshalve zij echtel nog vermeld, dat dezelfde Joh. C. Zim
meiman indertijd een te strenge kritiek van De Génestet's Eerste Gedichten trad geschreven in De Gids.

-
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Doodendazs door S t ij n S t r e u v e 1 s. Hier in dezen nieuwen
bundel schetsen is hij de echte Streuvels nog, die grijpt in het eigen
leven om hem heen op de Westviaamsche dorpen en het weergeeft
in zijn eigen, rijke taal. Over dorpsjongens die hun hoogste genot
vinden in vogelnestjes uithalen,' over arme kermisreizigers, over
een oude vrouw die verlaten sterft tussehen haar zwarten kater en
haar blinde vink , over vechtende honden handelen deze schetsen;
maar al dat gewone en eenvoudige is gezien en weergegeven door
een, wien geen karakteristieke bijzonderheid, geen trek, geen gebaar
van zijn modellen ontgaat en die, wat hij ziet, weet vast te houden
en weet vast te leggen in zijn oorspronkelijke , kernige , sappige
taal". De eerste schets alleen wordt wat ,,gezocht en phantastisch"
genoemd; maar verder lezen we van Doorke ,,wiens versleten
broek, een stuk afgesleten verdrietigheid, een poem is, waarbij de
verstelde broek van Ilildebrands ilollandschen jongen met haar
rijken inhoud het moet afleggen". .
Ta scheidnq en dood door M. A n t i n k. Daar is in het werk
van mej. Antink meer dan én mannelijke trek. Men vindt die
in de keuze van haar motieven , in haar kijk op de menschen en
dingen , in het buiten haar onderwerp gaan staan, zich nooit door
haar gevoel laten beheerschen , de dingen zeggen net zooals zij ze
ziet en hoort , als . het kan nog wat scberper en hoekiger dan zij
ze hoorde en zag.
Dat alles treft ook in deze schetsen , die alle , de eene in meerdere mate dan de andere, zich onderscheiden door een interessant
onderwerp op interessante wijze behandeld." Aanmerking wordt
echter gemaakt op enkele ,,opzienbarende en leeljk-klinkende woorden en woordverbindingen."

Nederland.
. De Kroniek wordt geopend door een hartelijk woord aan de
nagedachtenis van Dr. J a n t e n B r i n k. „Voor Jan ten Brink
was de litteratuur in den ruimsten zin de liefde en lust van het
leven; geen harer verschijnselen was hem onverschillig, hij genoot
van haar oudé strengheid, haar middeleeuwsche kleur, haar humor
en haar romantiek , en met geringe uitzonderingen ook van haar
modernste uitingen. Zijn opgaan in de elegische en heldhaftige
poëzie van het begin dezer eeuw belette hem niet , als de eerste
profeet van Zola in ons land op te treden ; zijn lust in het breed
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avontuurlijke, bohème-achtige, die hem tot de Spaansche schelmenromans , tot Rabelais , Scarron enz., zoowel als tot Breeroo en de
goede boerden dreef , kon samengaan met een waardeeren van het
teederste en substielste wat op dichtersnaren getokkeld werd."
Geprezen wordt „de diepe studie, de universeele belezenheid en de
verwonderlijke vlugheid in het combineeren van litteraire verschijnselen , maar vooral de warmte van hart , de overtuiging van
het belangrijke ervan , de volhardende ijver en de reusachtige
werkkracht , die den grondslag vormden van wat zoo smakelijk en
smaakvol , zoo tintelend van licht vernuft werd aangeboden. Met
Jan ten Brink is een man heengegaan , aan wien het Nederland
van de tweede helft der negentiende eeuw de grootste verplichtingen heeft."
Verder behandelt schr. nog enkele werken o.a. E i g e n h u i s
De jonge Dominee . . . . „ schijnt ons de roman als geheel weinig
geslaagd, voor de gedeelten kan iaen niets anders dan bewondering
hebben. De Waterkerksche typen niet alleen, ook de stadspersonen
zijn naar het leven geteekend ; er is in de wijze waarop over
kinderen , oude vrouwen , arme menschen gesproken wordt , iets
hartelf ks en zonnigs ; de hoekjes natuur, de details van het boerenbedrijf en van het dorpsleven , de bezwaren der kerkeraadsleden,
dit alles is zeker uitnemend opgemerkt en met de juiste kleur
weergegeven ;- de stijl is , ofschoon niet zoo doorwerkt als die van
Eigenhuis' eerste novellen, nog zeer verzorgd ; indien niet de wan kelende figuur van den hoofdpersoon het boek tot iets zwaks maakte,
zou ook op de uitmuntende detail-eigenschappen meer licht vallen.
Louis Coupe r u s' Babel. Men kan Babel op twee wijzen
lezen : als allegorie , maar ook als een gewoon sprookje. „Dan is
het heerlijk en schitterend, fluweeldonker en glanzig, dan is er niets
te veel in van prinsen en slaven en sterrenmantels en vlottende
sluiers en springfonteinen tot op de hoogste terrassen , en ivoren
torens , die als cylinders op en in elkaar schuiven . ..... Dan
geniet men in alles . ... dan kan men gerust zeggen , telkens
weer, tot het getal duizend-en-één bereikt is : „Scheherazade, lieve
zuster, vertel nog een sprookje."
Van Doodendans door S t ij n S t r e u v e 1 s wordt, ondanks veel
lof en waardeering gezegd : „De bundel als geheel maakt zeer zeker
lang den indruk niet van Zonnetij of. Zomerland, men gaat wenschen
dat weer ernstiger , dieper , intenser gevoelens en bekommernissen
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dan van cle tienjarige bengels het talent van den verteller mogen
lokken."
De nieuwe Gids.
Willem Kloos bespreekt de metrische vertaling van Vergilius'
Aeneis door Dr. Chaillet. Eerst wijdt hij eenige bladzijden aan

den Romeinsehen dichter - ook een sonnet Vergilius van zijne hand
komt in deze aflevering 'voor - om daarna zijn oordeel over de
vertolking in deze woorden samen te vatten: ,,Wie dus in zijne
-vertaling van een werk der oudheid de groote eigenschappen weet
te bewaren, wie haar frisch en krachtig en levend weet te houden,
als ware zij zelve een origineel, die verdient den lof en de dankbaarheid van ieder, die nog iets hechten blijft aan groote kunst.
En daarom brengen wij Dr. Chaillet, den meester-vertaler , uit
de volheid onzer erkentljke waardeering, bij deze een welgemeenden groet-van-eer."
De Letfer1undige Kroniek van De Gids bespreekt twee bundels
verzen van C. S. A d a m a v a n S c h e 1 t e m a. Beoordeelaar houdt
ons eerst bezig met een kort overzicht van ,,politieke poëzie" in
Frankrijk, Duitschiand en Nederland. Na Da Costa, zegt hij
hebben wij geen politieke poëzie van eenige beteekenis meer te
lezen gekregen. Een oogenblik kon men verwachten, dat een
nieuw, oorspronkelijk lied ,,een nieuw geluid" een uiting zou geven
aan wat in onze dagen zoo velen vervult , maar toen Herman

Gorter in het orgaan zijner partij zijne eerste nieuwe verzen liet
afdrukken, toen bleek dat een dichter die socialist wordt, • nog niet
altijd een socialistisch dichter is; men vroeg zich af wat de partijgenooten wel aan die rijmelarijen mochten hebben en groot was
de teleurstelling. .
Nu komt de heer C. S. Adama van Scheltema. De eerste verzen
worden zwak genoemd, de tweede bundel is iets beter : ,,wel is er
nog smakeloosheid en grofheid in het werk van den dichter . ..
wel zijn er nog goedkoope kwâjorigens-vuiligheden , maar bij meer
verscheidenheid van vorm en van inhoud klinkt alles frisscher,
ongezochter, opwekkender." 1-Jet slotwoord luidt : ,,Dat is nog wel
geen socialistische poëzie , waarmee men muren sloopt, poorten
opeirameit en eerzamen ,,bourgeois' schrik aanjaagt, maar des
heeren Scheltema's partijgenooteri, die aan den eersten bundel weinig
houvast hadden, vinden hier allicht iets van hun gading."
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Nederland.
De Kroniek is ditmaal kort ; wij noemen slechts de bespreking
van Borel's De laatste incarnatie. ;,Steeds moet men zich verwonderen over het nu en dan zoo bekoorlijk, nu en dan zoo werkelijk
inferieur talent van Borel. De nieuwe bundel bevat vijf novellen,
die bijna de uitersten er van geven , de eerste en de laatste héél
goed, de drie middelste zoo dun" mogelijk, grof-sentimenteel, lafvoos maakwerk van de ergste soort met een heel onfrisch bijsmaakje eraan" . .. . Wat de eerste en de laatste novelle betreft:
„men moet zeer verhard zijn om hier niet onder den indruk te
komen, er is weer die eerbied en bekoring in , waarvan Borel een
geheel aparte formule heeft . . . . Deze twee bijdragen maken
rijkelijk goed, wat door onbeduidendheid de drie andere misdoen.".'
Taal en Letteren, l ie iq., all. 5.
B. ft, Het abel spel, de Esmmmoreit. 't Mnl. komt hoe langer hoe
meer in trek . en in tel, ook bij 't onderwijs aan de Burgerschool.
Vandaar ook weer opvoering . van 't Mnl. tooneelspel. Eenige opmerkingen over de wijze van opvoering, mededeeling van, bespiegeling over den inhoud, die in twee bedrijven kan worden verdeeld;
het 2de speelt 18 jr. later dan 't eerste. De grondklank van 't stuk
is : de mens wikt, God beschikt.
R. A. K o 11 e w ij n , Verandering van woordbetelcenissen.
II. Verruiming, bv. naald, thans ook in haarnaald, laars, thans
ook van stof, sclter f, oorspr. • halve penning. III. Metaphoren, bv.

oog van een naald, tanden van een zaag, oorschelp, duim, el, oorspr.
onderarm, (Laan van 't geweer, roomlioren, bergruq, pen enz., in,
over, oorspr. alleen plaatselijke beteekenis, de dagen vliegen om,
begrijpen, eig. omspannen, droef, oorspr. niet helder, enz.
K. P o 11, Bron komt bij De Bie, een Zned. kluchtspelschrijver
voor in de bet. van Iwaaf ; er eyeren in slaan bet. in de 17de eeuw
zich haasten.
A/1. (3.
J. K o o p m a n s, Vondel-studieën V. De Immanente liefde.
Twee bruiloftszangen, een gemaakt toen de dichter 17 jaar oud
was en reeds neiging had tot mystiek en piëtisme, en een toen hij
75 jaren oud was, zijn maar schijnbaar verschillend. Het huwelijk
is in 't 0. en N. T. een heilige instelling, waaraanJezus te Kana
zijn wijding gaf ; zoo ziet een mystiek en vroom dichter in. het
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huwelijk iets goddelijks. Bij Vondel is liefde de stroom der immanente liefde, die uit het hoogste Wezen vloeit.
R: A. K o 11 e w ij n , Verandering van woordbetekenissen.
IV. Metonymia's : kansel, oorspr. hek, gezicht, arme ziel, pikbroek,
wereld, bezegelen, tongen dat de bet. krijgt van talen, gang, enz.
V. Andere veranderingen. Overdrijving : ontelbaar, zeker, tamelijk,
eig. betamelijk. Verkleining : niet kwaad. Euphemisme : bestekamer, gut. Ironie : 'n mooie historie.
Dr. R. A. K o 11 e w ij n , Tleranderingen van woordbetekenissen.
VI. Opeenvolging in betekenisverandering, bv. daar, - bij w. v. plaats,
tijdb. voegw., redengev. voeges. ; onnozel -= onschadelijk, onschuldig,
halfwijs ; roede -- stok, lengtemaat. VII. Betekenisverandering van
zegswijzen : achter 't net visschen, op touw zetten, enz.
Dr. J. B. S c h e p e r s , Schetsen uit ons moedertaalonderwijs,
waarin de S. vertelt, hoe -hij een gedicht met de leerlingen behandelt.
Letterkundige sprokkelingen van wijlen J. A. F. L. baron van
Heerkeren. 4) Leo de Groote van De Lannoy is in aanleg wellicht
ons beste treurspel. 5) Het Baantje van den toren van De Gen.
toont niet, dat de tering voor de omstanders treuriger is dan voor
den lijder, ook niet dat de ljderes oog heeft voor Gods liefde. 6) Door
Huets voortreffelijke studie over Hooft heeft S. Gerard van Teelzen
herlezen, een uitmuntend treurspel vol van de schoonste gedachten.
A fl. 8.
K. H. d e R a a f, De brief van P. C. Hooft aan de Kamer I.
.

L. ' B. Schr. komt tot de conclusie, dat waarschijnlijk een der

leden van de Oude Kamer of van de Duitsche Academie de eerste
omwerking heeft vervaardigd, die uit Brandts Lykreeden van 1647
voor een gedeelte bekend is, en dat een tweede omwerking is • gemaakt door een onkundigen afschrijver, afgedrukt in de Verscheyde
Nederduytsche Gedichten.
4/1. 9.
A u g. G i t t é e, De Legende van biet Mannetje uit de Maan is
af te leiden uit een verhaal in de Edda, door de Noormannen verspreid,
onder den invloed der kerk reeds in de Middeleeuwen gewijzigd.
Tijdschrift van Nederl. taal- en letterkunde. XXe deel, afl. 1.
J. V e r dam , Een weinig bekend Malegijs-fragment te Berlijn,
vroeger uitgegeven door een hoogleeraar te Chicago in een Amerik.
ts,, thans opnieuw met enkele verklaringen afgedrukt.

J P r i n s e n , Men noemt geen koe bont, of er is wel een
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vlekje aan. Vlek dient men hier oorspr. niet als fout op te vatten
maar als bewijs.
J. A. W o r p , Jacob de Mol's spel van Aèneas en Dido ,1552) —
vgl. ts. VIII, 232 — is ontleend aan Aeneis I en IV. Een comedie
ofte spel van Susanna (1582) — zie Kalff. Ned. Lett. II 371 -is vertaald naar Wagners omwerking (1538) van Rebhan's Susannen
(1536).

Venators Reden vreucht, een Nederl. schooldrama van 1603, is
gedramatiseerd vertaald naar Hippocrates.
H. K e r n , .Huls, hulst is gevormd met het achtervoegsel is, dat
versterkende of verzwakkende kracht had, evenals on in Fr. mignon
en coc/ton, il in Goth. mikils en leilils, erd in Ned. lieverd en lomperd ; het beteekende oorspr. zeer stekelig of stekelachtig. Evenzoo
is gevormd els, Lat. aln2&s, waarschijnlijk zoo genoemd naar 'de
roodbruine kleur die het hout aanneemt als het van de bast ontdaan is.
Kachíel, kachel is ontleend aan 't Lat. capitale, waarvan ook
Eng. cattle. De bet. is vooral paard en veulen.
Vreugde van vreugen, vroude van frouwen en vreugen uit froogjan staat naast frouwen als oog naast ouw.
J. H. G a 11 é e, Jienne, hunne, hyne in Hennekleed doodwade,
hunnebed doodbed. Deze vormen kunnen teruggaan op Idgn.
ken, Gr. kaíno en oorspr. dood, doode beteekenen.
P. L e e n d e r t z J r., Eeniqe g eneuch li j eke dichten, overgedrukt
uit een Brusselsch hs.
.A, fl. 2.
J. t e W i n k e 1, Bij drngen tot de kennis der Noordnederlandsche
tongvallen III. De oudgermaansche lange i. Deze i is tweeklank
geworden, ij, uitgesproken als ei, 't eerst in Brabant in de 15e
eeuw, vandaar doorgedrongen over 't grootste deel van ons land.
In sommige streken is de i echter voor medeklinkers gebleven,
voor klinkers en op 't eind van een woord i-j geworden. Na i is
h weggevallen en deze i is behandeld als i voor -klinkers : dijen,
vlLj en ; aantijgen, rijgen ; belijden, wijden. Na i is dof th weggevallen.
C. G. N. d e V o o y s, De Mnl. legenden van Pilatus, TVeronica
en Judas. Deze worden afgedrukt naar 't Comburgsche en naar
't Haagsche hs. en de ontwikkeling dezer legenden wordt beschreven.
—
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TAAL EN ZEDEN ONZER VADEREN TOEGELICHT
DOOR EENIGE OUDE KLUCHTSPELEN.
IIT.
Vervolg van de lijst der gebruikte. Blij- en
Kluchtspelen.
AD = De Amsterdamsehe Dragonnade, Blijspel, te Amsterdam
1714 (door Y. Vincent).
BA = De Bekeerde Alchimist of bedroogen Bedrieger, Kluchtspel, te Amsterdam 1714.
BO = De Bedrogen Officier, Blijspel door H. van Elvervelt, te
Amsteldam 1789 (Een vroegere druk is van 1761).
BS = Beslikte Swaantje en Drooge Fobert of de Boere Rechtbank, Blijspel door A Alewijn. Te Amstellam 1715.
D = De Driftige, Blijspel door J. Nomsz. Te Amsterdam 1782.
DBS = De Belachchelyke Serenade, Kluchtspel door Y. Vincent,
te Amsterdam 1713.
DDD _ De Dwarsdrjfster, Kluchtig Blijspel, te Amsterdam 1784
(vertaald uit het Hoogduitsch door P. A. de lluybert van
Cruyningen ; de iste druk is van 1718).
DW = De Wijioegst, Kluchtspel, uit het Fransch nagevoigt van
den Heer Dancourt. Gerijmd door Abraham de Wit de
Jonge. Te Amsteldam 1698.
DZ = De Zwetser, Kluchtspel door P. Langenclyk. Te Amsteldam
1733 (De lste druk is van 1712).
E = Echtscheiding van Jan Klaasz en Saartje Jans, Blijspel
door T. Asseljn 1685.
F = Filibert of Oud Mal , Blijspel door J. van Paffenrode,
t'Amsterdam 1697.
FB = Fielebout of de Dokter tegen Dank. Blijspel te Amsterdam
1711, 2e druk, naar Molière (De le druk is van 1680).
G-H = Het Gedwongene Huuweljk, Blijspel, Laatste druk, te
Amsterdam 1710 (naar Molière).
G = De Gelukte List of Bedrooge Mof, Blijspel, twede druk te
. Amsterdam 1702.
..
HOW = Het Onbesturven Weeuwtje, Kluchtig Blijspel. Te Am-

terdam, 1718 (door P. A. de Huybert van Cruyningeu).
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HU = Hopman Ulrich of de Bedroge Gierigheid, Blijspel, t'Amsterdam 1697 (een oudere druk is van 1665).
JK = Jan Klaasz of de Gewaande Dienstmaagd, Blijspel door
T. Asselijn, 1709 (Uitg. van Dr. A. de Jager ; de Iste
druk is van 1682).
K . — Kraambed of Kandeelmaal van Zaartje Jans, ' Vrouw van
Jan Klaasen door T. Asselijn 1683 (Uitg. van Dr. A. de
Jager).
LD - De Leevendige Doode, Kluchtspel, te Amsterdam 1716
(door J. Meyer).
LV = De Listige Vrijster of de Verschalkte Voogd, Blijspel.
Te Amsterdam 1707 (naar Molière door Y. Vincent).
(Een oudere druk is van 1690.)
Loon' naar Werk door Y. Vincent, Kluchtspel. Te AmLW
sterdam 1710, de twede druk, overgezien en verbetert.
(De iste druk is van 1709).
MW = De Malle Wedding of Gierige Geeraard, Blijspel. De
Vierde Druk te Amsterdam 1713 (De Iste druk is van
•

.-

1671).

•

P .= Pefroen met het Schaapshoofd, Kluchtspel. Deeze derde
druk merkelijk verbeterd. Te Amsterdam 1711 (door
Y. Vincent).
De Schilder door Liefde, Blijspel. De Twede Druk. Te
SL
Amsterdam 1716 (De 1 ste druk is van 1682).
SM - De Stiefmoeder, Kluchtspel, door T. Asselijn 1684 (Uitg.
van Dr. A. de Jager).
SW = Het Spookend Weeuwtje, Blijspel. Derde Druk te Amsterdam 1713 (De lste druk van 1684 door L. Meyer,
de druk van 1715 verbeterd door A. van der Goes).
De Wanhebbelijke Liefde, Kluchtspel. Twede druk. Te
WL
Amsterdam 1704.
- --

-

Erratum.

op bl. 233 is Bruiloft bij vergissing .mannelijk gebruikt ; men
verbetere dus reg. 14 en 15 v. o. „Voorgangsters ' van die" en reg.
8 v. o. de bekende Bruiloft".
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Nu gaan we verder met onze beschouwing van het
Eten, Drinken en Rooken.
De natuurlijkste drank is wel water, en het is ook de gezondste,
mits het zuiver zij . Toen ons land nog weinig bevolkt was , en
er vooral nog weinig fabrieken waren , dus tot in de 14e en 15e
eeuw, dronk men het water uit de stadsgrachten en brouwde er
zijn bier van. Toeneming der bevolking en der industrie deed het
water vervuilen en in 't begin der 17e eeuw dronk nog enkel 't
armste gemeen water uit de grachten. (Zie J. t e r G o u w , Amstelod. II 227, 228.)

Vandaar roept Warenar uit:
Heeft 'er niemant wat graft-waeters ? ay, schenkt me ien dronkjen.
(W. 1617.)

In de 17e eeuw werden onder de nieuwe huizen regenbakken
gemaakt , maar als 't in lang niet geregend had en de bak leeg
was , gingen de lui naar de brouwerij en kochten 't water uit de
schuit voor een duit den emmer.
(J. t. G. Amstelod.)
Daarom zegt Symen :
We souwen 'wassen en onse back is leegh, en 't water uyt de brouwersschuyt
Dat kost ien hiele hanght vol ghelds, elek emmertje, legserre daer, een duyt.
(S. S. S. 1612.)

Water werd dus alleen in tijden van duurte en ellende gedronken : bier was de drank.
In de 17e eeuw vindt men aangeteekend :
„'t Zij dan dik of dun 1 geen zo armen mensch hier t' Amsterdam , of hij drinkt ten minste scherpbier en geen water."
(J. ter Gouw , Gesch. van Amst. III, 318.)
) ,

Nu waren onze vaderen in het drinken niet achterlijk.
De Hollanders , par Die ! sy drineken als moffen en poepen.
(S. B. 1617.)

Dit antwoordde Jonker Jerolimo op 'tgeen Robbeknol opmerkte:
De grootste dronekerts, Heer, dat zijn de beste geesten.
De tref elyckste gheleerde die drincken de meeste wijn.
1) dik- of dunbier.
Noord en Zuid, 24ste Jaargang,
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Maar zij konden veel verdragen:
Want onse volek, dat is volek, sij blij ven even fris,
Het wel drincken is een kunst, die elck niet egeven is.

(Moortje 1615.)
Dit neemt echter niet weg , dat velen ook meer dronken , dan
zij verdragen konden , en dat geen taal zoo rijk is als de onze in
woorden , die dronken zijn" beteekenen. Slechts één , dat thans
niet meer gebruikt wordt , willen wij aanhalen : het woord buis,
van 't werkwoord buisera
veel drinken. Het komt reeds bij
Kiliaan voor : buyse
dronken , en elders herhaalde malen tot in
de 18e eeuw :
Want worden mijn meester buys,
Hij sloech de pottebanck stucken , en al de glasen uyt in 't huys.
(S. B. 1617.)
Iek moet vrolyck veesen als ick buis ben:
want mij is dan niemendal in de weeg.
(G. C. van San ten , Lichte Wigger, 1617, M. 65.)
Hij stiet mijn uitte weeg, ik loof hij is dapper buys.

(M. F o k k e n s, Ital. Schoorsteenveger, 1662, M. 451.)
'Wat droes wil dat zeggen ? is 't volk hier altemaal zot of buis?
(D. G. T. 1715.)

Als men de verschillende drinkgebruiken nagaat, mag het geen
verwondering baren, dat men sterk moest wezen, om het lang vol
te houden : ten eerste het op sommetjes drinken.
Nicht , hedde wel gesomt
In oulie land of op e sommeke gedroncke ?
Daggoot hier soo gaglioórt.
(Dat gaat hier zoo gaillard.)
(T. C. 1653.)

Hoe dat in zijn werk ging , op sommetjes drinken, blijkt uit den
volgenden brief, voorkomende in een boekje van den rechtsgeleerde
U. Huber, t te Franeker 1694.
„Gij weet, dat, na d'eerste graagheyt van het eten was voldaan,
verscheydene gesontheden omgedroncken wierden. Na de gesontheden ving men aan te drincken op sommet es, soo men het noemde;
elck met syn naastsittende , doch niet eygene vrouw of jonge
dochter. Doen het aan u was toegekomen , ginkt gij u almede
Yer8chuylen met uwe buurmansvrouw , die niet lelyck was , achter
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de ser riët, daar gij soo lang slorfdet ende kustet ende leektet, tot
het glas met diekwils herhaalde teugjes uytraakte, terwyle d'andere
gasten ondertusschen met messen ende lepels klopten en tierden op
de schotels en schalen, om soo 't geklap van de kusjes niet te laten
hooren." Dit geschiedde op de bruiloft van „Neeff en Nichte."
Daarna ging men over tot een pandspelletje en vervolgens begaven
haar wederom tot sommetjes te drineken, staande twee ende twee,
maar noyt eygen man ende vrouw te 'samen, ende scheydden niet
van. elckander ronder over een glas meer als vyf-en-twintig kusjes
te geven".
(Oude Tijd, jaargang 1874).
Andere drinkgebruiken blijken uit de volgende plaats:
Het was byget sulcken kellick met nuwe Spaansche Moskedel,
Iek roock , ick proefde , ick dronekse , o mijn , het smaackte soo wel!
Dan wast met een beniste boortje en dan met een Rondeeltje,
Dan de santé van de Matres, dan een klaverblaadje met een steeltje,
Dan Konoribus, dan met een oochje en dan met een snaers.
,

(Moortje 1615).
Een Benisle- of Meniste-boortje is een glas tot den boord of rand
volgeschonken. (0 u d e m a n s. Wdbk op Breeroo). Zoo drukt Hansje
de scharenslijper zich uit:
Schenk vry vol, ik mag men glaasje noch wel uit ; ik ben .genist.

En later :
Mijn hofmeester, ik brengje een klaverblaatje met een steeltje;
En jij lijkt wel een secretaris , ik brengje een Beniste boortje.

(F o c k e n s, Dronkken I3ansj e 1657).
.Kont oribus, zegt 0 u d e m a n s, is eene onherkenbare verbastering.
Verder:
lek brenghje een klaverbladt daer achter aan een steeltje.
(W. B. 1641).
lek brenghje, lichtevinck, een troyke schoontjes uit.
(W. B. 1641).
Kom laat eens proeven of hy is van 't echte bed:
Geef; deez' drieling is zo net
Als kristal.
(L. W. 1710),

Een .Klaverblad was een beker met drie kelken, elk met een
steeltje aan een bol gehecht ; als men de kelken vol schonk, liepen
34*
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ook de steeltjes en de bol vol, en dan moest> alles schoon leeg gedronken worden. In den bol was nog een dobbelsteen verborgen,
welks oogen aanwezen, hoeveel ipaal men den beker moest ledigen.
In L e F r a n c q van B e r k h e y, Oud-Holt. Vriendschap
vindt men een klaverblad afgebeeld.
Men kon ook wel een klaverblad drinken, zonder dat men zoo'n
kostbaren beker rijk was.
Daniël Heinsius dichtte een drinkliedje:
,

,

Vrienden van 't edel nat
Drie glaasjes zijn drie teugen (ter)
Drie maakt een klaverblad.

Een troyke is een drieling, volgens B i 1 d e r d ij k hetzelfde als een
klaverblad, volgens Le F r a n c q van B e r k h e y niet hetzelfde;
deze vermeldt het volgende drinklied :
Laat ons zamen vriendschap drinken,
Ongeveinst uit 's harten grond,
Driemaal, driemaal samenklinken,
Driemaal, driemaal, in het rond,
Overbrengen aan elkand'ren,
De eene rechterhand in de and'ren.
Is het driemaal rond gegaan,
Laat het onderst boven staan.

(Zie D r. S c h o t e 1, register op W. B.)
Behalve drielingen, worden ook fluiten meermalen genoemd.
Steven de smid, schutter, zegt tot Frank, zyn' kapitein:
Wel, men Heer, je moet me verekskeseeren,
Ik bin met ons korperaalschop , as je weet , aan den Overtoom weezen
teeren (= potverteren),
En 'k heb in 't partekelier, zo ien glaasje 'edronken mit de Luitenant;
Of hij vechten ken, weet ik niet, maar van drinken het hy ekselent verstand.
Hij nijpt ze ! de Droes, ...
Hoe hebben we mekáar nae 't gat ezeeten
Mit fluiten en drielingen, en dat al van den ouwen hond,
Boordevol 'eschonken en schoontjes eleegt tot de grond.

(D. V. K. 1704 ; lste druk 1678)
Een pints roemer was een wijnglas, dat den inhoud van een pint
had, d. i. 6 deciliters ; vol rijnwijn werd hij een soppige peer genoemd.
Bijvoorbeeld:
Karel : Ha ! de edele studie is mijn leven.
Moeder : Met maaten, met maaten!
Heintje : Een pints roemer is een goede maat.
(H. B. 1684),
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en:

Zoppige peer op zoppige peer,
Zo noemen ze een pints roemer rinze wijn.

(A. du Moulin, de Lichtmis 1687, M. 565).
In de TVolksverviaken bl. 671 vindt men vermeld : hens-, molen-,
dobbel-, fluit-, Spinola-, nautulus- en stortebekers, scheepjes, schoenen,
kokossen, enz. en in De Oude Tijd 1869, 70, 73 en 74 vindt men
afgebeeld een' molenbeker, een' fluit- en luibeker, een' stortebeker,
een schoentje, een' uitluider (Dukdalf die heeft het te zwaar verbruid. Wij luijen den Koning van Spanje uit.), een' houten gildebeker en een' drink-uit of boit-tout.
Drinken deed. men niet alleen te huis of aan den vriendendisch,
maar ook veel in de herbergen.
Wil je me niet gelooven, gaat 's avonds maar eens door de Kalverstraat
of langs de Nieuwendijk, je zult ze met hoopen
In de huizen, daar Bier en Wijn verkocht werd zien loopen.
't Is licht af te neemen, dat men daar zijnde drinkt,
De Verkeerborden gaan dat het klinkt.
(D. H. 1684).

En bleef het nog maar bij „'s avonds", maar er waren er die
een Jonasje of een Daniëltje maakten, d. i een paar dagen en nachten
aan 't drinken bleven.
Dus mien ik nu by Levyntje in floribus te gaan zitten.
En daar een Jonasje of een Daniëltje over te kitten
(D. G. T. 1715).

„Het spreekwoord een Jonas maken", zegt T u in m a n I bl. 5,
„past men toe op ymand, die in de herberg blijft zitten zwelgen",
zo lang als Jonas in den visch was ; en zij maken hem Jonas beteekent bij de studenten, volgens H a r r e b o m é e II deel :- drie.
dagen en drie nachten aan den zwier zijn.
Van gelijke beteekenis was donkertjes maken.
Wat heb ick al Danieltjes, Jonasjes en donckertjes emaeckt ? en nimmer
was ik het moe.
(M. G. T e n g n a g e 1, Frik in 't VTerhuys 1642, M. 174).
Ik heb bij de Kunstenaars verkeert,
Ook wel ien Jonasje bij heur emaakt, en meenige schoone stuiver mit
'er verteert.
(M. G r a m s b e r g e n, den Ilartoog van Pierlepon, 1650. M. 266).

De maten, waarmede oudtijds drank gemeten werd, waren anders
dan tegenwoordig ; n.l. :
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Een vat is 4 okshoofden, een okshoofd is 6 ankers, een anker
is 2 steekannen, een steekan is 8 stoopen, een stoop is 2 kannen,
mengelen of mingelee 2.42 Liter, een mengel is 2 pinten = 1.21
Liter, een pint is 4 mutsjes
6 deciliter, een mutsje is 1.5 deciliter.
Volgens eene andere opgave (1747) is een voeder 6 amen ,
1 aam —15 stoopen, 1 stoop = 2 kannen en 1 kan 2 pinten.
Een vat bier wordt verdeeld in halve, vierde en achtste vaten
en houdt 8 steekannen, elk tot 16 mengelen.
Een steekan of stekan is een stede-kan = stadskan.
Een vaan, als maat voor bier, is waarschijnlijk twee pint;
K i 1 i a a n geeft op : mensurae quatuor d. i. vier maatjes, hetgeen
ons niet wijzer maakt.
M. bl. 653 verklaart vaan door : „(eigenlijk) een munt, waarmee
men een mengel (twee pintjes) bier betaalde, (vervolgens) de hoeveelheid bier zelf."
Deze maten dient men te kennen, om de volgende plaatsen te
verstaan.
Daar stonden die Brandewijn-drinckers en droncken 't mutsjen om twee
blanken.

(Moortje 1615.)
Neen, Mama, ik ben noch nuchteren. —
Dan rekenje, dat mut,jje brandewijn niet?
(11. S. 1684.)
Daar de kan
Het vaandel is , daar men twee blanke geeft voor een pintje.
(J. N o o z e m a n, Bedrooge Dronickaart, 1649 M. 259).
Nou vrindje, vrindje
Kom , brengme thuis en geef een pintje.
(D. N. 1733.)
'k Zoep idel Bremer beyr, ik slagt mijn zalig Voortje. —
Van 't alderbeste slag, het ninglen om een Oortje.
(D. V. M. 1717.)
Al sou ick bygort noch geven seven vaan int ghelach.
(G. 1612.)
En as daer een paer vaens kan is
Met Dantsicker smockuel of met dat mannelijck Rosticker bier.
(S. B. 1617.)
Daar sinder, niemes te na esproken, al beter in de stad
Die een Vaan met één tooch drincken en in één nacht een hallif vat.
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(Moortje 1615.)
Lou, de Nachtwacht:
Mijn vriend zei hij, houdaar, 'k vereer
Je een vaantje voor je trouwe zorgen ... .
•

Doede, een schipper:
Is 't je om een vaantje of twee te doen ?
'k Zal 't geeven ...
Wel hoor eens, zoek je scha, te mijen ?
Lou:
Wij maten licht ons vinden ; maar
Daar moet meer geld zijn als -een paar
Of drie, vier vaantjes.
(D. N. 1733.)

Twee nachtwachts hadden namelijk een schipper, die nog laat
naar boord ging, onder een nietig voorwendsel aangehouden, en
wilden hem weer laten loopera, mits hij goed opdokte.
Begut dat sop
Voel ik warentig in men kop,
ik heb van nacht niet meer as twie stoop wijn 'ezoopen.
(K. L. 1740.)

Bier was de volksdrank bij uitnemendheid, en zoo oud, dat het
tot in den nacht onzer oudste geschiedenis opklimt. Bij T a c i t u s,
Hoofdstuk 23, leest men : Hun (der Germanen) drank bestaat in
een vocht, getrokken uit garst of tarwe, 't geen, uitgegist, eenigszins naar wijn gelijkt.
In de middeleeuwen namen de graven het bier in bescherming,
in zooverre, dat de belastingen daarop niet te hoog mochten zij n
(J. t e r G o u w, Gesch. van Amst. 1I : 107) en dat er ambtenaren
werden aangesteld, die toezicht moesten houden op de goede hoedanigheid (id. III : 318).
Zoolang het water in de stadsgrachten zuiver en drinkbaar was,
brouwden de poorters in hun eigen huis hun' dagelijkschen drank,
drinlcelbier genoemd. (J. t e r G o u w, Straatnamen, nieuwe uitgave, bl. 31.)
Vreemde bieren werden in groote hoeveelheid ingevoerd en
verbruikt : in de 15e eeuw Hamburger en Wismarsch en in de 16e
eeuw meer Haarlemsch, Goucdsclh en Arnersfoortsc1 en vooral Del f tsch
bier, ook Jopenbier en dubbel Goudsch. (J. t. G., Gesci. van
Amst., III, V.)
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Hugo de Groot zei in 1600 van Delft, dat het door puik van
bier vermaard was (cocto notissima pot.)
Het aantal brouwerijen in Amsterdam bedroeg in 1505 tien en
in 1663 twee en twintig, welk getal honderd jaar later door den
bloei der koffie en thee tot dertien gedaald was.
Welk eene rijke verscheidenheid van bieren onze voorouders te
hunner beschikking hadden, blijkt uit een aantal plaatsen.
De minste soort. was wel scherbier, scharbier of scharrebier. Scharpof scherpbier was de gewone drank van den gemeenen man en
daarom ook aan geen belasting onderworpen. 't Was voor sjouwers
en straatloopers op bruggen en pleinen te koop tegen een duit het
mingelen (A°. 1581). (J. t e r G o u w, Straatnamen, nieuwe uitg. bi. 28).
-

Kalje van bruits wijn, Lekker, vraeght nae bruits scharrebier.
(W. 1617.)
Want die sijn kost wint in sijn sweet
En schar-bier drinekt en droogh-broodt eet,
Die wenscht niet meer als wel te rusten.
(A. 1623.)

Spottenderwijs zei men ook : „scharbier van een stuiver de kan,
zes duiten weerom" (P. M a r i n, Gr. Ned. en .Fr. Wdbk. 1768)
en als scheldnaam : scharrebiersju ffrouw.
Mijn lieve scharrebiersjufTrouw , ik vraag veel naeje beuzem, die vuisten
passen der" op , kom ik je maar op je huit.
(S. M. 1684.)

Het werd ook genoemd dunbier. K i 1 i a a n geeft op : scherpdun bier (tenuis cerevisia).
bier
Nae-bier j. worte o f t meddigh bier, qhe-soden mout = flauw, zoet
of jong bier (mustea cervisia et tepida ; dilutum ex quo postea
cervisia coquitur, etc.).
In een Amsterdamsche keur van 1586 lees ik : „Ordonneren
ende willekeuren .... dat men van alle naebieren en de andere
kleyne bieren .... gehouden sal wesen den Excyse te betalen, enz.
Ende sullen de voorschreven nae-bieren ende kleyne bieren in gekeurde tonnen inne-gebrocht moeten werden, enz."
In een keur van 1675: „dat door de disorders en menigvuldige
sluykerij en, die gepleegt worden bij de smokkel- tappers (Zie lager:
smokkelbier ?) -- deweleke in plaetse van hare Bièren bij de Hael-kan
ofte by de Kleyne Maet verkoopen, haer niet en ontsien gelagen
te setten, en daar toe allerhande vreemde Bieren in te leggen — enz."
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En : dat alle de genen die geadmitteert sullen werden om Bier
by de Hael-kannen te mogen verkoopgin, gehouden sullen zijn een
vaentje oft bortje uyt te hangen, daer op geschreven staet : Hier
verkoopt men kleyn Bier bij de Kan, tot gerief van de Borgeren."
De vrije Herbergiers moesten een krans uithangen, ten teeken
dat zij alle soorten van bieren mochten tappen.
Klein-bier was dus ook voor den geringen man ; vandaar zegt
Robbeknol:
Dat hebje wel, Baes,

van kleyn bier

krijght men luysen in de maegh.
(S. B. 1617.)

Een ander gering soort bier heette peuzelaar.
In eene keur van 1588 leest men : dat alle peuselaren ende
vallen buyten deser Stede (Amst.) gebrouwen van nu voorts aen
op de Nieuwe-sijts-Kolck beschoyt sullen werden."
In een reken- en kasboek van den abt van Olde-clooster (Fr.) is
aangeteekend : „27 Octobris 1579 noch III g.g. (3 goudguldens)
en de 10 stuvers , voor een tonne poeselaer (Hav. XXXIV).
Zoo wordt figuurlk van een blufmaker gezegd:
Hij doet hem op as Delfs Engels en 't is noch qualyk peuzelaer.
(J a n V o s , Klucht van Oene, 1642. M. 181.)
Jy hebt een ander lieff
Daer suypje reynsc-wijn mee, en ick moet myn belyen met peruzelaer.

(A. B o e 1 e n s , Klucht van de Oneenige Trouw, 1648. M. 254.)
Wat binnen de stad zijner inwoning gebrouwen werd, noemde

de burger binnenbier.
Drinkt gij binnenbier of wezeper ?
(D. G. T. 1715.)

S;nokkelbier was een soort bier, maar welk ?
Secht nou en reys, Balich, waer is het beste smockelbier in de stadt ?
In Sinter-Klaes-straat, of in Dirck van Assensteeg ?
Daer jij 't pyntjen om een blanck van mal pasre kreegh.
(S B. 1617.)
En as daer een paer vaens kan is
Met Dants-icker smockuel of met dat mannelyck Rosticker bier.
(S. B. 1617.)

Smokkelbier is al even onverklaarbaar als een blank van mal passe.
Betouw was bier met honig gezoet ; volgens 0 u d e m a n s
Wdbk. was het met betonie (eene inheemsche plant) bereid.
In dan droncke wij de Betouw en de Wijn soo lustich als water.
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(Moortje 1615.)
Del f tsch bier was het beroemdste, omdat het pittig was.

Soo mach ick dencken dat het vermaerde Delfs bier
Die vertuyt (vertu, kracht) in hem heeft dat het de vreemde lieden
Verandert in ghedaent.
(S. H. 1622.)
-

Het werd ook genoemd : Van 't oude geloo f :
Haelt men eens van 't ouwe geloof. —
Wat is dat ? -- Delfs.
(K. K. 1612,)

H a r r e b o m é e geeft dit ook onder de spreekwoorden op in
zijn 2e deel.
In Delft werd ook Engelsch bier gebrouwen, evenals in Dordrecht;
men kan dat het best vergelijken met ons Hollandsch Beiersch.
In het íM o o r t j e wedt Kackerlack met Roemer om een vaan
Del fs- Enghels en Fij tj e zegt in de .Kh cht van Oene door J a n
Vos (1642) :

Die treuzelaer,
Hij doet hem op as Delfs Engels en 't is noch qualijk peuzelaar.
(M. 181.)
Kom laeten we hier nou niet langer zitten snappen,
'k Heb dorst, laet aenstonds iens een Flap Dorts Engels tappen.
(K. L. 1740.)
Ook Rotterdamsch bier was in de mode.
En hebben wij. Rotterdams of Longs Engels of Rijns of Spaensche Wijn,
Se drinckter so droncken as ien vareken (t. w. de dienstmeid).
(Mol. 1613.)

0 edel Rotterdammer bier
Wat hebt gij groote kracht.
zongen de jongens rondom Hansje den scharenslijper.
(F o e k e n s, Dronlcken Hansje, 1657. M. 347.)
;

Longs Engels is Londensch Engelsch, ter onderscheiding van
't straks genoemde Delftsch en Dordsch Engelsch.
In de volgende aanhalingen hebben wij ook met Engelsch bier
te maken.
Maer Jan, ick heb ghehoordt en oock van daech vernomen,
Datter goet excellent Ennghels bier is ghekomen. —
Wat sal ick in dese pot , Lonsbier of Delewijn, laten tappen?
(S. B. 1617.)
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in deze met Duitsche bieren :

En

Belieft de heeren wijn ? of goe Bruynswijcker mom ?
(W. B. 1641.)
'k Zoep idel Bremerbeyr, ik slagt mijn zalig Voortje.

(D. V. M. 1717.)
Brabantsch bier
Ghy drinckt gaern Antwerpsbier, ghy eet gaern bestaytjes.
(L. 1613.)
En dronek ick moye dubbelde Faaro uyt prochiaens vaatje met Mater en
de Pater.

(Moortje 1615.)
Evenwel was hij alle mergeri met syn neus in de brandewijn,
Dan om een toebackje, daer nae om een Pharoofje.

(Van Santen. Snappende Sytgen, 1620. M. 105)
Goe spijs en slaapen, en ook allerleye bieren
En Varkens Leuvens, dat de maag verwarmt en 't bloed.

(D. G. B. 1717.)
En eindelijk vinden wij nog een paar soorten bier in deze plaatsen:
Groeninger dubble Kluijn, so dik als scheepsgrutten met Dortse mom.

(Dronicken Hansje, 1657.)

en:
Wil je geen wijn geven, tap dan een kan bronswijkze mom
Of een Bremer Haasje.
-

(W. v. d. H o e v e n , t Ko ff j huis, 1715.)
'

Van bier op wijn is de sprong niet groot, met dien verstande
dat de laatste aristokratisch en het eerste demokratisch is.
In de middeleeuwen vindt men claret, malvezy, morate, romeng
en petauwe (putou, poytau, wijn uit Poitou) genoemd, ook veel
rijnwijn en rSpaansche wijn.
In de 17e eeuw had men veel soorten van wijn, die uit de volgende citaten zijn te kennen R o b b e k n o 1 beweerde:
0, seker ! die geen rzjnsche wijn met suycker en magh dat is een boer.
(S. B. 1617.)
Wat houd ghy van de kroegh ?I,— Niet weynigh,'k drinck garen ien pyntje, —
Drinckt ghy liever een licht offen starck Rijnse wijntje ? —
Geeft mijn vry manne-wijn. — Ghy zyt verstandig en kloeck,
De andere zijn voor teelere maegjes van Kamericx-doek. --

Zoo luidt een gesprek tusschen Slock-speck en Wouter.
(S. H. 1620.)
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Lust mijn heer Vin d'Anjou ? of goeden Bacherach ?
Of Neuren ? Vin de Court ? of lusje Manebach ?
Wij hebben Dele-wijn, daer is geen aengenamer.
Of lust mijn heer J7in d'Ay of schoone Vin muscat ?
Wij hebben Mentser wijn, Elsuters en Rinckhouwers,
Sy syn Beer silverschoon , veel beter als Pictouu'ers.
Lust u Vin de Bourdeaux of goeden d'Orleans ? —
Hij kende mijne sin , het was Vinunt Rhenense.
Daer toonde my de waert een proefje in een glas
Van schoone Vin de Court, hij had ook Vin d'Amboise.
Wij hebben Griecsche wijn en Spaensche Maveseyen,
Ook sock, Canary wijn. Gaet me, ick sal u leyen
Daer oock conjacken zijn : staet op, de kloek heeft ses,
'k Heb wijn de Aloco, vin Prere, Savenes:
Oock vin de Beaulm, Toussain en vin de Frontejacquen.
(W. B. 1641.)

Delewijn, deelwijn of dalwijn vertaalt P 1 a n t ij n (1573) door Fin
des Vallées. Delewijn komt meermalen voor, ook in S. B. en S. H.
Thans kennen wij nog den familienaam Dillewijn.
Bastert was een soort zoete wijn ; bij K i 1 i a a n : Bastaerd=wijn
= Vinum passum ( rozijnen-wijn), vinum dulce et generosum
( zacht en edel).
Soo sel ick jouw om vreught te maecken ien vaetje bastert schineken.
(J. F. V ij g h , Jaep Rontvoet, 1645. M. 228.)

In „De Belachchelijke Jonker" klaagt Neeltje Joosten over de
toenemende weelde ook in 't gebruik van wijn.
Ze zouden de Neus tot de ooren toe optrekken , zoo de wijn
Geen Dartig, Veertig Rijksdaalders op het minste most gelden.
Fransihe Wijn komt op de maaltijden niet meer , altijd heel zelden;
Die 's voor 't kanaalje , men durft ze nauwlijks schenken aan een fatsoenlijk Man.
-

(D. B. J. 1684.)
Wat men heden ten dage een „pierenverschrikkertje" noemt,
kende men vroeger niet onder dien naam, maar wel in werkelijkheid.
Dat cheese rijen gaat zo niet als je meend. Smorgens zo ras alsmen buiten
is gekomen
Valt de lucht zo koud , dan wat heete wijn of een zoopje , een sekje , een
Spaansch ivijntje ot een Menistebiertje genomen.
(D. 0. K. 1685.)
Sek is ook Spaansche wijn (bij K i 1 i a a n : Sec, Vinum Hispaniense)
Een ming'le Vin d'Aï kan hy my nou niet weig'ren.
(D. G. B. 1717.)
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Aï is een Fransche stad bij de Marne, waar veel champagnewijn
groeit.
Wijnvervalsching kende men vóór 200 jaren ook ; anders behoefde
Mr. Koert in 't Wafelhuis .(zie boven) den zijnen niet als onvervalscht te roemen:
Zie daar, mynheer, dat is noch wijn, die zuiver is en met geen kandystroop
gesmeerd , noch van Rozijnen is gebrouwen.
(D. S. V. 1691.)
Ik weet wynkoopers, die zo graag een party zotten
Bedriegen met de proef; dat volk is mede al fijn
Zij brouwen na de kunst thans wel rozijnenwijn,
Die iemand voor oprecht en zuiver uit zou kiezen.
(D. Z. 1712.)

In den aanvang der 16e eeuw werd te Amsterdam reeds brandewijn gedronken onder den naam van gebrandewzjn en in 1557
bestonden aldaar reeds branderven (J. t e r G o u w, Gesch. van
Amst. III, V).
Den naam van „gebrande wijn" vindt men ook bij Bredero:
Rekende hij niet een kanne wijn brullee voor een kroon?

Volgens 0 u d e m a n s , Wdbk. op Breeroo, is dit echter : gekookte wijn met suiker.
(S. B. 1617.)

Natuurlijk schreef men aan alcoholische dranken allerlei geneeskrachtige eigenschappen toe. Zoo zeide Kloen Veeghuit, een dronkaard:
En van den brandewijn maeck ick een seer groot werck ,
Franckfoortse die is goet, sy maeckt de mage sterck,
De hier-lantschen anijs met de genever-drancicen
Zijn dingen seer gesont voor siecken en voor krancken,
En dan komt hier noch bij dat aqua vitae hiet,
Een watertje , dat door de ad'ren treckt en vliet. (W. B. 1641.)

In het jaar 1641 was de cognac al bekend (zie hiervoor-) ; men
stelde hem boven den gewonen brandewijn:
Je moet vooreerst eens tappen,
Of scheppen, zoo je wilt, een glaasje brandewijn,
Het moet geen koren , maar opregte congnac zijn.
(D. W. 1715.)

Men verbasterde schertsenderwijze brandewijn wel eens in bran-

demori8, omdat het dan mooi rijmde op Joris:
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Dit is in de Ridder Sint Joris,
Hier verkoopt men Bran demoris.
(Jeroense 1709.)
Vermits ick niet en heb genut noch kouwe schaal noch ontbijt,
Noch brandemoris, extract, noch borstwater, noch taback.
(L. 1621.)

Men vindt het ook in S. H. 1620 ; en
Rotje Joris
Drinkt geen wijn , maar brandemoris
Mag ze als brood.
(L. W. 1710.)
Heel wel, gebuurman Joris
Zie daar is drinkgeld tot een pintje brandemoris
Voor u liên zaamen.
(D. S. T. 1729.)
Een enkele maal vindt men brandoelje:
Den ien roept om brandoelje,
len aar schreeuwt om jannéver.
(A. D. 1714.)

Maar wat is een borlesoesje ?
Jij liegt, ik ben niet vol,
'k Heb maar drie borlesoesjes binnen.
(F. 1697.)
Nou van Aaltje eens opgezongen,

En braaf in de bogt gesprongen!
Rotje, daar 's de Borlesoes.
(L. W. 1710.)
Geef me daar eens een borlezoesje van, 'k moet zien of ik het lust.

(W. v. d. H o e v e n, 't Koffyhuis 1715.)
Ik meende, dat je weêr, als lest eens
Een borlesoesje voor me had.
-

(D. N. 1733.)

Volgens T u i n m a n, • Sprw. II bl. 50 beteekent het in : „hij
houdt veel van een borlesousje een nauwgehalsd brandewijn- of
jeneverfleschje ; meer in .'t algemeen is het een borreltje.
Wie nog twijfelt of onze vaderen liefhebbers van allerlei fijne
likeuren waren, leze de volgende plaatsen na, waar men allerlei
genoemd vindt.
",

Je mooght selfs dan voor je selfs staan preêken,
Lang hier de Vinum advocatum,
Die Vinurn advocatum

Is, est, ja driemaal est, et ergo dat probatum.

(Jean de la Roy, 1665.)
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De advocatenborrel is dus al 2- eeuw oud.
En daer sittense (de 'vrouwen) dan dik tot middag toe met den anderen
in den Brandemoris,
Daer hebbense haer dubbelde anijs, haer maegwater, haer angelica,
Haer Zwaechelwa'er, haer rosolis, haer hekkepost, haer henideken op en haer
aqua vita stapintica,

En meer andere diergelyke narrendranken en heete wateren.
(H. U. 1665.)
„Hemmetje-lichtop" is nog bij de boeren bekend als zoete drank".
De knecht Otje zegt van zijn heer :
Somtijds drinkt hij een chokolaatje,
Of Kok-ail, hier in 't Valkestraatje
Dicht bij den Dam : want datje 't vat
Mijnheer verstaat hem op dat nat.
Maar 's somers drinkt hij Flambozade,
-

Serbetti, Rubium, Limonade

Ter plaats daar dikwils veel messieurs
De beurs vergeeten in de Beurs.
(P. 1711.)
Tegenwoordig ziet men in koffiehuizen vaak heeren en dames
door middel van strootjes en rietjes uit hooge glazen, sherry cobblers, drank opzuigen ; zoo lees ik in de Wereldkroniek van 9
Maart 1901: Nieuw ! Nieuw ! Nieuw ! Drinkt Grenadine met een
Rietje". — Vroeger kende men die liefhebberij ook, maar zij was toen
ver van chic : men noemde ze armendrommelen en de rietjes armendrom
meis. Sjouwerlieden liepen er mee in hun zak, om te snoepen, als de
gelegenheid zich aanbood. Twee nachtwachts hadden een vaatje
wijn gestolen : de een wilde er den bodem uitslaan, , de ander de
hoepels afstrijken, maar dat ging niet; eindelijk hadden zij 't gevonden.
Jan : Gaa zacht te werk, Lou ! 't was verbruid,
Indien het vaatje viel aan duigen.
De mond 'er uit, en dan aan 't zuigen
Met armendrommels, was noch best:
Daar is 'er een, die 'k noch van lest
Bewaard heb, toen we in wijnen sjouden,
En schier een oxhoofd leeg kakouden.
Lou : Ik heb 'er ook een in mijn zak,
Die 'k om geen daalder wou dat brak;
Daar is hij.

Zij gaan bij beurten , eens lurken, niet zonder ruzie ; daar komt
Stoffel, de lantaarnopsteker aan ; „ hoe kom jelui aan dat vaatje

e"

vraagt hij.
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Lou : Daar leit jou weinig aangelegen,
Als wij 't maar hebben dat 's genoeg.
Wil je ook eens armendromlen ? voeg
Je aan 't vaatje.

En zoo raakt het vaatje leeg en de drie lurkers vol, totdat de
Schout ze vindt en inrekent.
(D. N. 1733.)
J. E. TER Gouw.
.Hilversum.

Bladvulling.
Ander had vroeger de beteekenis van tweede, terwijl in 't Fransch
second eigenlijk volgende beduidt.
Anderhalve cent wil dus zeggen : de tweede cent half.
Zooleestmenookin het Oude Goudtsche Kronycxen,
voor 't eerst in 1478 in Gouda gedrukt en , later , door Petrus
Scriverius in 1663 opnieuw uitgegeven : „Diderie die anderde wort
Grave tot Hollant en in Zeelant".
„Onder dese Graef Dirck die anderde, soo wort tot Noortwyck
ghevonden dat lichaem van den Heylighen Martelaer Sinte Jeroen".
„Floris die anderde wort Grave van Hollant."
Willem die anderde" enz.
Second is de Fransche vorm van het Latijnsche secundus, hetwelk
afgeleid is van 't werkwoord sequor volgen, begeleiden, aanhangen, zich aansluiten en ook bijstaan. Secondant heette vroeger, en
mogelijk nog wel, de hulponderwijzer op eene Fransche school of
„instituut", en is dus geheel gelijkbeteekenend met het zeer nieuwe:
„onderwijzer van bijstand." Evenzeer zijn (of waren) secondants
de lieden, die duellisten bijstonden als getuigen om hun „eerezaak"
uit te vechten. J. E. T. G.
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VERJAARDAG,
Vs. 103-120.
Naast den Vader en de Dochter, wier levensgeschiedenissen we
nu kennen, staat de aanstaande Zoon. Al hooren we zijn stem
niet (immers hij wordt nergens sprekend ingevoerd), toch is Volkert
een te belangrijk personage in het kleine drama, om den lezer
niet nieuwsgierig te doen zijn naar zijn karakter en zijn geschiedenis. Beide beschrijft Staring in het nu volgende deel. - Merk
op, hoe geleidelijk hij (in vs. 103) van Wilhelmina overgaat naar
Volkert ! In een vroegere uitgaaf (vgl. N. en Z. no. .6 bl.272)
wordt enkel gezegd, dat V. ,,voor haar stond". Staring, van wien
gezegd wordt, dat ,,zijn hand niet rustte van zuiveren en polijsten"
(mi. XVIII), had hiermede geen vrede. Vgl. nu uwe uitgaaf,
waar de dichter -'na de beschrijving van de groep Edelard-Wilhelmina - een andere groep: Wilhelmina-Volkert, teekent. Wie
eenige phantasie heeft, ziet ze staan.
VS. 104. De maat eischt dat men leze Jong'ling. - Wierd':
aanvoegende of voorwaardelijke wijze?
VS. 1O6-18. Verklaar: Op Hem (enz tot) kroost.
VS. 108. Tuiqden = roemden, legden een eervolle getuigenis af. Staring laat van getuigen (ww. en nw.) wel meer het voorvoegsel
weg: zie Emma van Oud-Haarlem vs. 90, Marco III vs. 22, Twee
Buit. vs. 107, 397 (tuigen voor betuigen), Jezus' Opstanding VII
vs. 2, enz. - Wie roemden Volkert? ,,'t Heiligdom van Wetenschap en Wijsheid" [Wat is 't onderscheid tusschen die twee?!]
is : het kennis-rijk, waarin men het gemakkelijkst en geleidelijkst
wordt binnengeleid, langs de academie, door de professoren. Hoe
duidt Staring die Hooggeleerden aan?
Ervarenis voor ervaring, ondervinding (zie Hendriks !) is XVIIeeeuwsch en komt bijv. bij Hooft voor.
Vs. 113. Merk op, hoe sterk Staring er op drukt, dat het recht
aan Volkerts zijde is. Zijn ,,erfdeel" (d. i. het hem van rechtswege
toekomende) werd aanqerand, niet enkel maar, ,,betwist" of aangevallen" of ,,aangetast" (zie Hendriks 32! en hierachter vs. 139),
neen meer: werd helzuchtiq aangerand; - niet alleen waren de
motieven van zijn tegenpartij niet nobel, ook haar wijze van doen
Noord en Zuid, 21ste Jaargang.
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was niet ridderlijk, niet open, maar getuigde van list, neen meer :
van valsere list. Vgl. ook hierachter vs. 162-4!
Theenis (vs. 114). Wie was dat ? Zie in uwe encyclopedie ook
onder Dike ! ---- Zinspeelt Staring ook op de kostbaarheid van het
pleiten :
Vs. 115. Als kampprijs enz. Vgl. Lenora vs. 16 en verklaar
dezen regel.
Bcproe fel (vs. 116). Is dat hetzelfde als : op de proef gesteld ?
Raken (vs. 117). Vgl. de reeks Begeeren enz. bij Hendriks 101.
Opgaan beteekent eigenlijk : een opwaartsche beweging maken.
Van de zon, maan (enz.) gezegd : schijnbaar die beweging maken
langs het uitspansel. Meestal wordt deze beteekenis verengd tot:
zich boven den horizon vertoonen, opkomen ; of wel : zichtbaar
worden. — Bij uitbreiding niet alleen van hemellichamen gezegd,
maar ook van den (laq, den dageraad, den morgen : Opgaan, blinken,
En verzinken, Is het lot van ieder dag : En wij allen Moeten
vallen, Wie zijn licht bestralen mag. (Bilderdijk). — Bij Staring
hier beteekent opgaan : aanbreken, komen, en is het w R '. zelfstandig gebruikt.
Tls. 118. Zoolang enz. Door dezen regel simpel een bij w. bijzin
van tijd te noemen, verwaarloost men een oorzakelijk verband, dat
blijkbaar tusschen dezen en den vorigen regel bestaat. Hij wachtte
vergeefs zoolang —, maar ook : omdat hij geen eigen huis kon
inrichten. -- Kunt ge meer voorbeelden aanhalen, dat bijzinnen
van tijd een ander karakter krijgen ? Zie anders Den Hertog, Ned.
Sprkk. II § 77.
Vs. 119. Waarom verborg Volkert zijn smarten ? Waardoor
vergat hij ze hier ? -- Ge ziet dus, dat deze regel V. prijst, en
meteen nog eens de hartelijkheid van „den trouwen kring" (vs.
120) in 't licht stelt.
,

Vs. 121—Slot.
Het maal is ondertusschen voortgegaan. Voor men echter *aan
de taart begint ; wil de dokter een toast slaan en roept om den
feestbeker. Deze wordt gebracht en gaat rond, waarbij ieder zijn
goede wenschen uitspreekt : anders dan tegenwoordig, nu ieder zijn
eigen glas opheft. De bailluw, op zijn beurt, biedt voor woorden
schrift aan :" een aardige vondst om het vonnis te introduceeren.
In den eersten druk wist Staring er echter niets beters op te ver-
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zinnen, dan den ouden heer een zwakke borst te geven ; later werd
de dichter^ minder wreed en liet hem • alleen verkouden zijn, ondanks
het heerlijke zomerweer. — Dat Schrift, die rechterlijke uitspraak,
zet de kroon op het feestmaal : Volkert krijgt zijn erfdeel, en met
die erfenis zijn Wilhelmina. -- De vader stort zijn hart uit in een
lange rede, herdenkt den tegenspoed waarmee Volkert had te
kampen, wijst hem vaderlijk op het zegenrijke van dien strijd, geeft
zijn toestemming tot het huwelijk, duidt op Volkerts levenstaak,
die verder dan het dorpje reikt en daardoor niet gedoogt dat het
drietal samen blijft. 't Aanzien van zijn dochter en de gedachte
aan de naderende eenzaamheid doen hem natuurlijk terugdenken
aan zijn gelukkig huwelijk met Martha. Zóó'n huwelijksleven wenscht
hij hun toe , met alleen deze beperking, dat niet de een den ander
eenzaam achter late. -- Nog even teekent Staring een groep van
de gelukkige hoofdpersonen, en vat dan de eindstemming samen in
den schoonen slotregel:
»En Gods nabijheid drong door aller ziel."
Vs. 121, 122. Merk op, hoe Staring — als buitenman — precies
weet, welke vruchten er 6 Juli (vs. 85) op tafel kunnen komen :
meikersen (die, ondanks den naam, nog nooit in Mei verschenen
zijn) duren tot ongeveer half Juli ; aardbeien van begin Juni tot
einde Juli ; aalbessen van begin Juli tot diep in Augustus. — Ook
dit behoort tot het bewaren van „de lokale kleur''. Ge herinnert
u -uit de Familie Stastok, hoe Hildebrand in October sinaasappelen
presenteert, en — in latere drukken — er zich geestig uitredt door
er op te wijzen dat zijn tante „van sparen en bewaren" wist!
(Camera Obscura 74).
Let ook op de karakteriseering van het tafelgesprek : de mannen
spreken over gewichtige zaken als oorlog en vrede (peis), en maken
zich daarbij nog al druk (: „warm gesprek") ; 't jongste moedertje
uit de buurt, de vrouw van den Schout, vertelt natuurlijk de heldendaden van haar lieveling ; des dokters huiszorg heeft het over
den moestuin, die háár na aan 't (culinarisch) harte ligt ; Wilhelmina denkt aan den fuchsia dien ze van Volkert kreeg.
Vs. 131. Wanneer, waar wij toen zouden gebruiken. Wat is
het onderscheid in hedendaagsch proza tusschen beide woorden ?
Vgl. de aant. bij vs. 42.
P,lotslijk (vs. 135) : vgl. de aant. op Twee Bult. vs. 223. Is
35*
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er onderscheid tusschen : plotseling, onverwacht(s), op eens, eensklaps, in eens ?
Getrokken letters (vs. 137). Een trekletter is een groote krulletter, in een haal getrokken ; specialiteit van meester Baljon en
meester Pennewip.
Zij mijn arm gestrekt (vs. 139) : waartoe?
Tls. 114. Zoek in uw encyclopedie [of in Kroon's Mythologie]
op, wat Ganymedes, den schoonen zoon van Tros, weervoer.
Tlivat (vs. 146) — hij leve, vgl. Marco II, 2 vivant = zij leven
(meervoud) .
Gul (vs. 146), zie de aant. op Twee Bult. vs. 162. -- Is het
hier synoniem met openhartig of met gastvrij ? (Hendriks 228).
Vs. 149 v.v. Om welke twee redenen vindt de Bailluw, dat er
veel gesproken dient ?
Dies (vs. 153), daarom, hierom, derhalve, dan ook, dus, des,
dientengevolge, alzoo, dien(s)volgens, ergo, deswege, mitsdien, om
die reden, op dien grond: — In de dagelij ksche taal verwisselt men
dikwijls de begrippen qrond en reden, en soms zelfs wordt het begrip
oorzaak er doorheen gehaspeld. Welk onderscheid maakt gij tusschen
die drie ? [Alle drie zijn werkingen die een andere werking of
toestand te voorschijn roepen ; deze heet bij een werkende oorzaak :
gevolg ; bij een reden : besluit of daad ; bij een grond : gevolgtrelckinq
of bewering. Zie verder Den Hertog, Ned. Sprkk. I § 49 vv. en
het daar aangehaalde artikel van Prof. Land]. — Welke woorden
uit bovenstaande rij (dies, daarom, enz) zien op een reden ; welke
op een grond ; welke op allebei ? Geef voorbeelden ter toelichting !
Hier (vs. 154). De middelen waarmee de taal tijds- en ruimtebetrekkingen uitdrukt, komen in vele opzichten overeen. We denken
ons de tijdsbetrekkingen meestal door middel van plaatsbepalingen.
Zoo spreken we van tijdvakken, tijdpunten .... Vul eens verder
aan ! We zeggen : op dien dag, tegen den avond, in dat jaar ...
Vul weer ' aan. — 't Woord hier echter wordt zelden met betrekking tot den tijd gebruikt. Toch is het als tijdsbepaling op deze
plaats volkomen duidelijk. Hoe komt dat ? -- In een vroegere
uitgaaf stond er met. Stond er toen precies hetzelfde als nu?
Gestempeld vs. 155). In een vorigen druk was het blad verzegeld". Gestempeld, verzegeld, gezegeld .... wat kiest ge ?
JÇam, en las (vs. 156) :. zonder lijdend voorwerp. Dit komt meer
,voor, zooals ge weet, als het voorwerp bekend genoeg wordt geacht.
-

-
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Maar bij scherp toezien is er toch verschil tusschen de volledige
en de onvolledige uitdrukking. Wordt het voorw. weggelaten, dan
gebeurt dat omdat het voórw. als onbelangrijk , onbeteekenend
wordt beschouwd ; de aandacht concentreert zich op de handeling,
op het doen. H?• nam, en las zegt voor mij ongeveer : hij maakte
de bewegingen van aanvatten en lezen. Aan dit gastmaal zal
echter het Stuk, het vonnis, zooveel belangstelling gewekt hebben,
dat het niet als van ondergeschikt belang door Staring maar weggemoffeld mocht worden.
Veellicht (vs. 160) : Zie Twee Bult. vs. 384, aant.
Perk (vs. 168) : worstelperk, oefenplaats. God heeft Volkert het
juk in zijn jeugd opgelegd, hem beproefd, neet de bedoeling zijn
karakter te volmaken. Daarvoor mag de jonge man dankbaar zijn.
— 't Woord perk komt dikwijls bij St. voor : vgl. de aant. hiervoor op
vs. 12, Lenora 55, Jaromir I, 28, Op 't gezigt van trekkende Kraanvogels 22, 't Kleine Veiligst 5, Aan de stad Parijs 4 (bloedperk),
Eduard v. Gelder coupl. 21 (worstelperk), enz.
Bekommernis (vs. 173), nu nagenoeg verouderd voor : bekommering, - bekommerdheid, verdriet.
Toeven, hier wachten, dralen, aarzelen. Vgl. Twee Bult. 163
aant., Verlangen 13 : Wat toeft gij .... ; Marco II 144 ' wachten) : Hij toeft als zij toeft ; Marco III 88 (= afwachten) : als hij
't wederkeeren Van Julia .... hier toefde ; Jaromir Gewroken 40:
waarthans Een onverwelkbre lauwerkrans Zijn schedel toeft ; De
Verloofden 106: Een Jonkvrouw stond nu daar — En toefde zijnen
groet ; Aan de Stad Parijs 8 : als gij .... Nu 't vonnis toefdet van
uw ondergang ; De Winterroos 3 : Uw Zusters toefde, in hof. en
hagen, Een rust, die gij alleen niet smaakt ; enz.
.Eigenbaat (vs. 177), zelfzucht, baatzucht, belangzucht, eigenbelang,
egoïsme. Wat is het gemeenschappelijke in deze begrippen ? Welk
verschil ziet ge tusschen deze zes ? Vgl. Hendriks 85.
Dat (vs. 178) : zoodat.
Daar (vs. 179) nu, of = omdat ?
Scheiweg weg die zich verdeelt, driesprong. Tot z66 ver hebben ze met hun drieën denzelfden weg' getoopen, nu splitst het
gezelschap zich.
.En nu ... (vs. 185). Over zijn Martha sprekend, wordt hem
haar gemis weer voelbaar en zou hij zich willen beklagen om zijn
eenzaamheid. Maar dadelijk onderdrukt hij die opwelling, want
--
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iedere klacht zou een wanklank zijn voor de kinderen. — Mooi
zegt hij : 'k Wil van ver mij zonnen (koesteren) in de stralen van
uw heil. Wat bedoelt men, als men hier de eenheid van voorstelling" roemt ?
TVerheugnis (vs. 187), hier = blijdschap, vreugde. Weinig gebruikt.
[Meer bekend is het woord in den zin van : halve roes : hij had
een heele verheugenis aan.]
Meerder (vs. 191) : stapelvorm of dittologie. Zoo noemt men
vormen waarin één functie op twee verschillende manieren wordt
uitgedrukt. Druppel bijv. is oorspronkelijk een verkleinwoord. Toen
men dat niet meer voelde, ontstond het woord druppeltje. Achter
den niet meer als meervoud gevoelden vorm volker zette men nog
en : volkeren. Vgl. verder Verdam, Geschiedenis der Ned. taal
177 (hoofdstuk : Werking der analogie of de macht van het voorbeeld), waar nog behandeld worden : ziektens ; eerder, meerder,
beterder ; voogdijschap, heerschappij ; schoenen, teenen ; gegeten;
immermeer ; in lichte laaie vlam ; brokstuk, heerleger, graftombe,
keurslijf, winkelhaak ; windhond, muilezel, walvisch, rendier, struisvogel, pijnboom, enz. — Ga eens na, - op welken grond ieder van
deze woorden een stapelvorm genoemd wordt.
Menigeen heeft de neiging, de uitdrukking „in lichte laaie vlam"
af te keuren als fout, maar vergeet dat hij dan ook moest spreken
van een wind, een wal, van geten, van heerschap, schoen, voor:
een windhond, een walvisch, gegeten, heerschappij, schoenen, -wat hij niet doet omdat het óf onverstaanbaar ware óf verwarring
zou stichten. En dan, als het andere onverstaanbaar is, wil men
den groei der taal, het veranderen van de • woordvormen [en van
nog zooveel meer] wel erkennen. Waarom in het andere geval
niet ? Men meent toch niet, dat alleen die veranderingen in de
taal tot stand komen die logisch gerechtvaardigd kunnen worden ?
- In lichte laaie vlam" is niet fout, maar nieuw voor de ook nog
gebruikte uitdrukking „in lichte(r) laaie", die voor menig oor iets
gemaakts, iets pretentieus heeft.
Meerder komt bij Staring meer voor, bij v. Genezend Maal 61: Dat
's meerder dan ik wist ; Meizang coupl. 5 : Was 't meerder weelde
Dan lentevreugd ; Marco III 62 : honderd zal ze er plukken, En meerder, eer 't sezoen verloop' ! Enz. — Toch klinkt ons dit meerder vreemd.
Waar de -Hoop aanschouwen zal (vs. 194) : de hemel, waar de
Zaligen hun hoop verwezenlijkt zullen zien.
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Haar oproep (vs. 196) : De oproeping naar 't Vaderhuis door de
Algoedheid (vs. 189).
Zeker iemand, ik weet niet meer wie, heeft eens gezegd, dat een
goed boek of een goed opstel dit gemeen heeft met een Gotische
kathedraal, dat het per slot als met een vinger naar boven wijst. —
Dit kan opgevat worden zoo, dat een goed boek ons per slot naar
hooger, meer omvattende levensproblemen verwijst, -- maar 't kan
ook letterlijker genomen worden. — In ieder geval kunnen deze
woorden op het slot van De Verjaardag worden toegepast.
Verzoek. Een volgenden keer zal Ivo behandeld worden. Wie
moeilijkheden in dat gedicht ontmoet heeft, zal me verplichten
door vragen in te zenden.
SCHELTS VAN KLOOSTERHUIS.

LEZEN.
III.
Voor twee centen pret..")
Een eenvoudig, maar roerend verhaaltje. Daarom worde het heel natuurlij k, heel gewoon gezegd, met iets weemoedigs in de stem, waar men belangstelling voor het arme meisje wil wekken.
Het slot te zeggen met veel overtuiging. De meening van een vriend,
dat een stuk brood beter ware geweest, moet met kracht afgewezen worden. De argumenten daartegen richten zich meer tot het gevoel dan tot
het verstand, en moeten dus met warme overreding worden voorgedragen.
Mijne vrienden,

Kent ge iets weemoedigers, dan den eersten dag na
een kermis ?
Wat een contrast met den vorigen dag!

(Er is climax in d„ volgende opnoerninq.)

Ge ziet op het marktplein geen nieuwsgierigen meer, geen bedrijvige koopers, geen schreeuwende kooplui, geen stalletjes meer met allerlei heerlijks,
geen kunstenmakers in de open lucht, geen rookende
oliebollen 1 of geurige wafels.
Hoe jammer, dat dit alles weer voorbij is!
1 ) Uit het Fransch van L. Ricquier. — Zie weer het slot van noot 3 in
No. 6 bl. 261.
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De kooplui bergen, met iets gedrukts in hun bewegingen, al die dingen weg, die gisteren zoo verlokkend waren uitgestald, en de weinige voorbijgangers 1 haasten zich verder.
Wat mij aangaat,

Ik deed als zij,
maar ... wat hoorde ik daar? (Wacht dt s even, en luister.)
toen een welbekende muziek tot me
doordrong.
Wat was het ?

Een draaiorgel, zoo'n gemeen soort orgel
met neuzig, schreeuwerig en toch 1 klagend geluid,
begeleid door een trommel en een paar bekkens, die
zoowaar deden alsof ze de maat wilden aangeven.
Maar, ge begrijpt wel,

Dat alles belette een paar kleine kinderen niet, om
aan moeders hand 1 of den rok der kindermeid 1 te
trekken 1 en te trekken,
zoo schuin af,

naar die verlokkende muziek
toe, en men hoorde hen roepen, met een men geling van bewondering en begeerlijkheid in de hooge
stemmetjes:
(Doe dat na met mv stem!)

een draaimolen!
Een draaimolen ! Ja waarlijk, daar stond er nog een;
daar waren ze nog, de fiere rossen van ieder kind dat
twee centen op zak heeft!
Voor mijn gevoel,

Een 1 democratische instelling
bij uitnemendheid.
Want, ge weet het,

De linnen blouse en versleten pet 1
galoppeert er 1 naast de zijden jurk en de gepluimde
baret.
En of ze er bij genieten?
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Schoenmakersleerlingen, en smidsjongens die een
boodschap moesten doen, konden moeilijk de verleiding
weerstaan 1 een paar rondjes in. deze 1 doorluchtige
manege te rijden, en opgeschoten meisjes j zaten
op haar stramme rijdieren 1 even fier als de elegantste
amazone op haar Engelsch volbloed.
Ik ging er heen, en kijk,

De rit was nagenoeg ten einde, want de beweging
werd zichtbaar langzamer, en
nog beter bewijs!

men las op de gezichten
der ruiters een soort spijt, die het pleitvier begon te
vervangen.
(Laat die spijt uitkomen, in mv toon.)

Hè, nu al ? — las men in dien eigenaardigen 1 peinzenden trek, die zich op de kindergezichtjes begon te
vertoonen.
Onderwijl, ' kijk,

Op een bank, vlak bij den draaimolen, zat een klein
meisje. Misschien was ze zes of zeven jaar, schoon
ze wel wat klein was voor dien leeftijd,
(Heel langzaam en niet groot medelijden.)

maar het arme,
magere lichaampje, in lompen gekleed, en ellendig
gevoed, -- had blijkbaar niet kunnen groeien.
Nu zat ze daar op de bank en

waarmee anderen
Met groote, verrukte oogen,
naar een tooverpaleis zouden kijken, — zag ze de pret
aan,
och arme!

die zij wel nooit gesmaakt had, want in den zak
van háár schunnig rokje 1 waren zeker nooit twee heele
centen geweest.
(Met hoe langer hoe meer opgewondenheid:)

En toch,
één keertje maar klimmen
op die mooie paarden ! op dat witte met dat roode
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kleed,

of neen, op dat zwarte met het gele zadel,

(vlugger, als zat ze er al)

en dan draaien, in de rondte, gauw-gauw, en lang, op
de muziek van het draaiorgel, alles om zich heen
zien draaien !
Neen, ge voelt wel,

Dat was een 1 dolle droom, ... maar zoo
heerlijk !
Misprijs het niet in het arme schepseltje !
Want ga eens na ! Met hèldere stem vragend.)
(

Wie van
ons heeft niet, minstens eens in zijn leven, gedroomd
dat hij vleugels had?
De arme kleine was zoo treurig.

Zoo zat ze daar. De muziek hield op, de kinderen
klommen uit den draaimolen 1 en andere kleinen haast.
ten zich om er in te komen. Een paar moeders, die
even wilden uitrusten op de bank,
(Met een weinig minachting)

keken met een
schuinen blik naar de kleine, en, de japon naar zich
toehalend, gingen ze zitten, — zoo ver mogelijk van
het meisje af.
(Met harde, snauwerige stem.)

Ga daar weg, zei een kindermeid. Zoo kunnen wij
er toch niet zitten.
Het kind schaamde zich.

Zonder een woord te zeggen, stond
het kleintje op 1 en ging, langzaam, een eindje op zij.
Dat ziende, (verteederd)

De tranen sprongen mij in de oogen.
In eens kreeg ik lust, haar blij te maken.

Wil je ook eens draaien ? vroeg ik, en hield haar
twee centen voor.
(Laat de verbazing van het kind goed uitkomen!)

Ze keek me verschrikt aan,
dacht zich een oogenblik, —

be-
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haar ooren niet kunnende gelooven,

toen, eensklaps , durfde
ze haar geluk begrijpen, pakte de centen aan en klom
haastig op den houten vloer en vandaar op haar zwarte
paard. En toen keek ze me aan, met zoo'n 1 stralend
gezicht, dat ik er koud van werd. De baas van
't spel wilde haar wegjagen, maar zij liet 1 blij 1 haar
centen zien , wees
met hand en oogen,

van wien zij ze gekregen had j en
zette zich vast in den zadel.
En toen!

De muziek begon. De paarden draaiden. Het gezichtje blonk van genot!
(Minachtend.)

Och wat ! om zoon kleinigheid?
(Met klein en nadruk!)

Ja zeker!
(In eens op oi'erredenden toon.)

En wat
is eigenlijk géén kleinigheid in deze wereld ?
( Door den toon een beetje afgeven op de l edoelde ijdelheid.)

Misschien
de vergulde rammelaars der ijdelheid 1 of der eerzucht
niet ? Of juweelen, en kanten, en eerbewijzen?
Als ge 't goed nagaat,

In satijn
en zijde walsen in een danszaal, . of in lompen ronddraaien in een mallemolen, is het per slot niet eenzelfde soort genot ? ..
(Weer vertellend)

Toen de molen stilstond, kwam het meisje er uit,
keek me nog eens aan, en ging weg, zonder een woord
te zeggen, maar 1 met de triomfantelijke houding
van iemand, die j zijn ideaal heeft bereikt.
(Met een medeljdend lachje.)
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Wat ben je toch dwaas, zei een vriend, die achter
me , stond, en alles gezien had.
(Op een toon van iemand die een goeden raad geeft.)

Hadt je niet wijzer gedaan met het kind eén broodje te koopen ?
(Met bijzonderen nadruk, en onmiddellijk invallend.)

Neen! antwoordde ik, ik had zeker niet beter gedaan.
Want, denk maar eens even na,

Er zijn
niet veel menschen zoo hardvochtig 1 om een stuk
brood te weigeren aan een kind dat honger lijdt; maar
heel weinigen geven hem
(Pas op, op de volgende woorden komt het aan!)

het overvloedige, dat hij toch
zoo noodig heeft.
.Heb je 't niet gezien?

Deze pret, die armzalige pret van
twee centen, zullen voor mijn vriendinnetje 1 een zonnestraal zijn 1 in haar ellendig leven
Nog lang,
wat zeg ik ?

altijd 1 misschien, zal ze zich den dag herinneren 1 dat ze in den draaimolen heeft gezeten, en
die herinnering
(heel teer en zacht)

zal een glimlach brengen op haar verwelkt gelaat.
Want, per slot,

Het brood is niet alles ; • geef het aan die
honger hebben.
Dan doet ge goed, zeker,

Maar laat ons ook het brood geven
van 't verstand, en 't brood van het hart :
-

ik meen:

licht en
vreugde.
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Ge weet het net zoo goed als ik:

Niet alleen omdat ze nuttig zijn 1 heeft de
goede God alle mooie dingen op aarde en in den hemel
gemaakt ; maar ook 1 omdat ze ons hart verrukken.
Nu dan,

Laten wij ook zoo doen, en enkelen 1 gelukkig maken.
En als wij genieten door 't gejuich van onze eigen
kleinen, laat ons dan ook eens denken 1 aan die andere
kleinen., die naar ze kijken,
(met stemverheffing)

die hen benijden,
(met lager en zachter stem)

en die
zuchten, en hunkeren.
(met iets neer verheffing)

zoo gelukkig zouen die , ó
den zijn, al gaf men hun ook maar
(druk vooral op de volgende woorden, maar laat de stem zakken)

voor twee centen
pret.
SCHELTS VAN KLOOSTERHUIS.

BLOEMLEZING UIT HET WOORDENBOEK DER
NEDERLANDSCHE TAAL.
Derde deel. Elfde aflevering.
Bruiloft, een woord, dat in onderscheidene Germaansche talen
voorkomt, is samengesteld uit bruid en een afleidsel van het Oudgermaansche hlaupan, ons loopen, in den zin van : springen, dansen.
Oorspronkelijk is wellicht de beteekenis geweest : reidans of optocht , die de bruid naar het huis des bruidegoms geleidde.
Bruiloft houden is een thans nog bekende, schertsende benaming
voor : den beerput (door nachtwerkers laten) ruimen , die haar
grond vindt in de woordspeling tusschen bruid , ondertrouwde
vrouw en bruid, menschendrek. Mogelijk was de toevoeging zonder
speelman (dat is een stille bruiloft , in woordspeling met stille,
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geheim gemak) hier voorheen ook in gebruik. De uitdrukking
bruiloft houden zonder speelman beteekende overigens ook : als man

.

en vrouw , hoewel. ongehuwd , samen leven.
Eerst later schijnt de uitdrukking Menniste bruiloft te zijn
opgekomen, die mede de schertsende beteekenis van bruiloft houden
heeft. Volgens Harrebomée bezigt men deze benaming bepaaldelijk
dan, wanneer daartoe gebezigde tonnetjes met deksels dichtgemaakt
zijn. Men heeft den grond van dit toevoegsel wel eens hierin
gezocht , dat dit bedrijf des nachts in alle stilte geschiedde , dat
liet , om zoo te zeggen , een stille , stemmige , dus niet rumoerige
bruiloft was : immers de Mennisten waren oudtijds bekend door
hun eenvoudige levenswijze , als stillen in den lande. Doch het
feit , dat de „Mennisten bruiloft" omstreeks het midden der 17de
eeuw geschilderd stond op verscheidene uithangborden, onder andere
van een herberg te Amsterdam , waar muziek gemaakt werd,
bewijst wel , dat zoodanige bruiloft toen ter tijd gold als iets
eigenaardigs , denkelijk als het toonbeeld van stemmigheid (zoodat
het rumoerige speelhuis in schertsende tegenstelling aldus heette),
maar tevens dat de uitdrukking in haar hedendaagsche beteekenis
toen nog geheel onbekend was. Indien de toevoeging derhalve
eerst uit later tijd dagteekent, schijnt het aannemelijker , dat de
bedoeling dezer benaming is geweest de bruiloften der Doopsgezinden , die in de 18de eeuw integendeel uitmuntten door overdaad van fijne , uitgezochte lekkernijen, wellicht tevens hun vanouds bekende zindelijkheid en keurigheid , door de tegenstelling
van dit vuil, onwelriekend bedrijf te bespotten.
In oneigenlij ken zin spreekt men van een gouden, zilveren, koperen bruiloft. Minder algemeen en min of meer schertsend zijn
tinnen of blikken bruiloft (61 / 4 jaar) zilveruergulde bruiloft (37 1 / 2
jaar), diara &anten bruiloft (75, 62 1 / 2 of 60 jaar).
Bruisen. Naast dit woord , dat voorheen meestal bruischen en
bruissen werd gespeld , bestond een ander werkwoord bruizen. Dit
laatste, dat, naar 't schijnt, vanouds in Holland te huis behoorde,
kwam nog in de 17de eeuw veelvuldig voor, blijkens een verleden
tijd bruisde en het rijmen op huizen. Het eerste behoorde wellicht
meer in zuidelijker streken te huis ; het wordt bij Marnix en De
'Brune gevonden, terwijl bij Vondel en in den Statenbijbel, zoowel
bruisen , dat is bruizen , als bruischen , bruissen voorkomt. De uitspraak met sch, of — bij verstomming van den keelklank — scherpe
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s heeft van lieverlede veld gewonnen, wellicht mede onder invloed
van ruischen en druiscl^en , en is thans de eenige bekende. De
spelling met één s, reeds door Siegenbeek aangenomen , beeldt
deze hedendaagsche uitspraak juist af, doch is, historisch beschouwd
niet te rechtvaardigen ; aanvankelijk is zij zeker wel een poging
geweest om de beide oudere schrijfwijzen (met z en sch) als 't ware
met elkander te verzoenen.
Budget. Het Engelsche budget , uit het Fransche bougette , be-

teekent eigenlijk : (lederen) zak ; later bij overdracht, het gansche
samenstel van de begrooting der uitgaven en de raming der middelen van den staat , in Engeland jaarlijks door den kanselier der
schatkist aan het Huis der Gemeenten voorgelegd (het openen
van den zak) ; vandaar ook toegepast op de begrootingen van
andere staten, of ook van provinciën en gemeenten, en bij verdere
uitbreiding : het geheel der inkomsten en uitgaven van een bijzonder persoon.
Rotterdam. A. M. MOLENAAn.
-

TIJDSCHRIFTEN.
De Gids, Maart.
De heer C a r e l S c h a r t e n heeft opnieuw tot de harten in
dichtmuziek gesproken. Uit „De Aarde der Sgmbolen" heet de cyclus,
dien hij ons aanbiedt. Indien wij wenschten dat 't ons vergund
ware een blik in de toekomst te' slaan, zou het niet in de laatste
plaats zijn om te weten wat latere geslachten van onze moderne
poëzie zullen zeggen. Of -- zal er in het geheel niets gezegd
worden ? Hoe zal men oordeelen over een dichter, die het noodig
vindt ons in een nootje op de eerste bladzijde mede te deelen
hier wordt alleen aangegeven de wijze van visie, waarin de wereld
mij bijwijlen voorkomt" ? — Laten wij onzen lezers een korte aanhaling niet onthouden ! Bloemen-Titin heet het gedicht, waarvan wij
de slotstrophen afschrijven
Gij zijt van ééne levens-wel
de veel-kleurige schijn, ontstaan
uit ééne wondre bron, om snel
weer- in hddr te vergaan!
En zoo uw diepe kelken smachten
elkanderen tóe, o machtelooze
gansch op te gaan in éénen prachte-gen licht-gloed ... wacht 'n pooze ..
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Dan zulle' uw stenglen zich terneder
neigen welhaast in des doods aam,
tot droef-éenzame levens weder
zieke' in 't Mysterie saam ... .
De Letterlcundige Kronielc bespreekt Vlindertje, den Haagschen
roman iI e n r i B o r e 1. Schr. begint met iets over
literatuur te zeggen en noemt Huygens, Jonckbloet (Pysiologie van
na al deze
Den Haag), Ten Brink, Smit Kleine en Couperus.
en andere Haagsche geschiedenissen nog eens weer de aandacht
vraagt voor een Haagschen roman, behoort iets nieuws, iets aparts
te geven ..... Niet nieuw en niet apart is wat Henri Borel ons
in Vlindertje van de Haagsche wereld te zien geeft. Vlinder was
ook hij, toen hij over zijn onderwerp heen bleef filadderen, het
't meest van den buitenkant bekijkend, met heel veel beschrijving
van toilet en meubilair, met een serie namen van mondaine Haagsche
winkels, maar zonder er op in te gaan of er iets als een belangwekkende karakterstudie van te maken ..... Henri Borel heeft ook
in dit romannetje getoond dat hij de dingen wel fijn en teer kan
zeggen ; wat al te week, wat precieus soms met zijn verkleinwoordjes
en zijn uitweidingen over de kuischheid en reinheid van een „kindmeisje" en de witte lelieweiden" van een Meisjesziel, die „manier"
bij hem dreigen te worden --- de menschen die Borel daarom niet
kunnen uitstaan, zullen hier weer veel vinden dat hen ergert —
maar toch ook weer zoo dat het milieu goed tot zijn recht komt
en de stemming, die hij wekken wil, wordt verkregen. Al wat het
„Vlindertje" raakt in haar uiterlijk leven en hare vluchtige gewaarwordinkjes is, al wordt het wat veel uitgesponnen en herhaald,
goed gezegd ..... Het lijkt wel of Borel op een bepaalden tijd
met dit werk klaar moest zijn. Aan het slot lezen wij de mededeeling, dat het boek geschreven is in den korten tijd van September
tot November 1900. En al moge men het eens zijn met Alceste in
zijn bekend antwoord aan Oronte, dat in zulke dingen, voor hen
die oordeelen moeten „le temps ne fait rien à 1' affaire", het is toch
niet minder waar dat, vooral in zaken van kunst,

,,Haagsche".

„wie

le temps n' épargne pas ce qu' on a fait sans lui.
Daarom aan Henri Borel de raad, dat hij voor ernstig werk als
een roman zich den tijd gunne, opdat aan wat onder zijn gewaardeerden naam het licht ziet een langer leven beschoren zij dan een.
vlinderleven."
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Nederland.
Ook dit tijdschrift behandelt in zijn Kroniek Borel's Vlindertje.
„Na het pastiche-werk van het ,,Zusje", dat al niet beter was dan
de Tosari-idylle, kon men meenen dat Borel aan 't dalen was;
met Vlindertje heeft hij zich een goed eind gerehabiliteerd. Het is
zeker geen werk om als „monument van vaderlandsche letterkunde"
in de schoolbibliotheken te worden opgenomen ; het is decadent,
vol vooze, immoreele halfmenschen, wezens die verdienen . om met
hun heele wereld onder te gaan, de eenera te weinig mensch, de
anderen te veel dier, om het schoone frissche werkelijke leven waard
te zijn. Maar zooals ze zijn, het tullen vlindertje en het blancmanger-huzaartje, en de twee diverse bruten daartegenover, vormen
ze een • harmonisch roman-personeel ; de schrijver geeft voldoende
rekenschap van hun schepping en voert ze tot het . consequente
einde ..... Het boek heeft de gebreken van zijn geboortetijd : het
opdringerige, herhalende, eentonige der beschrijving (hoe dikwijls
de woorden wit, fijn, zacht, teeder, dame-meisje, vlindertje erin
voorkomen, is niet te tellen), het kinderlijke en geestelooze van
den conversatietoon ; te meer valt het mee, wanneer in een enkel
tooneel, — dat van de Mombreui1 en Pim, -- eens ernstige en
eenvoudig-flinke woorden gesproken worden. Borel's stijl heeft niet
geheel de bekoring meer van zijn Chineesche studiën en van Het
Jongetje, maar is toch nog bijzonder."
Over Herman Robbers' De .Bruidstijd van Annie de Boogh
lezen wij o. a.: „Niet gaarne zouden we beweren dat deze roman
onverdienstelijk werk was ; bijna op iedere bladzijde is een zorgvuldig opgemerkt detail, een trekje van zieleleven ; ook het geheel,
de langzame progressie van Paul's hartstocht van de eerste ontmoeting tot de naieve, half belachelijke uitbarstingen, is een beteekenisvolle studie. Maar alles is een beetje grijs en gaat zoo heel erg
langzaam ; ieder vervelend eindje straat dat Paul in Rotterdam
doorwandelt, wordt zoo genoemd en beschreven, en ieder mijmeringetje, ook als het heel dikwijls terugkomt, krijgt weer zijn volle
recht en zijn o ! 's en zijn stippeltjes , ... Dit is zoo sterk, dat,
terwijl bij andere auteurs somtijds de natuurimpressie, wanneer ze
niet bijzonder mooi is, een oponthoud in het verhaal schijnt, men
hier de natuurimpressie, •— een zonsopgang, een avondstemming, —
wat langzamer leest, omdat ze althans wat kleur, wat verademing
geeft tusschen Paul's al te geijjkvormig zuchten. Conclusie : pas
Noord en Zuid, 24ste Jaargang.
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amusant pour un sou, maar een magazijn van kleine opmerkingen,
kleine trekjes en lijntjes, een degelijk stuk werk".
De Spectator.
Het nummer van 23 Maart bevat een artikel _Niewee Kunst door

w o 1 f g a n g waarin een drietal boeken besproken worden. Vooreerst het hierboven genoemde werk van Robbers : „Inderdaad zou
deze roman, in andere talen overgebracht, geen slecht figuur maken.
Met zijn eigen, krachtig leven in zich, ' behoeft dit boek lof noch
blaam om het voege leven te worden ingeduwd .... Geen bladzijde,
die gij niet met genoegen of instemming leest. En toch, groote
emotie ondervindt gij niet .... Wat de auteur zelf gevoeld heeft bij
wat hij schiep, blijft ons onbekend. Hij beheerscht zich en laat er
niets van blijken. Zijn kunst is een kunst, die ook den lezer in.
toom houdt. Tegenover zoo'n rustig werk zich opwinden is glad
onmogelijk, het zou ook ongepast zijn. Te midden van waarlijk
dramatische tooncelen, van critieke momenten blijft de schrijver
koel en zijn hand vast .... Het verhaal is eenvoudig. Veel gebeurt
er niet, maar wat er geschiedt, is van belang. Grijpt het leven in
den hartader aan En natuurlijk is de oorzaak der troebelen 1 à
femme".
Het tweede boek is Droomliefde door L. d e R o o y v a n
Heer 1 e n. „Een gelukkige mengeling van geestelijke dweperij
en realistisch werk Een drietal verhalen, indruk makend door het
gelukkige evenwicht van den schrijver tusschen ideaal en werkelijkheid als ook door taal en stijl, heenwijzend op mooie en ernstige
studiën. Een soliede pen, welke vertrouwen inboezemt. Een boek
vol ernst, zooals het leven is en het leven eischt. In de nieuwe
richting zich bewegend, betracht de schrijver daarbij gematigdheid .... hij wil door eenvoud en vinding en materie zijn eigen
weg volgen."
.larianane door J. T e r s t e e g is het laatste boek. „Een greep
slechts uit het gewone leven, geen stof van beteekenis, maar frisch
en flink van aard, en die stof duchtig bewerkt. De schrijver is met
de letterkunde van zijn tijd meegegaan en heeft er het beste uit
overgenomen .... Het proza van J. Tersteeg is kunst-proza of komt,
in zijn streven, het nabij .... Hij weet te verhalen in nieuwen
stijl, zonder dat hij te literair wordt."
Twee Dichtbundels heet het artikel, waarin V a n N o u h u y s,
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in het nummer van 30 Maart, Tonen en Tinten van E d w. B.
Koster en .Een Weg van Verzen van C. S. Adam a van
S c h e l t e m a behandelt. „Als ik mij nog eens van een niet geheel
juiste, maar toch voor dit doel geschikte onderscheiding mag bedienen, dan spreek ik hier over een kunstenaar en een dichter.
Met dezen verstande : dat de Ileer Koster behalve kunstenaar ook
dichter ; de heer Scheltema wel dichter, maar vooralsnog geen
kunstenaar is. Als ik d i c h t e r neem in de beteekenis van :
schepper met gevoel en verbeelding, en k u n s t e n a a r als :
formeerder tot een schoonheidsgeheel, dan kan ik van den Heer
Koster zeggen,• dat de dichter in hem de mindere is van den kunstenaar. Dat zijn werk de blijken draagt van den ernstigsten arbeid
om een schoon geheel op te bouwen, dat hij door zijn talent gestadig
te oefenen en te ontwikkelen, door zeer consciëntieus te werken
met grooten eerbied voor de schoonheidsindrukken, die hij ontving,
inderdaad er in geslaagd is dikwijls zijn doel te bereiken in een
kleurig, kernig proza-stukje of keurig gedicht, maar dat de reactie
van zijn gevoel en verbeelding maar zelden krachtig genoeg zijn
om dat op-eens-overweldigende, dat fel-op-ons-inwerkende te scheppen, waaraan we den dichter herkennen". Door de drie coupletten
van ,een gedicht Haclzt te ontleden, toont schr. het goed recht van
zijn beweren aan. — De Heer Scheltema is een „ècht dichter" die
zijne sensaties niet aan zijn schrijftafel gevonden heeft" ; doch
zijne verzen zijn „heel onrijp met leelijke stoplappen". En ook dit
wordt weder voldoende aangetoond. „Wie aan een gedicht iets vraagt
van harmonie van stemming die aan het geheel- een zekeren toon
geeft, van gaafheid in uitdrukking -- hij zal het boekje teleurgesteld wegleggen."
Verder schrijft W o l f g a n g nog iets over Samuel Falkland.
Na de degelijke kritiek van Van Nouhuys is het echter niet wel
doenlijk een behoorlijk verslag te geven van deze vervelende, wateren-melk-achtige praatjes. Wolfgang — dit is de hoofdzaak — wordt
„bekropen door de verzoeking de hoeveelheid phosforus vast te
stellen, verbruikt bij het schrijven van Falkland's vier bundels.
Deze methode zou den grondslag kunnen vormen van een nieuwe
critiek."
De studeerende Onderw. VIII, 11 en 12.
De heer v. Strien is eindelijk tot het slot genaderd van zin
36*
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opstel over School en Spraakkunststudie. Hierin geeft hij een overzicht van den leergang, dienstig om de leerlingen zuiver te leeren
schrijven. Zijn methode komt hierop neer : hij behandelt ieder
verschijnsel afzonderlijk en laat daarover oefeningen maken ; bij
het nazien daarvan let hij alleen op, of de reeds besproken regels
goed zijn toegepast, en laat de rest voorloopig onverbeterd ; als er
nu weer een nieuw verschijnsel is besproken, laat hij de leerlingen
zelf het in de laatste maanden gemaakte werk daarnaar verbeteren
en geeft daarna één of meer nieuwe oefeningen om het pas geleerde
nog meer vast te leggen. Op deze manier gaan de leerlingen stap
voor stap vooruit; totdat ze eindelijk geen andere fouten meer
maken, dan die uit onachtzaamheid voortkomen. Tegen deze methode zou alleen dit in te brengen zijn, dat ze erg omslachtig is
en inderdaad de leerlingen slechts voetje voor voetje doet vooruitgaan. Om dit bezwaar zooveel mogelijk op te heffen, wil schr.
alleen verschijnselen van algemeenen aard op die manier behandelen
en bijv. verschillen tusschen spreek- en schrijftaal als an -- aan,
na -- naar enz. alleen terloops bij het bespreken der leesles aanwijzen, maar dan ook van dat oogenblik af bij het corrigeeren van
het schriftelijk werk daarop letten. Zoodoende krijgt de leerling
toch weer meer dan één nieuwe moeilijkheid. tegelijk te overwinnen,
maar als men voor elk van die verschijnselen een afzonderlijke
oefening wilde Iaten maken, zou men al te langzaam vorderen.
Als schrijfoefening wil schr. zooveel mogelijk gebruik maken van
dictée's en daarbij moet de onderwijzer zorgen niet te spreken
zooals men schrijft, maar zooals men spreekt, opdat de leerling zich
steeds meer bewust wordt van de verschillen tusschen spreeken schrijftaal. Schr. beveelt ook aan, zooveel mogelijk gebruik te
maken van samenhangende stukjes, omdat elke taaloefening, als
dit maar eenigszins kan, tevens gedachtenuiting moet zijn. Vreemd
klinkt echter in dit verband : de _ leerling moet stap voor stap,
steeds werkelijk zijn gedachten uitende, het einddoel naderen." In
een dictée uit hij immers niet zijn gedachten, maar die van. een
ander ! Als men wil, dat hij zelf bedachte gedachten uit, dan moet
men hem woorden in zinnen laten gebruiken of vragen over dingen
uit het dagelijksch leven voorleggen. Zulke oefeningen kunnen
echter niet als speloefeningen dienen, allerminst volgens de methode

v Strien.
-

A. G. v. Dijk, de IJstroom van J. A. v. d. Goes. Schr. be-
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spreekt eerst den buitengemeenen lof, bij de verschijning aan dit
gedicht toegezwaaid, in verband met de geringe bekendheid, die
het tegenwoordig heeft. Dit verschijnsel vindt natuurlijk zijn verklaring in de verandering van kunstsmaak. Wat men toen hemelhoog prees, maakt nu geen indruk meer op ons, en gebreken, die
men toen niet opmerkte of als zoodanig beschouwde, maken het
werk nu voor ons ongenietbaar. Zoo wordt voor ons de lectuur
bedorven door de mythologische versierselen, de veelvuldige afdwalingen van het onderwerp, de breedvoerige uitweiding over zaken
van ondergeschikt belang en de eentonigheid in den versbouw. Door
dit alles voldoet het werk als geheel niet aan onzen smaak, enkele
episodes evenwel kunnen in een bloemlezing een goed figuur maken.
In afl. 12 begint dezelfde schr. een bespreking van Potgieters
„Liedekens van Bontekoe", bestaande in een verklaring der moeielijkheden, voorafgegaan door een inleiding over de aanleiding tot
het dichten dier liederen. Willem IJsbrandsz. Bontekoe ondernam
in 1618 een reis naar Oost-Indië, waarop hij allerlei ongelukken
had. Het schip, waarmee hij was vertrokken, geraakte in brand
en vloog door een ontploffing in de kruitkamer in de lucht. Voordat het zoo ver kwam, had een deel der bemanning het met een
sloep verlaten. De geredden, waaronder later ook Bontekoe, bereikten eerst na 13 dagen rondgezworven te hebben de kust van
Sumatra. Hier voer Bontekoe met vier matrozen in een prauw de
rivier op om in het naastbijzijnde dorp levensmiddelen" te koopera.
Zij kochten o.a. een buffel, maar deze wou zich niet laten vangen.
E4 r werd nu besloten, dat de matrozen den nacht zouden afwachten
om het dier in zijn slaap te overvallen, en intusschen zou Bontekoe
zich door twee inlanders naar den mond van de rivier terug laten
roeien. Op dezen roeitocht nu gebeurde dat, wat Potgieter aanhaalt
uit de „Gedenkwaardige beschrijving van de Achtjarige en zeer
Avontuurlijke Reise van Willem IJsbrantsz. Bontekoe van Hoorn"
en wat hij als kapstok gebruikt om zijn liederen aan op te hangen.
De wijze, waarop de heer v. Dijk zijn aanteekeningen maakt,
herinnert nu en dan aan de Duitsche spreekwijs ,,er sieht den Wald
vor lauter Bliumen nicht". Hij wijdt n 1. zijn aandacht geheel aan
ieder woord afzonderlijk en laat de moeielijkheden in het zinsverband
onbesproken. En toch zijn het juist deze, die Potgieters dichtwerken
voor velen tot ware puzzles maken. Zoo leest men bijv. in de inleiding tot de Liedekens:
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Hij droeg het (leed), waard de hoede Gods,
Die hem beschermde in 't golfgeklots,
Het laaije vaartuig uitgeslagen.

Hierbij teekent schr. alleen iets aan over ,,laaije", maar laat
onopgemerkt, dat de bekn. zin in r. 3 niet behoort bij ,, goligeklots" maar bij „hem", zoodat de bedoeling is : Die hem, nadat hij
het brandende vaartuig uitgeslagen was, te midden der woeste baren
in het leven hield. — Zoo zegt hij naar aanleiding van de passage :
des Heeren wil
Eerbiedend, zweeg hij werkzaam stil:
Des avonds kermende ingenomen
Viel 's uchtends nieuw gevaar te schromen,

alleen : ingenzoraen, n.l. in de boot, waarmee eenige matrozen het
brandende schip verlaten hadden," en heeft niets op te merken
aangaande den bekn. zin ,,des avonds kermende ingenomen", die
volgens het gewone gebruik moest behooren bij den hoofdzin, waarvan hij afhankelijk is, maar door Potgieter is opgehangen aan „hij"
uit den voorafgaanden hoofdzin.

VERSCHEIDENHEDEN.
Verbastering van taal, verbastering van volksaard.
Met vreugde maken wij melding van de rede, waarmee de president van het Gerechtshof te 's-Gravenhage, mr. J. J. van Geuns,
onlangs zijn ambt aanvaardde en waarin hij zeide:
„In onze tijden van opgewekt leven en toenemend verkeer, waarin
aan de ééne zijde de volkeren en de verschillende rangen der maatschappij naar meer invloed op den gang van zaken streven, aan
de andere zijde dit streven tot betreurenswaardige en diep af te
keuren handelingen leidt, zooals wij dezen morgen weder uit de
Vereenigde Staten van Noord-Amerika hebben vernomen, is het
van groot belang de vaan der billike en redelijke reeh-tsbedeeliny, als
plechtanker van vastheid en orde, en ter bevordering van geloof aan
eene hoogere naacht, die wij allen moeten eerbiedigen, en aan zedelijk
wereldbestuur, hoog te houden. Daartoe moet de rechtspraak ook op
die wijze zijn ingericht, dat zij tot allen spreekt, voor alle gewoon
ontwikkelden begrijpelijk is. Zal de rechtspraak — ook in burger-
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lijke zaken — eene werkelijke kracht in den Staat zijn, dan behoort,
door alle vormen heen, die er zijn moeten, maar die, zooals Montesquieu reeds opmerkte, niet moeten overdreven worden, de beslissing naar de wet over de feiten en het eigenlijke rechtspunt,
waarop het aankomt, steeds helder voor oogen te staan ; en aan de
klare oplossing van dit geschil, ook vooral door do vertegenwoordigers van partijen, ernstig te worden medegewerkt. Aan het beginsel, dat ik op den voorgrond stelde, en aan den eerbied voor
de Koningin, in wier naam recht gesproken wordt, zijn we tevens
veschuldigd, onze beslissingen en hare uitwerking in duidelijk
Nederlandsch te geven. Woorden als request, requirant, opposant,
geopposeerde", ja zelfs van „appellant en geïntimeerde", uit vroegere
gewoonten onder Bourgondischen invloed, en uit Fransche toestanden overgebleven, zullen langzamerhand voor „verzoekschrift, eischer
en gedaagde in verzet, eischer en gedaagde in beroep", uitdrukkingen, welke door de wet nu reeds geijkt zijn, moeten plaats
maken. De studie van het Romeinsche recht moet zich eveneens
door blijk van indringen in het wezen en de beteekenis der onovertroffen uitspraken, welke in dat recht neergelegd zijn, openbaren, niet door doelloos gebruiken van Latijnsche woorden ; en
zoo zullen ook uitdrukkingen als „qualitate qua" en cum sociis"
uit de gedingstukken en vormen allengs moeten verdwijnen en door
algemeen verstaanbare, wettelijke, als : „in hoedanigheid" en „met"
of „en anderen" moeten worden vervangen. Van U, leden der
's-Gravenhaagsche balie, hangt ter voorbereiding van duidelijke
beslissingen, die aan het rechts- en volksbewustzijn voldoening geven,
zooveel af, omdat uw voorbeeld ten deze voor geheel Nederland zal
werken en op andere balies van grooten invloed zijn zal."
Wij zijn den president van 't Gerechtshof te 's-Gravenhage zeer
dankbaar voor zijne goede woorden en zijne opwekking om een
edel streven te doen ontstaan. Dat is nodig om te maken, dat de
menschen met overtuiging zeggen, wat ze te zeggen hebben, dat
de hoorders begrijpen, wat gezegd is en dat deze zelfs in staat
zijn, 't na te vertellen.
In 1850 leerden we op school van buiten een versje van K. N.
Meppen (1805-1869) Bon ton, beginnende met : 1 )

1)

Hier en later citeer ik uit 't geheugen.
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Bon ton een aardig woord voorwaar
Een woordje, dat kan streelen.
Het klinkt nogtans bij ons wat raar
Geen mensch kan dit verheelen,
Maar wilt gij echter met fatsoen
Bon ton moet dan toch mededoen.
Bon ton beteekent goede smaak
En is veel fraaier tevens,
Het franciseeren is thans zaak
Het is de saus des levens.

enz. enz.
't Ontbijten, ook al naar bon ton
Noemt elk thans dejeuneeren
Het avondmaal collation
Of dikwerf ook soupeeren
Het onderscheid hangt daarvan af,
Of men het koud of warm u gaf.

Na allerlei voorbeelden getuigt schr. eindelijk.
Een dief gehangen om zijn daan.
Kan 't eigen vonnis niet verstaan.

Nu is de dwaze manier om zooals men meent zijn voornaamheid
te toonen door vreemde woorden te gebruiken, in het huiselijk
leven aanmerkelijk minder geworden, gelijk het huiselijk leven zelf
ook minder geworden is, maar in de wetenschap (en waar huist
tegenwoordig de wetenschap niet ?) is die dolheid steeds toegenomen.
Ieder vak, hoe eenvoudig ook, houdt er een dieventaal op na,
waardoor als bij de oude Egyptenaren, niemand in de geheimen
kan doordringen, daardoor worden dan enkele dier priesters als heiligen beschouwd.
Op de 42e algem. vergadering der Maatsch. tot Bev. der Veeartsenijkunde te Utrecht, sprak de heer 11. Markus over : „ Primair
sarcoom van het jejunum bij het paard", terwijl de heer dr. D. A.
de Jong behandelde : „ Leulcamie" en ,,Tuberculose" ; de heer
M. H. J. P. Thomassen : „Het wezen en de pathogenesis van
henaiplegia laryngis bij het paard, met demonstratie vaan praeparaten",
en de heer H. G. van Harrevelt : „Demonstratie van pathologischanatoriische praeparaten."
Een spreker behandelde „de zoogenaamde cornage bij het paard"
hij sprak van de ontsteking van de zenuw, die het strottenhoofd
innerveert ; een ander sprak van een gezwel, hetwelk centraal in
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sterk geval verkeerde en toonde aan, dat de mesenteriaal lpnphklieren sarcomateus waren.

De bekende hoek Koningsweg-Deelenscheweg bood Donderdag 17
October een levendigen aanblik, zegt de ,,Ned. Sport". „Tal van
rijtuigen, rijwielen en automobiles met toeschouwers waren aan de
meet aanwezig, terwijl ook een goed bereden en talrijk f eld tegenwoordig was. Behalve master en eg24aqe merkte men te paard op
barones van Nagelt, jonkvrouwe Brantsen, baron van Tuyll, baron
Creutz, Freiherr von Lungen, luitenants baron van Heemstra, baron
Rengers , van Warmelo, Rambonnet, jhr. Calkoen, jhr. Roëell,
Verhulst. Te 12' / 4 zette de master zich in beweging en begon het
hout langs Vrijland te doorzoeken, waar de konden weldra tonden.
In matigen gang richtte de puck zich naar Petersburg, waar een
paar goede hekken te springen waren, en ging daarna de Kemperheide op, waar de pace sneller werd. Even voor de Deelensche start
kwam een chiecic voor. In het dennenhout, op korten afstand gelegen, kregen de honden weer lucht, voerden het jachtgezelschap
door zwaar terrein en kreupelhout en kwamen weer op de heide
uit ten westen van Laag-Deelen. Na een korte check ging het nu
door Deelen heen. •De pace was hier zeer snel, terwijl een aantal
hekleen, waaronder een paar serieuze, die onmogelijk om te rijden
waren, op de live lagen. Bij het Deelerwoud draaide het spoor en
voerde recht op Terlet aan, waar de inish was. De honden werkten
goed. Over het algemeen was de pace zeer snel en de hindernissen niet
gering, wat niet belette, dat allen aan het eind tegenwoordig waren."
Door het toenemend gebruik van technische termen, hetzij met
volkomen vreemd karakter ef schijnbaar Nederlandsch met volstrekt
onbegrijpelijken zin, is voor den . man, die het goede wil, die
„algemeene ontwikkeling" wenscht, of „op de hoogte" wil blijven,
elke gelegenheid afgesneden. Hij zal voor elk vak, waarvan hij
iets wil weten, eerst afzonderlijke studie moeten maken van het
koeterwaalsch, dat bij dat vak behoort.
Met levendige belangstelling hooren wij en spreken wij over den
taalstrijd in verschillende landen, maar dat wij verraden en verkocht worden door menschen, die heeten onze taal te spreken,
maar 't niet doen, van de beroemdste rechtsgeleerden en geneeskundigen tot koks, modemaaksters en derg. daarover geen woord,
omdat men zich wat voornamer acht, als men zich houdt, alsof
men 't begrijpt.
f

.

f
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Wil men inderdaad algemeene ontwikkeling, wil men het volkskarakter bewaren, wil men met overtuiging zeggen , wat men meent,
overtuigd worden door wat anderen zeggen, dan moet er een
kloeke strijd worden gestreden voor de zuiverheid van de moedertaal.
't Is een ziekte van de Nederlanders, die B e r n a g i e reeds vruchteloos in de belachelijke jonker bespotte, een echt Nederlandsche
ziekte, zoo venijnig, dat ze rechtstreeks op de hersenen werkt en
het gezond verstand aantast. Men mag niet van een hemd of een
onderbroek spreken, maar wel van een chemnise en een troisième
een Franschman zou voor gek worden aangezien , die niet van
een claemise maar van een hemd sprak, omdat 't laatste hem fatsoenlijker voorkwam.
Zeker, de Franschman gebruikt bastaardwoorden, vooral Engelsclie
voor wedrennen en derg. maar dat een woord welstandshalve door
een woord in eene andere taal moest vervangen worden, die bewering, die alleen uit aan krankzinnigheid grenzende begripsverwarring moet worden toegeschreven, is stellig in Frankrijk of elders
niet gehoord, daarvoor was men alleen in Nederland gek genoeg.
Hoe verklaart men dan een jongejuffrouw bij v. Johanna Lakenman een kaartje laat drukken als volgt:
Mademoiselle Jennie Lakenpaan
of dat de Heer en Mevrouw -Brouwer een kaartje afgeven:
31r. et ]Jime Brouwer.
Is er in eenig land der wereld een mensch te vinden zoo gek,
dat hij zóo iets doet ? Stel u een Pransche familie voor met een kaartje:
Mijn/zeer en Mevrouw de Jonquière
of een Engelsche :
.Herr und .Frau Jackson,
titels, die de meesten hunner landgenooten niet kunnen uitspreken.
Het mag voor den onderwijzer en den leeraar een heilige taak
heeten, de zuiverheid der moedertaal te bevorderen en strijd te
voeren tegen dergelijke dolle kuren.
Moge het voorbeeld door M r. V a n G e u n s gegeven, navolging
vinden en moge de opwekking belangrijke gevolgen hebben.
Wij wijzen er terloops op, dat Mr. V. G. „de vaan der rechtsbedeeling" (wat mag dat wel voor een vaan zijn ?) „hoog" wil
„houden" als ... „plechtanker van vastheid en orde" ! Dat een
vaan als plechtanker dienst kan doen, komt ons zeer twijfelachtig
voor, en een „plechtanker van vastheid en orde" is een volstrekt
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onbekend artikel en hoe men eene vaan (al is 't dan ook eene
„vaan der rechtsbedeeling") hoog kan houden „ter bevordering van
geloof aan eene hoogere macht", dat is ons als Bargoensch, dat
Nederlandsch lijkt, ook onverstaanbaar en onverklaarbaar.
Drievoudig is de plicht die op den beoefenaar der Nederlandsche
taal rust ; hij moet :
10. strijden tegen taalverbastering.
2°. strijden tegen dwaze beeldspraak.
30• strijden tegen zoogenaamde geestigheid.

Karakters in onze nieuwe literatuur.
We spraken vroeger onze meening uit over de bloedelooze ,
werkelooze , gewetenlooze en vaak hersenlooze hoofdpersonen in de
meeste onzer hedendaagsche romans ; we wezen erop hoe luiheid
en grootlaeidszvaanzin in de meeste gevallen de pen bestuurden :
de auteur wilde zonder voorstudie , zonder arbeid , zonder eenige
inspanning een boek in de wereld helpen , en bewerken , dat de
wereld tegen hem opzag óf door allerlei zonderlingheden in taal
en stijl , of door allerlei gevaarlijke sprongen op het gebied van
deugd en goed recht (alleen stelen schijnt bij deze genieën nog geen
bewijs van genialiteit te zijn). Ongelukkig zijn de hoofdpersonen
veelal naar het leven geteekend , losbandige, leegloopende schuldemakers en ze vinden zich in gezelschap van hen , die even lui en
evenzeer met grootheidswaanzin besmet , niet werken willen , maar
hun lot, desnoods meteen het lot der wereld , willen verbeteren
door praat-vergaderingen te houden en tweede-kamertje te spelen.
Geheel in dezen geest sprak onlangs de schoolopziener Goedhart
te Haarlem tot onderwijzers. Aan zijne rede ontleenen wij het
volgende :
Weet ge wel , zeide hij , hoe heerlijk het is, te kunnen
willen ? Indien ge het nog niet weet , lees dan eens de producten
onzer nieuwere letterkunde , doch leest ze als tegengif. Uit die
werken ziet ge hoe 2'ra•gische levens eindigen, wanneer Willoozen
en Lez•ensmoeden door Hartstocht verteerd, Langs lijnen van geleidelijklaeid afdrijven naar het verderf. Dan ziet ge hoe Noodlot heerscht
in deze maatschappijen van Vragensnmoeden, hoe ze beurtelings tot
.Extase worden opgevoerd, of met Smart worden vervuld, als Stille
kracht hunne illusie verstoort en als Hooge troeven , die geboorte
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hun op den levensweg medegaf , hunnen krachteloozen handen
ontvallen. Indien gij bij al de bewondering , die gij voor den
vorm koestert , niet met walging vervuld wordt voor de ellendige
krachteloosheid dezer romanfiguren, — helden kan men ze niet
noemen — dan is het inderdaad treurig met uw eigen kracht tot
willen gesteld, dan lijdt ook gij misschien aan de kwaal van den dag.
„Want denken wij ons ruim 100 jaar terug , dan zien wij des
menschen wil stevig voor twee ankers liggen, — het geloof en eerbied
voor het gezag. Spr. zette nu uiteen hoe de Fransche revolutie
geleeraard heeft , hoe de mensch niet meer zou worden geregeerd,
doch zelf zou regeeren, en dat slechts zijn eigen wil wet zou zijn.
De menschelijke wil bleek echter reeds zonder de steunsels van
vroegere eeuwen te weinig stevig om op zich zelf te staan en zakte
ineen. En juist deze val is het die tot schrijven hebben bewogen
de personen van wier boeken ik zoo straks de titels aanhaalde.
Deze verveling en ontmoediging, dat pessimisme en deze levens
zatheid, die zoo zwaar drukken op het tegenwoordige geslacht ", is
het gevolg van de ontdekking , dat er een wanverhouding bestaat
tusschen de leer der almacht van den wil en de ervaringen van
de wils-onmacht.
„Daarom behoort er evenwicht _ te worden gebracht in ons willen
en ons kunnen willen." Spr. zet vervolgens uiteen , waarom de
onderwijzer behoort te kunnen willen. Niet alleen heeft hij een
wil noodig tegenover het kind , maar ook tegenover zichzelf en
tegenover elkander. Zeker is de verleiding groot , die u dagelijks
aanspoort om de handen in den schoot te leggen, zeggende : Het
helpt toch niet, waardeering vindt ge niet , loon naar werken ontvangt ge niet. Voordat ge gevolg geeft aan die lokstem , treedt
dan eerst met u zelf in 't gericht. Ik zal niet zeggen , dat ge,
onderwijzer wordende , een roeping hebt gekozen. Toen ge het
werdt, hebt ge gemeend een beroep te kiezen , maar ik geloof dat
bij u het besef is ontwaakt , dat ge een roeping hebt en geen
beroep. Leeren willen is de zwakheid tot niet-willen weerstaan.
Moogt gij leeren, ja te zeggen als het kan, neen te zeggen als het
moet. Om neen of ja te kunnen zeggen , moet ge kunnen willen.
Wanneer gij dit bedenkt en doet , willende het goede , en doende
zooals gij wilt met kracht en bescheidenheid, dan legt gij de grond-

slagen van duurzaam geluk voor u zelf , dan versterkt ge den
eerbied, dien de ouders uwer kweekelingen u toedragen , dan ver-
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sterkt gij in werkelijkheid uwe positie meer dan ooit wetten zouden
kunnen doen."

De taal ijl Couperus' Babel.
In het Schoolblad van 3 Sept. 11. schrijft mej. F. J. van Uildriks
over „Babel", aan welk stuk wij het volgende óntleenen :
Voelend , dat de schrijver getracht heeft in zijn allegorie diep
te zijn en dat hij veel heeft willen geven, trof het ons telkens
hoe droevig weinig hij heeft bereikt door de groote wanverhouding,
die er bestaat in zijn werk tusschen de liefelijk eenvoudige idee
van dat medelijden, dat triomfeert over streven naar zelfvolmaking
van die deernis , die den hoogmoed neerslaat aan de eerre , en de
vreemde, pompeuse, zoo volkomen oneenvoudige inkleeding aan de
andere zijde.
En dan naast dat hooge en statige en pompeuse dat vreemde,
kleine spelen met de taal, dat leeljk maken van ons Nederlandsch !
Is het er niet te goed voor , dan dat men bij de beschrijving van
een zoo aantrekkelijke figuur , als een jongen , die aan 's levens
ingang voelt , dat hem daarbinnen groote dingen wachten , zijn
toevlucht zou mogen nemen tot een tirade als deze : In de
orkanen had hij de bliksem als om zich geroepen en het was hem
geweest, of hij ze h a d g rij p e n g e k u n d in zijn hand, om ze
Baal terug te slingeren."
Mag een schrijver de taal geweld aandoen door 't inleggen van
beteekenissen , die de woorden alleen kunnen erlangen ten koste
van roof aan hun soortgenooten ? En wat anders doet een auteur,
als hij , om iemand instemming te laten betuigen, zegt : „De dikke
man voelde aan Cyrus' arm en k n i k k e b o l d e waardeerend
tegen den magere."
Mag hij haar verslappen en verknoeien tot een woordenmengsel
als het volgende : „Het was , of een waas , een floers , een sluier
zich waasde , floersde, sluierde over zijn ziel, .— waarin hij vergat,
waardoor hij z i c h n a u w e 1 ij k s h e u g d e zijn zorgelooze kindsheid, zijn krachtig, gelukkige jongelingschap." Ook even te voren
„hij heugde het zich niet."
Moeten wij genoegen nemen met doode woorden als dom p in:
„De ellende was hun als grauw gesmeerd op hun in dompe rust
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verstompte gezichten" en mogen we ooit vrede hebben met een de
logica zoo snoodeljjk foppende uitdrukking als deze aanduiding van
een spraakverwarriag en rumoerig dooreenschreeuwen : „En het
scheen, of niemand elkander verstond!"
We vinden bij lezing in Babel overal die babylonische spraakverwarring en hooren niet de rijke , klankvolle taal van een bezield
dichter , van een kunstenaar , maar het hortend en hakkelend gestotter van een kind , dat nog niet in staat is , zich duidelijk en
gemakkelijk uit te drukken , al mag de „kunstenaar" het „genie"
zich aan den arbeid zetten met de gedachte : „nu zal ik mij zoo
uitdrukken , dat men er naar moet raden , wat ik heb willen
zeggen ; de menigte die me niet begrijpt , houdt me dan zeker
voor een genie !" Zeer juist gezien, maar alleen de domurne menigte.
Hollandia vertelde onlangs , dat Nijmegen een mollige stad was en
de onsterfelijke van Hulzen, de Nederlandsche St. Beuve verklaarde
in de „Amsterdammer" van 21 Sept. 11: , van eenige gedichten dat
ze „teer en teeder" waren !

Da Costa's „Hagar", vs. 220.
In de vv. 219-220 roept de dichter uit :
Hoe slaat liet nageslacht uw prachtig Cordua
niet om zijn bouwkracht slechts en duizend zuilen gc
De zin is duidelijk. Wat het nageslacht inzonderheid bewondert
te Cordova is de prachtige moskee (thans Kathedraal), met hare
„duizend zuilen", die ook om haar „bouwkracht" merkwaardig is.
Wat wordt eigenlijk door die „bouwkracht" bedoeld ?
Zoo iets vragen zal men misschien voor zeer naïef en heelemaal
onnoodig houden ; of is soms eene samenstelling als „bouwkracht"
niet doorschijnend genoeg om er onmiddellijk de beteekenis van te
vatten ? Mij dunkt van neen.
Laat mij er eerst op wijzen dat dit compositum in de woordenboeken ontbreekt ; zelfs het .Nederl. Woordenb. vermeldt het niet
eens, ook niet onder de ongewone samenstellingen. Dat is nu zoo
zonderling niet ; ontelbare samenstellingen of afleidingen waar geen
nadere verklaring voor noodig geacht wordt, ontbreken, en „bouwkracht' zal wel tot dit soort gerekend worden. Intussehen blijkt
het niet dat het woord algemeen gebruikt wordt ; ik geloof het
tegenovergestelde. — Dat verder de afzonderlijke uitgaven van I3agar

70.
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over dit „bouwkracht" stom blijven, moet ons evenmin bevreemden,
en wel om dezelfde reden.
Nu vraag ik nog eens : wat is „bouwkracht" ? Bedoelt de dichter
de stevigheid, waarmede die moskee gebouwd werd, haren weerstand
tegen de vernieling van den tijd, of wel het stoute van den- bouwtrant, de intellectueele „kracht", die het ontwerpen en bouwen van
een dergelijk reusachtig gebouw verraadt ? Ik zou meehen, dit
laatste. Doch dát juist geeft het compositum maar zeer gebrekkig
weer, en daarop mag m. i. wel gewezen worden.
Alles saamgenomen is echter de zaak van zeer klein belang.
Maar het schaadt toch nooit, denk ik dat men de puntjes op de i's zet.
P. Ci VAN ANTWERPEN.

Huygens „Ooghen-troost", vv. 20 en 70.
De regels 19 --- 21 van Ooghen-Troost luiden als volgt:
Verstaet mij,- aerdigh vat, voll allerhande deughden.
God heeft u van een' kleij die oor en oogh verlieughden
Voordachtelick gedraeyt 1 ).

De heele plaats (vv. 15 sqq.) zit vol toespelingen op bijbelsche teksten, die trouwens Huygens zelf in de oorspronkelijke uitgave aanwijst. Maar eene eigenlijke vertaling er van moeten wij niet zoeken ; en meer bepaaldeljk, van de voorstelling uit de tweede helft
van het vs. 20 -vinden wij niets in die teksten. Die voorstelling
schijnt wel zonderling, en het bevreemdt mij dat in hunne uitgaven
van dit stuk, noch A. W. Stellwagen, (Huygens' Oogenntroost met
inleiding, noten en aanteekeningen, Den Haag, 1888), noch H. J.
Eymael (Huygens Koren-bloemen, Zutphen, 1893 nos. 9 en 25
van het Klassiek Letterkundig Panthéon) eene aanteekening bij

dit vers schreven. Het is goed genoeg te begrijpen dat een „aerdigh vat" het oog kan verheugen door zijn fraaien vorm, sieraden,
enz. ; maar hoe zou -dit het oor verheugen ? Is „oor" hier maar
een weinig beteekenende stoplap ? Of laat het zich op eenige wijze
verdedigen?
Een weinig verder vraagt de dichter aan Parthenine
v. 66, Smid' niet des Hemels gunst ons hebben willen krencken
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. onse drooghe Lampen
Van Olie te versien, om of de Bruijgom quamp, en
De middernachts'che drif ons' grendelen ontsloot ? enz. 2)

1) In Dr. J. A. W o r ' s uitgave, dl. IV, blz. 84. 85
2) Volgens D-86.
Di . J. A.
o r p s uitgave, i bid., blz. 1 85
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De gelijkenis van de wijze en dwaze maagden met hare gevulde
en leege lampen is bekend genoeg, en de zin is duidelijk. Maar
over het gebruik van om of in vs. 70 had ik gaarne een woord
verklaring gevonden in de uitgaven. Die samenvoeging schijnt mij
zoo • eenvoudig niet. Geene der bestaande spraakkunsten spreekt
daarover, en zelfs het Heden. Woordenb. verschaft geen licht ; noch
bij om, noch bij of, wordt een geval als dit vermeld en opgehelderd,
wat, naar mijn bescheiden meening, zoo overbodig niet ware geweest.
Het zou mij niet verwonderen, als ik de eenige niet was, die van
die constructie geen rekenschap kan geven.
P. C. VAN ANTWERPEN.

NASCHRIFT.

Het bovenstaande was reeds geschreven en gezet, toen ik op eene
andere plaats bij Huygens om of in een dergelijk verband en met
dergelijke beteekenis aantrof , n.l. in de Zeestraet, v. 346. EYMAEL
(Huygens-Studiën, blz. 87) verklaart het gebruik van om of uit het
Zuid-Limb. dialect. J. H. COLENBRANDER, in zijne daar even verschenen uitgave van hetzelfde dichtstuk (Haarlem 1901), zegt bij
dit vers : om of (om ofte) _ „voor het geval dat", en deelt nog een
voorbeeld mede uit een brief van Huygens. Zie voorts VERDAM,
Mnl. Wdb., V, 26, voor het voorkomen in het Mnl. van die „elliptische uitdrukking". Intusschen , al worden daardoor het gebruik
en de beteekenis volkomen verduidelijkt , eene eigenlijke verklaring
hebben wij niet, enkel het . constateeren van het feit.
P. C. v. A.

